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Ontmoetingsdag 80-plussers
De 80-plussers ontmoeten elkaar weer voor een
gezellige ontspanningsnamiddag in Driane. Dit keer
hebben we muzikant Hugo Moeskops uitgenodigd.
Hugo brengt heerlijke accordeonmuziek met alle
klanken van een orkest. Sfeer en gezelligheid
verzekerd!
Zoals gewoonlijk starten we om 11.30 uur met
een lekkere maaltijd in het dorpsrestaurant, in de
namiddag gevolgd door een heerlijk stukje taart.
Waar: Cafetaria Driane
Wanneer: vrijdag 18 oktober 2019
Uur: 11.30 tot 16.30 uur
Prijs: 8,50 euro
Inschrijven: aan het loket

Gezellig eten en ontmoeten in
het dorpsrestaurant
In ons middagrestaurant kan je elke werkdag om
11.30 uur terecht voor een volwaardige warme
maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert) voor 8,50
euro. Maaltijden bestellen doe je tijdig aan het loket
of telefonisch. Betalen kan je na ontvangst van de
maandelijkse factuur met bancontact of cash.
Maaltijden aan huis bieden wij niet (meer) aan. Je
dient deze zelf te bestellen bij de traiteur van jouw
keuze. Ook afhaalmaaltijden zitten niet langer in
ons assortiment.
Wij willen ons helemaal focussen op de essentie
van het dorpsrestaurant: mensen laten genieten
van een goedkope, lekkere,
volwaardige maaltijd in gezelschap
van anderen. Wil je graag komen
eten, maar is vervoer een
probleem? Informeer bij ons naar
de mogelijkheden.
Smakelijk!
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Seniorenraad Herenthout
Kan jij volgen op de digitale snelweg?
Of sta je in de file?
De wereld digitaliseert. Voor de jonge generatie is een bankautomaat, facebook,
WhatsApp, internetbankieren, online shoppen of afspraken maken de normaalste
zaak. Maar bij de oudere generatie is al die technologie vaak niet zo evident!
Mogelijke drempels zijn:
• het idee dat het internet niet nuttig is voor onze generatie
• angst voor het onbekende en om dingen fout te doen
• geen vertrouwen in de veiligheid
• fysieke beperkingen en beperkingen in verband met begrijpbaarheid
Steeds meer informatie en dienstverlening loopt via de digitale weg. Digitalisering levert immers
heel wat voordelen op en vergemakkelijkt je leven. Wij willen niet dat onze generatie de kansen
mist die gepaard gaan met al deze ontwikkelingen. Seniorenraad Herenthout wil toekomstgericht
zijn schouders zetten onder het informeren over het nut en de voordelen van de digitalisering
voor senioren.
Voor vragen en informatie kan je terecht op het secretariaat van de seniorenraad in Driane.

Rouwen doe je niet alleen
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Activiteitenkalender
DATUM

UUR

ACTIVITEIT

SEPTEMBER 2019
Bloemschikken

03/09/19

9.00-11.00u

06/09/19

14.00u

19/09/19
27/09/19

13.00u
14.00-16.15u

01/10/19
03/10/19
05/10/19

9.00-11.00u
19.30-22.00u
13.00-17.00u

11/10/19
15/10/19
15/10/19

14.00-16.15u
13.00u
19.00-22.00u

17/10/19

10.00-16.30u

18/10/19

11.30-16.00u

25/10/19

14.00-16.15u

27/10/19

14.30u

29/10/19

9.00-11.00u

01/11/19
02/11/19

Gesloten

07/11/19

19.30-22.00u

11/11/19

Gesloten

15/11/19
20/11/19

14.00-16.15u
Gesloten

21/11/19

13.00u

22/11/19

10.00-13.00u

Herfstbrunch

26/11/19

19.00-22.00u

29/11/19

14.00-16.15

03/12/19
13/12/19
19/12/19

9.00-11.00u
14.00-16.15u
13.00u

Reanimeren en defibrilleren i.s.m. Rode
Kruis
Bingo
DECEMBER 2019
Bloemschikken met thema Kerstmis
Bingo
Boodschappendienst in Nijlen

20/12/19

11.30u

Verkoop cupcakes ten voordele van
Alzheimeronderzoek

PRIJS
€ 3,00
€ 1,50

Boodschappendienst in Bouwel
Bingo
OKTOBER 2019
Bloemschikken
Rouw- en verliescafé met thema ‘dementie’
Ecofeest met geefplein, repaircafé en lokale
proevertjes

€ 2,50
€ 1,50/kaart

Bingo for life
Boodschappendienst in Nijlen
Reanimeren en defibrilleren i.s.m. Rode
Kruis
Dag tegen kanker

€ 2,50/kaart
€ 2,50
gratis

80-plussers ontmoetingsdag i.s.m.
seniorenraad
Bingo
Muzieknamiddag i.s.m. St. Ceciliakoor
Bloemschikken met thema Allerheiligen

INSCHRIJVEN

€ 3,00
gratis
gratis

voor 16/09/19

voor 01/10/19

voor 11/10/19
voor 09/10/19

gratis
€ 8,50

voor 04/10/19

€ 1,50/kaart
gratis
€ 3,00

NOVEMBER 2019
Het loket en de cafetaria
Rouw- en verliescafé met thema ‘leven met
een beperking’
Het loket en de cafetaria
Bingo for life
Het loket, cafetaria wel geopend
Boodschappendienst in Bouwel

Kersthappening met een etenje en cadeau’s

gratis

€ 2,50/kaart

€ 2,50

voor 19/11/19

€ 16,00

voor 15/11/19

gratis

voor 20/11/19

€ 1,50
€ 3,00
€ 1,50/kaart
€ 2,50

voor 15/12/19

€ 25,00

voor 13/12/19

Op vrijdag 14 juni
genoot jong en oud
van een overheerlijk
artisanaal ijsje van
Heideatelier.
Zij geven jongeren
met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) de kans
om zich verder te ontwikkelen.
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Wat lust je het liefst: een cocktail (met alcohol)
of een mocktail (zonder alcohol)?
Er was keuze te over tijdens onze zomerse bar!
En of ze gesmaakt werden ...

Overschot aan zelfgekweekte groenten of fruit? Kom ermee
naar het Ecofeest!
Heb je een overmaat aan scharreleieren? Heb je wat prei uit de eigen tuin teveel? Of zit je met
een overschot aan appels en aardappelen? Waarom zou je ze niet ruilen voor andere groenten of
fruit? Of ze aanbieden aan liefhebbers zonder moestuin? Vroeger was dat vanzelfsprekend tussen
buren, maar nu kennen we onze buren vaak niet eens. Van de andere kant zit tuinieren opnieuw
in de lift!
Eén van de problemen van tuinieren is dat de
afgestemd op de eigen consumptie. Wie heeft
prinsessenbonen? En de knolselder met ‘witte
wekelijks op het menu. Soms is er gewoon te
waardoor we veel weggooien.

oogst niet altijd goed is
er nu zin in drie weken
saus’ staat ook al even
veel om zelf op te eten

Het lokaal bestuur wil hobbykwekers met elkaar in contact brengen om de eigen overschotten
uit te wisselen of te verkopen, en nodigt daarom alle Herenthoutse tuiniers met een groenten- of
fruitoverschot uit op het Ecofeest!
Waar: Cafetaria en tuin Driane
Wanneer: zaterdag 5 oktober 2019
Uur: 13.00 tot 17.00 uur

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56
2270 Herenthout
T: 014 50 77 11
E-mail: zorg.gezondheid@herenthout.be
Website: www.herenthout.be
Huis Driane
Openingsuren bureel:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
maandagavond: 17.30-20.00 uur
Telefonisch bereikbaar: ma-do: 13.00-16.00 uur
Openingsuren cafetaria:
di-zo: 13.30-16.30 uur
maandag & feestdagen gesloten
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Diensthoofd
Liesbeth Van Rompaey

Centrumleidster en
gezondheidsmedewerker
Isabelle Bogemans
Maatschappelijk
werkers
Chris Vanrutten
Julia Belmans
zitdagen:
maandag, woensdag, donderdag
9.00-12.00 uur

