Nieuwsbrief

december 2017

Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en
smartphone
Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps
uitgeprobeerd! Maar zo zijn er miljoenen, voor elk type toestel. Maar wat is nu
precies een app? En hoe zoek je in de veelheid aan apps? Welke zijn onmisbaar en
moet je dus zeker hebben? En hoe kan je geld besparen en de laatste promo’s in de
‘app store’ op de voet te volgen? Begeleiding door Ilse Depré.
Op donderdag 7 december van 13u30 tot 16u30
16,00

.

Inschrijven is nodig
Breng je eigen smartphone en/of tablet mee, en samen leren we hoe we apps
downloaden, beheren, verwijderen en gebruiken.

Naaicompagnie Hulplijn
Naai je graag en wil je dit graag in groep doen? Of wil je graag terug starten met
naaien en wil je je kennis opfrissen? Dan zit je goed bij Naaicompagnie Hulplijn!
Iedereen werkt aan zijn of haar eigen stukken en kan bij de groep terecht voor tips en
advies. Je brengt je eigen naaimachine en materialen mee, er is een overlockmachine
beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik.
Telkens op dinsdag van 09u30 tot 15u00:
05/12 - 19/12
5 euro per keer, koffie en water inbegrepen.
Inschrijven is niet nodig.
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Bloemschikken
Heb je zin in een leuke namiddag een creatieve
workshop te beleven? Dan is dit een mooie kans om
een leuk kerststuk mee naar huis te nemen. Wij zorgen
voor een gezellige en ontspannen sfeer, ervaring is niet
nodig, we helpen je graag wegwijs in het bloemschikken.
Alle materialen worden voorzien, je hoeft zelf niets mee te
brengen.
Begeleiding door Isabel Heye van Bloemenatelier
Welriekende in Hoeilaart.
Op dinsdag 12 december van 10:00 tot 12:00
30,00 euro (inbegrepen: alle bloemen en materialen, koffie en thee)
Inschrijven is nodig

Documentaire ‘Tot in den draai’ met nabespreking
‘Tot in den draai’ is een documentaire over leven met het einde in zicht. Zes
palliatieve patiënten vertellen elk hun moedige verhaal. Wat houdt hen het meest
bezig in deze beslissende fase? Hoe proberen ze nog betekenis te geven aan deze
laatste periode van hun leven? We krijgen voeling met hun angst, hoop, twijfel, verdriet
en verlangens, maar bovenal met hun echtheid. Een aangrijpende film die je uitnodigt
om het leven bewuster te omarmen. Nabespreking door Jan en Leen De Cock. Jan is
vrijwilliger op paliatieve zorg ( werd bekend om zijn engagement voor gevangenen in de
wereld.) en auteur van het boek 'Dood Gelukkig Leven' en zijn zus Leen begeleidde één
van de mensen in de film bij haar levenseinde.
Op vrijdag 15 december van 19:30 tot 22:00
6,00 euro
Inschrijven is nodig.
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Ontmoetingsruimte Grand Café
Elke dag ben je welkom in onze
ontmoetingsruimte, het Grand Café. Tussen 11u30 en
13u30 kan je genieten van een lekker dagmenu of
één van de seizoensgebonden suggesties.
Van 13u30 tot 17u30 word je hartelijk verwelkomd
door vrijwilligers in het Grand Café. Je kan hier iets
komen drinken, er is een lees- en
gezelschapsspellenhoek, een televisietoestel en
draadloos internet.
Op woensdag 27 december en donderdag 28 december gaan de kerstfeesten voor
bewoners en familieleden door in het Grand Café en de zalen. Het Grand Café is
dan geopend van 11:30 tot en met 13:30.

Gezellige uren met de buren
We combineren koffie en gebak met een
gezellige babbel met oude bekenden en de kans om
nieuwe mensen te leren kennen.
Op donderdag 28/12 van 14u00 tot 16u00:
8,00 euro
Inschrijven is nodig zodat we voldoende lekker gebak kunnen voorzien.

Geheugenkoor: Que Sera, Sera
In Groot-Brittannië zijn ze al ingeburgerd, hier staan ze nog in hun
kinderschoenen: geheugenkoren. Waar mensen met en zonder
geheugenproblemen verenigen om samen bekende liedjes te zingen. Want wanneer het
geheugen verdwijnt, blijven liedjes hangen.
Voor iedereen die graag zingt!
Op dinsdag 19/12 van 18u00 tot 19u00
Gratis
Inschrijven is niet nodig
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Pedicure, manicure en schoonheidsverzorgingen
Gedurende één uur worden je handen en voeten verwend door
schoonheidsspecialiste Karin Morren: knippen, polijsten, eelt verwijderen,
massage,… Je kan ook je wenkbrauwen, bovenlip en/of kin laten epileren.
Volledige gelaatsverzorging: reiniging, peeling, volledige epilatie (indien gewenst),
massage, masker en afwerkingscrème afhankelijk van huidtype.
Op vrijdag 15 december van 09:00 tot 12:30
Manicure of pedicure: € 21,00
Epilatie van wenkbrauwen, bovenlip of kin: € 6,00
Volledige epilatie gelaat: € 15,00
Kleine verwenverzorging voor de rijpere huid: € 35,00
Volledige gelaatsverzorging: € 60,00
Epilatie onderbenen € 22,00 - volledige benen € 33,00
Inschrijven is nodig

Samen boodschappen doen
Maandelijks doen we boodschappen in de supermarkt. We halen je thuis op en
brengen je samen met je boodschappen terug.
Op vrijdag 08/12 van 10u00 tot 11u30
4,00 euro
Inschrijven is nodig zodat we een plaats voor je kunnen reserveren.
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Maandelijkse nieuwsbrief
Maandelijkse nieuwsbrief
Dit programmaboekje ‘Wijnveldnieuws’ verschijnt drie maal per jaar. Maar heel
regelmatig komen er nieuwe activiteiten en diensten bij.
Maandelijks maken we een nieuwsbrief. Zo houden we je op de hoogte van
 Welke cursussen, lezingen, workshops en diensten staan op het programma
volgende maand?
 Welke zijn volzet, voor welke kan ik me nog inschrijven?
 Nieuwe activiteiten en diensten
 Een overzicht van de dagmenu’s van de komende maand
 …….
Blijf je graag op de hoogte van het aanbod?
Stuur een mailtje naar liesbet.volders@wijnveld.info en je
ontvangt één maal per maand de nieuwsbrief in je mailbox!

Oproep: nood aan vervoer?
Heb je interesse om deel te nemen aan de activiteiten of diensten van Wijnveld maar
lukt het jou niet om er te geraken? Laat het ons weten, wij vinden een oplossing. Ook
vervoer met een liftbusje is op bepaalde momenten mogelijk.
Telefoneren kan naar het nummer 016/28 49 50
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Van 10u00 tot 12u00 en
van 13u30 tot 16u00
Of mail naar liesbet.volders@wijnveld.info
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Algemene informatie
Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11u30
11u30
11u30
11u30
11u30
11u30
11u30

-

17u30
17u30
17u30
17u30
17u30
17u30
17u30

Daarenboven is Wijnveld ook open in de voormiddag als er activiteiten gepland zijn.
Inschrijven
Inschrijven kan:
Telefonisch - 016/28 49 50
Per mail - liesbet.volders@wijnveld.info
Aan het algemeen onthaal - elke werkdag van 08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00
We vragen je op voorhand te betalen, liefst via overschrijving op rekeningnummer
BE48 7340 3465 0227 met vermelding van je naam en de activiteit waarvoor je
inschrijft. Je inschrijving is definitief als we de betaling ontvangen hebben.
Schrijf je minstens één week voor de start van de activiteit in, zo weten we of er
voldoende interesse is. Bij onvoldoende interesse kunnen activiteiten geannuleerd of
verplaatst worden. Bij sommige activiteiten zijn de plaatsen beperkt, snel inschrijven is
dan de boodschap!
Nieuwsbrief per mail
Maandelijks sturen we een nieuwsbrief per mail met daarin de komende activiteiten en
de maandmenu’s van het Grand Café. Wil jij deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur
een mail naar liesbet.volders@wijnveld.info. Heb je geen mail, bezorg ons je adres en
we sturen je de nieuwsbrief op.
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