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Welkom terug in Driane
Ons anders zo bruisend lokaal dienstencentrum startte deze zomer heel geleidelijk aan terug op
met de cafetaria, het dorpsrestaurant en een beperkt aanbod aan activiteiten. We zorgden voor
een veilige omgeving waar we elkaar terug mochten ontmoeten. Want de nood aan ontmoeting
was hoog! Uiteraard houden wij nog steeds rekening met de maatregelen die de overheid ons
oplegt om de veiligheid en de gezondheid van vrijwilligers, bezoekers en personeel niet in
gevaar te brengen. We volgen de afstandsregels in onze lokalen en gebruiken
ontsmettingsmiddelen. Deelnemen aan activiteiten is (bij het schrijven van
dit artikel) enkel mogelijk mits een inschrijving vooraf. Dit geldt ook voor de
cafetaria. En ook al is het nog niet helemaal zoals vroeger, we verwelkomen jullie
graag allemaal terug. Tot gauw!

Wandelingen
Vind je wandelen in je eentje maar niets, neem dan eens deel aan onze
wekelijkse wandelingen. Elke wandeling wordt met zorg uitgestippeld
door onze vrijwilligers. Iedereen is welkom om bij de groep wandelliefhebbers aan te sluiten.
Elke dinsdag wandeling van ± 5 km afstand aan ± 4 km per uur
met vrijwilligers Monique en Jan
We vertrekken steeds om 14.00 uur gezamenlijk. De eerste afspraak is op 8 september 2020
aan lokaal dienstencentrum Huis Driane. In overleg kan af en toe een andere startplaats aangeduid worden binnen onze gemeente. Er wordt een rust- en/of plaspauze ingelast indien mogelijk.
Deelname is gratis. Inschrijven kan op het nummer 014 50 77 11 of via
zorg.gezondheid@herenthout.be.
Elke donderdag wandeling van ± 5 km afstand aan ± 5 km per uur met vrijwilliger Cis
We vertrekken steeds om 14.00 uur gezamenlijk aan lokaal dienstencentrum Huis Driane. Deelname is gratis. Inschrijven kan op het nummer 014 50 77 11 of via
zorg.gezondheid@herenthout.be.

Zorg dat je niets mist door griep
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf
half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts. Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb
je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het
risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober.
Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.
Meer informatie: raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op
www.griepvaccinatie.be

Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar extra belangrijk
dat risicogroepen zich maximaal laten vaccineren tegen de griep.
Dat geldt ook voor gezonde personen vanaf 50 jaar. Zo vermijden we dat de
ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een eventuele volgende coronagolf.
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Herenthout Helpt - Boodschappendienst
Extra vrijwilligers gezocht!
Wil jij boodschappen doen voor iemand uit je buurt? Vrijwilligers van
de boodschappendienst doen inkopen voor senioren en personen met
een handicap, die voor hun dagelijkse of wekelijkse kleine boodschappen onmogelijk zelf
naar de winkel kunnen. Vrijwilligers beslissen zelf hoeveel tijd ze willen besteden aan het
vrijwilligerswerk. Heb jij nog wat tijd vrij en wil je dit doen, neem contact op met ons via
zorg.gezondheid@herenthout.be of 014 50 77 11.

Ontspannings- en relaxatieoefeningen
Vanaf 7 september 2020 starten wij terug met onze ontspanningsoefeningen.
Marina Luyten zal wekelijks op maandagavond vanaf 20.00 uur de groep begeleiden.
Gelieve een matje en een handdoek mee te brengen.Meer info bij ons Loket.
Waar: cafetaria
1e bijeenkomst: dinsdag 7 september 2020 om 20.00 uur

Algemene wijnkennis
Je bent een wijnliefhebber en zou graag extra kennis opdoen over je favoriete
drank? Huis Driane start in september met een algemene wijncursus waar je
wijn leert proeven en ook het verhaal achter de wijn leert kennen.
Lesgever: Danny Cannaerts, lesgever ‘Algemene wijnkennis’ aan
Cursuscentrum, Heist Op Den Berg en C.V.O. Edu Kempen, Mol
Start cursus schooljaar 2020-2021: maandagavond 14/09/20 (onder voorbehoud van de
corona-maatregelen)
Locatie: Zaal Isabella in Hof Driane, Molenstraat 56/A
Uur: van 18.45 tot 21.15 uur
Prijs: 20,00 euro per schooljaar + cursusmateriaal (+/- 30,00 euro per schooljaar) + kostprijs
wijndegustaties (per les). Maximum 12 deelnemers.
Inschrijven: Huis Driane via zorg.gezondheid@herenthout.be of T 014 50 77 11

Vervoer door vrijwilligers
Minder mobiele personen, ouderen en personen met een handicap kunnen voor
aangepast en voordelig vervoer terecht bij onze Minder Mobielen Centrale en onze
Uit- en thuismobiel. Het aantal gebruikers stijgt snel. Wij hebben jouw hulp nodig om aan de
vraag te kunnen blijven voldoen! Ben jij sociaal, rijd je graag met de wagen en heb je nog een
beetje vrije tijd? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken! Huis Driane zoekt vrijwillige chauffeurs
voor de Minder Mobielen Centrale en de Uit- en thuismobiel. Als vrijwilliger vervoer je minder
mobiele personen naar allerlei activiteiten. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je besteedt. Uiteraard
moet je in het bezit zijn van een rijbewijs B. Interesse? Neem snel contact op met Huis Driane:
014 50 77 11, zorg.gezondheid@herenthout.be.

Aangepast vervoer: Uit- en thuismobiel
Word je vrijwillige chauffeur voor de Uit- en thuismobiel? Dan rijd je met de aangepaste
wagen van Huis Driane. Je vervoert rolwagengebruikers naar allerlei activiteiten.

Minder Mobielen Centrale
Vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale rijden met hun eigen wagen. Je vervoert
personen die door fysieke beperkingen of ziekte niet zelf kunnen rijden of het openbaar
vervoer niet meer kunnen gebruiken. Per gereden kilometer ontvang je een kilometervergoeding van 0,30 euro.
Meer info: Huis Driane, 014 50 77 11, zorg.gezondheid@herenthout.be

2

Wonen bij Driane, Groep van Assistentiewoningen
Onze assistentiewoningen zijn bedoeld voor iedereen die nog zelfredzaam is, maar nood heeft aan
een aangepaste en veilige woonst en een woonomgeving met sociale contacten. Je kan in onze
assistentiewoningen, als je dat wil, een beroep doen op gemeenschappelijke diensten zoals een
poetsdienst, een warme maaltijd… Driane beschikt over een aantal gezellige ontmoetingsruimtes
waar je TV kan kijken, een kaartje kunt leggen of kunt buurten met je medebewoners. In de
groep van assistentiewoningen Driane woon je dus zelfstandig en kan je blijven wonen als
het wat moeilijker gaat, eventueel met ondersteuning vanuit de thuiszorg en mantelzorg. De
woonassistent zorgt samen met een team van professionele medewerkers voor een aangenaam
verblijf in ons HUIS en staat steeds klaar om al je vragen te beantwoorden! Een extra troef is
de nabijheid van het lokaal dienstencentrum dat zich onder hetzelfde dak bevindt. Het lokaal
dienstencentrum biedt o.a. hulp bij boodschappen, hulp bij vervoersproblemen, pedicure,
wassalon, ontspannings-activiteiten, een gezellige cafetaria, een dorpsrestaurant en nog zoveel
meer.
Assistentiewoningen Huis Driane:
De assistentiewoning is ± 50m² en bestaat uit een inkomhal, leefruimte, keukenhoek, slaapkamer, badkamer, bergruimte, klein terras (flats op het gelijkvloers), brievenbus
in de inkomhal.
De dagprijs bedraagt:
• € 18,35 voor een gewone flat
• € 18,94 voor een hoekflat
In deze prijs zijn tal van kosten inbegrepen: meer info vind je in onze folder, op de website of
bij de woonassistent.
Assistentiewoningen Hof Driane:
Een assistentiewoning met 1 slaapkamer is ± 56m² +
terras van 5m². Een assistentiewoning met 2 slaapkamers is tussen 70m² en 75m² + terras van 5m². De
assistentiewoningen bestaan uit een inkomhal, bergruimte, leefruimte, keukenhoek (2 flats aangepast voor
rolwagengebruikers hebben een onderrijdbare keuken en een afwasmachine), slaapkamer (1 of 2),
badkamer, overdekt terras, brievenbus in de inkomhal.
Energievriendelijke en -besparende maatregelen voor elke flat
° een domoticasysteem
° een warmtepomp (sanitair warm water + vloerverwarming)
° zonnepanelen
° regenwaterrecuperatie
Elke flat is BEN (Bijna Energie Neutraal).
De dagprijs bedraagt:
• € 27,00 voor een flat met 1 slaapkamer
• € 32,00 voor een flat met 2 slaapkamers
In deze prijs zijn tal van kosten inbegrepen: meer info vind je in onze folder, op de website of
bij de woonassistent.
Wens je meer informatie, een inschrijving op onze (korte) wachtlijst of een rondleiding?
Contacteer Loket Zorg & Gezondheid Molenstraat 56, 2270 Herenthout, 014 50 77 11
zorg.gezondheid@herenthout.be. Telefonisch kan u ons bereiken van maandag t.e.m. vrijdag van
9.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur. Maak uw afspraak bij woonassistent/maatschappelijk
werker Chris Vanrutten (niet bereikbaar op vrijdag), christel.vanrutten@herenthout.be.
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Aanbod taallessen
Je bent nooit te oud om te leren! In onze taalcursussen wordt aandacht besteed aan woordenschat, zinsbouw en conversatie. De bedoeling van onze cursussen is dat men zich uiteindelijk in
de gekozen taal vlot verstaanbaar kan maken. Bovendien is het volgen van een taalcursus ideaal
als geheugentraining! Interesse in een cursus? Informeer naar de mogelijkheden aan het loket of
via T 014 50 77 11 of zorg.gezondheid@herenthout.be.
Omwille van het korte corona-lesjaar in 2019-2020 verlagen we de inschrijvingsprijs voor het
cursusjaar 2020-2021 naar 10,00 euro (excl. aankoop van de nodige handboeken).
LESGEVER

WANNEER

NODIGE VOORKENNIS

EERSTE

FRANS
FRANS
ENGELS
SPAANS
SPAANS
6de jaar
SPAANS
1ste/2de jaar
(VOLZET!)

Jean Pierre
Annie
Jan
Sylvie
Liliane

vrijdag 10.00u-12.00u
vrijdag 13.30u-15.30u
maandag 9.00u-11.00u
woensdag 19.00u-21.00u
dinsdag 19.00u-21.00u

Enige voorkennis is vereist
Enige voorkennis is vereist
Enige voorkennis is vereist
Enige voorkennis is vereist
Voorkennis is vereist

04/09/20
18/09/20
14/09/20
30/09/20
22/09/20

Liliane

donderdag 19.00u-21.00u

24/09/20

PORTUGEES
PORTUGEES
ITALIAANS

Cristina
Cristina
Christel

Woensdag 19.00u-21.00u
Dinsdag 19.00u-21.00u
Zaterdag 10.00u-12.00u

Enige voorkennis is vereist 09/09/20
Enige voorkennis is vereist 08/09/20
Enige voorkennis is vereist 05/09/20
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t
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Dit is de laatste Drianekes die in jouw brievenbus valt. We zullen in de
toekomst onze communicatie via het gemeentenieuws, de website en
sociale media laten lopen. Het is belangrijk dat niet enkel 60-plussers
‘onze nieuwtjes’ lezen. Driane is immers een huis waar iedereen
welkom is. We willen graag iedereen bedanken die in het verleden de
nieuwsbrief heeft gebust.

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:
elke werkdag van 9.00 - 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van
9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur,
behalve vrijdagnamiddag
Openingsuren cafetaria:
di-wo-vrij: 14.00 - 16.00 uur
(reserveren + max. 20 personen omwille van
COVID-19)
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Diensthoofd
Liesbeth Van Rompaey

Centrumleidster en
gezondheidsmedewerker
Isabelle Bogemans
Maatschappelijk
werkers
Chris Vanrutten
Julia Belmans
zitdagen:
enkel op afspraak

