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ACTIVITEITEN WZC DE WINGERD 
VERENIGINGSLEVEN        JANUARI  2020 

 

  

maandag 6 januari            SAMENZANG 

Plaats: woning 1-8  
Uur:  14u30 

De vrijwilligers komen gekende liedjes 
zingen in de woning.  

dinsdag 7 januari             FILMNAMIDDAG                 

Plaats: lokaal 1-2 
Uur:  14u00 

We kijken op groot scherm naar een  film: 
Shirley Temple: ‘The little princess’  

donderdag 9 januari VERWENNAMIDDAG 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  vanaf 14u00 
Enkel op inschrijving  
 

Enkele bewoners krijgen de kans om zich 
eens extra te laten verzorgen. 
Ook jij kan kenbaar maken dat je familielid 
geniet van een hand- of een 
gezichtsmassage. Bij interesse neem 
contact met Annemie, Isabelle of Lore.  

dinsdag 14 januari LUISTEREN VANUIT JE LEUNSTOEL 

Plaats: lokaal 1-2 
Uur:  14u00 
 

De vrijwilligers hebben in deze maand 
gekozen om  fabels  te vertellen, ben je ook 
heel benieuwd naar dit programma, kom 
dan zeker luisteren. 

Donderdag 16 januari          BREICAFE 

Plaats:  Grand Café 
Uur:  14u00 
 

Kriebels om te haken, te naaien of te 
breien? Samen met bewoners, vrijwilligers 
en iedereen die zin heeft willen wij graag 
een namiddag gezellig handwerken. 

maandag 20 januari            SAMENZANG 

Plaats: woning 9-16 en flats  
Uur:  14u30  

De vrijwilligers komen gekende liedjes 
zingen in de woning.  

maandag 20 januari            WAFELBAK 

Plaats: woning 13-16  
Uur: vanaf 14u 

De vrijwilligers komen wafelen bakken in 
de woning. Ook familie mag hiervan 
meegenieten.  



 

 

dinsdag 21 januari            GEHEUGENKOOR   Que Sera, Sera 

Plaats: lokaal 1-2 
Uur:  18u00-19u00 
 
 
 

We zingen gedurende een uurtje gekende 
liederen. Zoals altijd ligt het hoofdaccent  
op genieten want wanneer het geheugen 
verdwijnt blijven liedjes hangen  
Familie en geïnteresseerden zijn hartelijk 
welkom en zijn zelfs noodzakelijk om dit 
initiatief te doen slagen. 
EEN AANRADER, OOK VOOR 
FAMILIELEDEN ! 

maandag 27  januari              ZWEMMEN  

Plaats: Sportoase 
Uur:  14u00 
Enkel op inschrijving 
 

We gaan met een 7-tal bewoners naar de 
Sportoase om te genieten van een plons in 
het water.  
Wie interesse heeft om eens mee te gaan 
kan dit melden aan de ergo’s.  

dinsdag 28 januari            RESTAURANTDAG 

Plaats: Grand Café  
Uur: stipt 12u00 
 
 
 
 
 
 
Enkel op inschrijving -  
plaatsen beperkt 
Prijs: 
familie/bezoek € 23 p.p.  
bewoners  € 12  p.p. 
 
EEN AANRADER, OOK VOOR 
FAMILIELEDEN 
 

In samenwerking met L.D.C Wijnveld, 
Sodexo en de opleiding hulpkelners van het  
KARedingenhof, bieden we aan familie, 
buren, bewoners en geïnteresseerden een 
feestelijke maaltijd aan  
 

* Glaasje Cava 
*Witloofrolletje in gerookte zalm en  

een vleugje garnalen 
* Ardeens gebraad met 
Pommerymosterdsaus, 

Gestoofde babywortelen en 
aardappelgratin  

*Pana cota van chocolade 
* Koffie 

Inschrijven via het secretariaat vóór dinsdag 17 
januari (karen.douree@wingerd.info of 
016/284790).  



 

 

dinsdag 28 januari  SPORT-SPELMOMENT      

Plaats: lokaal 1-2 
Uur:14u00 

We genieten samen van gezelschapsspelen 
of van een uurtje samen bewegen. 

Iedere zaterdag gaat er een katholieke eredienst door in De Wingerd 
 

Plaats: lokaal 1-2 
Uur:16u30 
 
 
 
 

Vrijwilligers zijn bereid om bewoners naar 
deze viering. te begeleiden, maar hun 
aantal volstaat niet om alle 
geïnteresseerde bewoners tot daar te 
brengen. Weet je dat jouw familielid hier 
veel aan beleefd, voel je dan zeker 
aangesproken om hen te begeleiden naar 
deze viering. 
Iedereen welkom ! 
 

 

SAMEN GENIETEN IS DUBBEL GENIETEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVITEITEN WZC DE WINGERD 
KLEIN ATELIER        JANUARI  2020 

Heb je zin in deze activiteit of weet je dat je familielid hiervan geniet, geef 
ditdan zeker door aan Annemie, Lore, Isabelle of Mia. 

Maandag 6 JANUARI  KRANTENKOPPEN      

Plaats: lokaal 1 
Uur:   09u30 
 

In samenwerking met het Ontmoetingshuis 
kan je in kleine groepjes de krant komen 
lezen met een lekker tasje koffie bij.  

Maandag 6 JANUARI              ROND DE PIANO 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  11u00 

Je kan  komen genieten van een 30 minuten 
pianomuziek Magali brengt vooral van 
Chopin en Taizéliederen maar natuurlijk rijkt 
haar repertoire verder… 

Maandag 6 JANUARI            
WANDELGROEP samen met het 
Ontmoetingshuis 

Plaats: verzamelen Grand 
Café 
Uur:  14u00 

Wandel je graag? Geniet je van de 
buitenlucht? Je kan aansluiten bij een 
wandeling van het Ontmoetingshuis.  

Dinsdag 7 JANUARI VERTELMOMENT 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  11u00 
 

Er worden verhalen verteld of voorgelezen in 
kleine groep. Carina begeleidt deze 
activiteit. Zij is verschillende talen machtig, 
dus  indien er vraag is kan zij ook in het 
Frans, Engels of Spaans aan de slag. 

Dinsdag 7 JANUARI                           BEDMASSAGE Site B 

Plaats: woning 9-16 
Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren in de 
woning.  

Dinsdag 7 JANUARI              NAAICOMPAGNIE  

Plaats: lokaal 3 
Uur:  10u30 

Wie wil kan aansluiten bij het naaiatelier. 
Een stikmachine en een helpende hand 
staan ter beschikking voor mensen van de 
Wingerd. 
 



 

 

Donderdag 9 JANUARI            CREA W 5-8 

Plaats: Gang boven W5-8 
Uur:  11u00 

Ine zorgt voor de nodige materialen en know 
how om in kleine groep creatief aan de slag 
te gaan.  

Donderdag 9 JANUARI            WANDELGROEP MET OF ZONDER LAARZEN 

Plaats: verzamelen Grand 
Café 
Uur:  11u00 
 

Kan het weer jou niet deren? Goed of slecht 
weer,  het maakt niet uit. Wij maken een 
wandeling van een klein uurtje met kledij 
aangepast aan het weer. 

Maandag 13 JANUARI  KRANTENKOPPEN      

Plaats: lokaal 1 
Uur:   09u30 

In samenwerking met het Ontmoetingshuis 
kan je in kleine groepjes de krant komen 
lezen met een lekker tasje koffie bij.  

Maandag 13 JANUARI PIANO: QUATRE MAINS 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  11u00 

Je kan  komen luisteren naar 2 pianistes. 
Nelly en Edith brengen samen een variërend 
aanbod, het gaat van filmmuziek tot een 
Weense wals.  

Maandag 13 JANUARI            
WANDELGROEP samen met het 
Ontmoetingshuis 

Plaats: verzamelen Grand 
Café 
Uur:  14u00 

Wandel je graag? Geniet je van de 
buitenlucht? Je kan aansluiten bij een 
wandeling van het Ontmoetingshuis.  

Maandag 13 JANUARI          CITERMUZIEK 

Plaats: Woning 1-8 
Uur:  Vanaf 14u00 

Erna gaat met haar citerinstrument langs  
bij enkele bewoners. 

Maandag 13 JANUARI  KUNSTATELIER     

Plaats: lokaal 3 
Uur:   14u00 

We gaan aan de slag met penseel en verf en 
laten ons inspireren door 
natuurlandschappen en mooie prenten. 

Dinsdag 14 JANUARI MUZIEKSALON Site A 

Plaats: lokaal 4 
Uur: 11u00 

Twee keer per  maand kan een kleine groep 
muzikaal experimenteren met 
slaginstrumenten o.l.v. vrijwilligers. 



 

 

Dinsdag 14 JANUARI                           BEDMASSAGE Site A 

Plaats: woning 1-8 
Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren in de 
woning.  
 

Donderdag 16 JANUARI            CREA W9-12 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  11u00 

Ine zorgt voor de nodige materialen en know 
how om in kleine groep creatief aan de slag 
te gaan. 
 

Donderdag 16 JANUARI            WANDELGROEP MET OF ZONDER LAARZEN 

Plaats: verzamelen Grand 
Café 
Uur:  11u00 
 

Kan het weer jou niet deren? Goed of slecht 
weer,  het maakt niet uit. Wij maken een 
wandeling van een klein uurtje met kledij 
aangepast aan het weer. 

Donderdag 16 JANUARI SFEERMUZIEK 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  11u00 

Filip komt een halfuurtje muziek maken. Hij 
speelt voornamelijk piano, gitaar en kan 
zingen. Hij brengt sfeermuziek. Kom gerust 
genieten. 

Donderdag 16 JANUARI                           LUISTERSESSIE MET KLANKSCHALEN 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  14u00 
 

Je kan in kleine groep (samen met mensen 
van het ontmoetingshuis) genieten van de 
rustgevende klanken van deze oosterse 
instrumenten en andere muziek en geluiden.  

Maandag 20 JANUARI  KRANTENKOPPEN      

Plaats: lokaal 1 
Uur:   09u30 

In samenwerking met het Ontmoetingshuis 
kan je in kleine groepjes de krant komen 
lezen met een lekker tasje koffie bij.  

Maandag 20 JANUARI              ROND DE PIANO 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  11u00 

Je kan  komen genieten van een 30 minuten 
pianomuziek Magali brengt vooral van 
Chopin en Taizéliederen maar natuurlijk rijkt 
haar repertoire verder… 
 



 

 

Maandag 20 JANUARI            
WANDELGROEP samen met het 
Ontmoetingshuis 

Plaats: verzamelen Grand 
Café 
Uur:  14u00 

Wandel je graag? Geniet je van de 
buitenlucht? Je kan aansluiten bij een 
wandeling van het Ontmoetingshuis.  

Dinsdag 21 JANUARI              NAAICOMPAGNIE                 

Plaats: lokaal 3 
Uur:  10u30 

Wie wil kan aansluiten bij het naaiatelier. 
Een stikmachine en een helpende hand 
staan ter beschikking voor mensen van De 
Wingerd. 

Dinsdag 21 JANUARI              KLANKSCHALEN                  

Plaats: lokaal 4 
Uur:  11u 

Annemie zorgt voor een ontspannend uurtje 
door de rustgevende klanken van de 
klankschalen. 
 

Dinsdag 21 JANUARI                           BEDMASSAGE Site B 

Plaats: woning 9-16 
Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren in de 
woning.  
 

Donderdag 23 JANUARI            CREA W 13-16 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  11u00 

Ine zorgt voor de nodige materialen en know 
how om in kleine groep creatief aan de slag 
te gaan.  

Donderdag 23 JANUARI            WANDELGROEP MET OF ZONDER LAARZEN 

Plaats: verzamelen Grand 
Café 
Uur:  11u00 
 

Kan het weer jou niet deren? Goed of slecht 
weer,  het maakt niet uit. Wij maken een 
wandeling van een klein uurtje met kledij 
aangepast aan het weer. 

Donderdag 23 JANUARI                           LUISTERSESSIE MET KLANKSCHALEN 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  14u00 
 

Je kan in kleine groep (samen met mensen 
van het 
ontmoetingshuis) genieten van de 
rustgevende klanken van deze oosterse 
instrumenten en andere muziek en geluiden.  



 

 

Maandag 27 JANUARI  KRANTENKOPPEN      

Plaats: lokaal 1 
Uur:   09u30 

In samenwerking met het Ontmoetingshuis 
kan je in kleine groepjes de krant komen 
lezen met een lekker tasje koffie bij.  

Maandag 27 JANUARI              REMINISCENTIECAFE 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  11u00 

We nemen plaats aan tafeltjes en halen 
herinneringen op over vroeger. 
 Mooie herinneringen ophalen maakt vele 
mensen gelukkig. 
EEN AANRADER, OOK VOOR FAMILIELEDEN 
! 

Maandag 27 JANUARI SFEERMUZIEK 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  11u00 

Filip komt een halfuurtje muziek maken. Hij 
speelt voornamelijk piano, gitaar en kan 
zingen. Hij  brengt sfeermuziek. Kom gerust 
genieten. 

Maandag 27 JANUARI  KUNSTATELIER     

Plaats: lokaal 3 
Uur:   14u00 

We gaan aan de slag met penseel en verf en 
laten ons inspireren door 
natuurlandschappen en mooie prenten. 

Maandag 27 JANUARI            
WANDELGROEP samen met het 
Ontmoetingshuis 

Plaats: verzamelen Grand 
Café 
Uur:  14u00 

Wandel je graag? Geniet je van de 
buitenlucht? Je kan aansluiten bij een 
wandeling van het Ontmoetingshuis.  

Dinsdag 28 JANUARI MUZIEKSALON Site B 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  11u00 

Twee keer per  maand kan een kleine groep 
muzikaal experimenteren met 
slaginstrumenten o.l.v. vrijwilligers.  

Dinsdag 28 JANUARI                           BEDMASSAGE Site A 

Plaats: woning 9-16 
Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren in de 
woning.  
 
 



 

 

Donderdag 30 JANUARI            WANDELGROEP MET OF ZONDER LAARZEN 

Plaats: verzamelen Grand 
Café 
Uur:  11u00 
 

Kan het weer jou niet deren? Goed of slecht 
weer,  het maakt niet uit. Wij maken een 
wandeling van een klein uurtje met kledij 
aangepast aan het weer. 

 
 

Klein maar fijn  
Heb je ideeën of heb je ook zin om een atelier te 

begeleiden, 
 steeds welkom om dit te bespreken bij Mia De Brabander   

 
 

 



 

 

ACTIVITEITEN VOOR BIJZONDERE DOELGROEP 

MENSEN MET JONGDEMENTIE        JANUARI  2020 

 

Indien je familielid graag wil deelnemen aan een activiteit kan je ons 
steeds contacteren op het nummer 016/310881. Vragen naar Nele, 

Ellen. Familieleden  zijn ook steeds welkom! 
Donderdag 2 JANUARI              WANDELEN 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 
Uur:  13u30 

We genieten samen van een 
wandeling in de buurt.  

Vrijdag 3 JANUARI  VERWENMOMENT  

Plaats: Badkamer site A 
Uur:   10u00 

Voor de liefhebbers geven we een 
verwenbad in de voormiddag... Je 
kan hierbij genieten van 
aangepaste muziek 

Vrijdag 3 JANUARI  

 

DE WINKEL 
 

Plaats: verzamelen aan woning 1 

Uur: 14u00 

We gaan samen naar 'de winkel ' 
om onze boodschappen te doen 

Vrijdag 3 JANUARI 

 

MUZIEK EN BEWEGING 
 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur: 10u00 

 

Maandag 6 JANUARI VERWENMOMENT 

Plaats: Badkamer site A 

Uur:  10u00 

Voor de liefhebbers geven we een 
verwenbad in de voormiddag... Je 
kan hierbij genieten van 
aangepaste muziek 



 

 

Maandag 6 JANUARI                           DE WINKEL 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur: 14u00 

We gaan samen naar ' de winkel' 
om onze boodschappen te doen. 

Dinsdag 7JANUARI            WANDELEN + APERITIEF   

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur:  10u00 

We  genieten samen van een 
wandeling in de buurt.  Nadien 
drinken we een aperitief in het 
vergeten Café.   

Woensdag 8 JANUARI SPORT  

Plaats: Verzamelen aan Woning 1 

Uur:  14u00 

We trekken onze sportkleren aan. 
Naargelang het weer gaan we 
buiten of naar de fitnessruimte.  

Donderdag 9 JANUARI          VERWENMOMENT 

Plaats: Badkamer site A 

Uur: 10u00 

Voor de liefhebbers geven we een 
verwenbad in de voormiddag... Je 
kan hierbij genieten van 
aangepaste muziek 

Vrijdag 10 JANUARI              MARKTBEZOEK  

Plaats: verzamelen aan woning 1 

Uur:  10u00 

We gaan naar de markt in Leuven 

Vrijdag 10 JANUARI  DE WINKEL      

Plaats: verzamelen aan woning 1 

Uur:14u00 

We gaan samen naar 'de winkel' 
voor onze boodschappen te doen 

Maandag 13 JANUARI 

 

VERWENMOMENT  
 

Plaats: Badkamer site A 

Uur: 10u00 

Voor de liefhebbers geven we een 
verwenbad in de voormiddag... Je 
kan hierbij genieten van 
aangepaste muziek 



 

 

Maandag 13 JANUARI  

 

DE WINKEL 
 

Plaats: Verzamelen aan woning 1  

Uur: 14u00 

We gaan samen naar ' de winkel' 
voor onze boodschappen te doen.  

Dinsdag 14 JANUARI WANDELEN + APERITIEF  

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur: 10u00 

We  genieten samen van een 
wandeling in de buurt.  Nadien 
drinken we een aperitief in het 
vergeten Café.   
 

Donderdag 16 JANUARI                           VERWENONTBIJT 

Plaats: woning 1 

Uur:  Vanaf  09u00 

Iedereen is welkom in woning 1 
voor een verwenontbijt. Spek met 
eitjes,koffiekoeken, … 
 

Vrijdag 17 JANUARI            VERWENMOMENT 

Plaats: Badkamer site A 

Uur:  10u00 

 

Voor de liefhebbers geven we een 
verwenbad in de voormiddag... Je 
kan hierbij genieten van 
aangepaste muziek 

Vrijdag 17 JANUARI  DE WINKEL 

Plaats: Verzamelen aan woning1 

Uur: 14u00 

We gaan samen naar ' de winkel' 

voor onze boodschappen te doen. 

Maandag 20 JANUARI  VERWENMOMENT 

Plaats: Badkamer site A 

Uur:   10u00 

Voor de liefhebbers geven we een 
verwenbad in de voormiddag... Je 
kan hierbij genieten van 
aangepaste muziek 



 

 

 
Maandag 20 JANUARI                           DE WINKEL 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur:  Vanaf 14u00 

We gaan samen naar 'de winkel' 
voor onze boodschappen te doen.  

Dinsdag 21 JANUARI 

 

WANDELEN + APRITIEF  

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur: 10u00 

We  genieten samen van een 
wandeling in de buurt.  Nadien 
drinken we een aperitief in het 
vergeten Café. 
   

Woensdag 22 JANUARI SPORT  
 

Plaats: verzamelen aan woning 1 

Uur: 14u00 

We trekken onze sportkleren aan. 
Naargelang het weer gaan we 
buiten of naar de fitnessruimte.  

Vrijdag 24 JANUARI 

 

VERWENMOMENT 

Plaats: Badkamer site A 

Uur:   10u00 

Voor de liefhebbers geven we een 
verwenbad in de voormiddag... Je 
kan hierbij genieten van 
aangepaste muziek 

Vrijdag 24 JANUARI 

 

DE WINKEL 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur:  Vanaf 14u00 

We gaan samen naar ' de winkel' 
om onze boodschappen te doen. 

Maandag 27 JANUARI  

 

VERWENMOMENT 



 

 

Plaats: Badkamer site A 

Uur:   10u00 

Voor de liefhebbers geven we een 
verwenbad in de voormiddag... Je 
kan hierbij genieten van 
aangepaste muziek 

Maandag 27 JANUARI              ZWEMMEN 

Plaats: Sportoase 

Uur:  14u00 

 

We gaan samen naar sportoase om 
te genieten van een plons in het 
water.  

Maandag 27 JANUARI DE WINKEL 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur:  14u00 

we gaan samen naar 'de winkel' 
voor onze boodschappen te doen.  

Dinsdag 28 JANUARI 

 

WANDELEN + APERITIEF  

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur: 10u00 

We  genieten samen van een 
wandeling in de buurt.  Nadien 
drinken we een aperitief in het 
vergeten Café.   
 

Vrijdag 31 JANUARI VERWENMOMENT 

Plaats: Badkamer site A 

Uur: 10u00 

Voor de liefhebbers geven we een 
verwenbad in de voormiddag... Je 
kan hierbij genieten van 
aangepaste muziek 
 



 

 

EXTRA ACTIVITEITEN KLEINSCHALIG WONEN 
Naast de dagdagelijkse activiteiten bieden we volgend programma 

aan op woningniveau. 
 

Maandag 6 januari 
Woning 11 en 12: Reminiscentie Driekoningen + Quiz in de voor -of 
namiddag 
 

Vrijdag 10 januari 
Site B: Marktbezoek Leuven. Vertrek om 10u00. We zijn terug om 
12u00. 
 

Woensdag 15 januari 
Woning 15 en 16: Uitstap manege Meerdaalhof. Vertrek om 13u00. 
We zijn terug om 15u15. 
 

Vrijdag 24 januari 
Site B: Wandeling naar tuin Door. Vertrek rond 14u00. Nadien drinken 
we nog iets bij het Lovanium. 
 



 

 

De Wijnstok | De Bezelaer | De Druivelaar 

De bezoekers van het dagverzorgingscentrum worden 's morgens verwelkomd 

met een kopje koffie, waarna ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan 

één van de activiteiten. 

Daarnaast kan men ook deelnemen aan enkele activiteiten van het 

verenigingsleven, die overwegend zullen doorgaan in het Grand Café. 

1 Onderwerpen zoals geboorte, geloof, 
hobby's, schooltijd, het huishouden... 

5 Keuze uit: Keizersberg, Abdij van Park, Kruidtuin, 
Wijnpersschool, Provinciaal Domein van Kessel-
Lo, centrum van Leuven, Museum M, Heverlee 
Bos, Groot Begijnhof, Sint-Pieters- en Sint-
Michielskerk. 

2 Er zal tenminste 1x/dag een vorm van 
beweging zijn. Beweging is een prikkel die 
alertheid reguleert en het brein geprikkeld 
houdt. 

6 De hersenen actief houden en het geheugen 
stimuleren. Bijvoorbeeld een quiz, 
spreekwoorden, raadsels, in- en 
aanvuloefeningen... 

3 Activiteiten zoals breien, haken, mandala's 
inkleuren, bloemschikken, schilderen, 
tekenen, naai- en verstelwerk... 

7 De activiteiten die ze thuis nog doen/kunnen, 
hier in het DVC verderzetten en onderhouden 

4 Door de zintuigactivering willen we hun 
lichaamsgevoel versterken, hun belevings- 
en gevoelswereld prikkelen, een optimale 
alertheid bereiken en hun welbevinden 
verbeteren. Bijvoorbeeld activiteiten waar 
iets aan te ruiken, proeven, voelen, horen 
of te zien is, favoriete muziek opzetten, 
fotoalbums, teruggrijpen op vroegere 
ervaringen, hobby's... 

8 Met deze oefening wordt het schrijven 
onderhouden. Door bijvoorbeeld bekende 
liedjesteksten aan te vullen, een eenvoudig 
dictee... 

9 Muziektherapie wordt individueel of in 
groep aangeboden. Door middel van 
improvisatie of bestaande liederen 
voor/met de bewoner te spelen zoeken we 
naar contact, worden herinneringen wakker 
gemaakt, opnieuw beleefd of samen 
nieuwe fijne momenten gecreëerd.  

  

 

 



 

 

Woensdag 
 

1 
 Januari 

NIEUWJAAR 
 Reminiscentie over Nieuwjaar 

 Kippen eten geven 

 Feestelijke namiddag met een hapje en een drankje 

Donderdag 
 

2 
Januari 

Voormiddag 

 Kippen eten geven 

 Krant en kruiswoordraadsels  

 Klein atelier: Wandelgroep samen met de woningen om 11u  

 Dessertje maken  
Namiddag 

 Poëzienamiddag 

 Reminiscentie  
o Fitnessmoment 
o We zorgen voor kerstverlichting buiten in de serre.  

Vrijdag 
 

3 
 Januari 

Voormiddag 
Kippen eten geven 
Krant en kruiswoordraadsels  
Valpreventie-oefeningen 
Muziek en beweging samen met woning 1 om 10u30 

Namiddag 
Bekende personen/plaatsen raden 
Muziekactiviteit 
Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u -16u. 
Fitnessruimte 

Maandag 
 

6 
Januari 

Voormiddag 

 Kippen eten geven 

 Krant en kruiswoordraadsels  

 Klein atelier: Krantenkoppen, samen de krant overlopen in het Grand Café 
om 9u30 (samen met Ontmoetingshuis en woningen) 

 Klein atelier: Pianoconcert om 11u in zaal 1 
Namiddag 

 Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u -16u. 

 Wandeling bij mooi weer, om 14u kan je aansluiten bij een wandeling van 
het Ontmoetingshuis (verzamelen in het Grand Café). 

 Zangmoment: liedjes van de drie koningen. 

 Letterwoorden aanvullen 



 

 

Dinsdag 
 

7 
Januari 

Voormiddag 
o Kippen eten geven  
o Krant en kruiswoordraadsels  
o Dessertje maken met het vers fruit 
o Klein atelier: naaicompagnie om 10u30 op inschrijving in zaal 3 

Namiddag 
o Quiz  
o Bewegingsactiviteit  
o Decoratie van Kerstmis opruimen 
o Verenigingsleven: Filmnamiddag om 14u in zaal 1-2 

Woensdag 
 

8 
 Januari 

Voormiddag 

 Kippen eten geven 

 Krant en kruiswoordraadsels  

 Rekenoefening 

 Huishoudelijke activiteiten 
Namiddag 

Wandeling in de nabije omgeving 
o Baknamiddag  
Bezoekersvergadering in de Wijnstok 

Donderdag 
 

9 
Januari 

Voormiddag 

 Kippen eten geven 

 Krant en kruiswoordraadsels 

 Klein atelier: Wandelgroep samen met de woningen om 11u 

 Gymnastiek  
Namiddag 

 Quiz 

 Valpreventie-oefeningen 

 Spelletjesnamiddag 

Vrijdag 
 

10 
 Januari 

Voormiddag 
Kippen eten geven 
Krant en kruiswoordraadsels 
Oefeningen in de fitnessruimte 

Namiddag 
Geheugen- en taalspelen 
Muziekactiviteit 
Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u -16u. 

Maandag 
 

13 

Voormiddag 
Kippen eten geven 
Krant en kruiswoordraadsels  



 

 

Januari Klein atelier: Krantenkoppen, samen de krant overlopen in het Grand Café om 
9u30 (samen met Ontmoetingshuis en woningen) 

Klein atelier: Pianoconcert quatre mains om 11u 
Namiddag 

Klein atelier: Kunstatelier om 14 op uitnodiging 
Geheugen- en taalspelen 
Wandeling bij mooi weer, om 14u kan je aansluiten bij een wandeling van het 

Ontmoetingshuis (verzamelen in het Grand Café). 
Individuele aandacht en verwennerij 
Kippenhok uitkuisen 
Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u -16u. 

Dinsdag 
 

14 
Januari 

Voormiddag 
o Kippen eten geven 
o Krant en kruiswoordraadsels 
o Naaicompagnie met Sonja 

Namiddag 
o Wandeling 
o Quiz  
o Verenigingsleven: Luisteren vanuit je leunstoel om 14u in zaal 1-2. 
o Bewegingsactiviteit in de fitness 

Woensdag 
 

15 
 Januari 

Voormiddag 

 Kippen eten geven 

 Krant en kruiswoordraadsels  

 Rekenoefeningen 
Namiddag 

Wandeling in de nabije omgeving 
Spelnamiddag: volksspelen 
Bingonamiddag 
Bezoekersvergadering in De Bezelaer  

Donderdag 
 

16 
Januari 

Voormiddag 

 Kippen eten geven 

 Krant en kruiswoordraadsels 

 Klein atelier: Wandelgroep samen met de woningen om 11u 

 Klein atelier: Pianoconcert om 11u in lokaal 1 (muziek van Filip) 

 Gymnastiek 
Namiddag 

 Poëzienamiddag 

 Wandeling bij mooi weer 

 Verenigingsleven: Breicafé om 14u in het Grand Café  



 

 

Vrijdag 
 

17 
 Januari 

Voormiddag 
Kippen eten geven 
Krant en kruiswoordraadsels 
Oefeningen in de fitnessruimte 

Namiddag 
Geheugen- en taalspelen  
Aperitiefnamiddag om de week feestelijk af te sluiten. 
Muziekactiviteit 
Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u -16u. 

Maandag 
 

20 
Januari 

Voormiddag 
Kippen eten geven 
Krant en kruiswoordraadsels 
Klein atelier: Krantenkoppen, samen de krant overlopen in het Grand Café om 

9u30 (samen met Ontmoetingshuis en woningen) 
Klein atelier: Pianoconcert om 11u 

Namiddag 
Geheugen- en taalspelen  
Wandeling bij mooi weer, om 14u kan je aansluiten bij een wandeling van het 

Ontmoetingshuis (verzamelen in het Grand Café). 

 Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u -16u. 

Dinsdag 
 

21 
Januari 

Voormiddag 
o Krant en kruiswoordraadsels  
o We maken een wandeling in het mooie weer. 
o Klein atelier: Naaicompagnie om 10u30 op uitnodiging 
o Aperitiefconcert ? 11u in lokaal 1 
o Kippen eten geven 

Namiddag 
o Quiz 
o Verwenmoment 
o Verenigingsleven: Geheugenkoor om 18u in zaal 1-2 

Woensdag 
 

22 
 Januari 

Voormiddag 

 Kippen eten geven 

 Krant en kruiswoordraadsels  

 Rekenoefeningen 
Namiddag 

Wandeling in de nabije omgeving 
Baknamiddag 
Zangmoment  



 

 

Donderdag 
 

23 
Januari 

Voormiddag 

 Kippen eten geven 

 Krant en kruiswoordraadsels  

 Gymnastiek 

 Klein atelier: Wandelgroep samen met de woningen om 11u 
Namiddag 

 Poëzienamiddag 

 Muziekactiviteit 

 Klein atelier: Luistersessie met klankschalen en muziek om 14u in zaal 4 

Vrijdag 
 

24 
 Januari 

Voormiddag 
Kippen eten geven 
Krant en kruiswoordraadsels  
Oefeningen in de fitnessruimte 

Namiddag 
Geheugen- en taalspelen  
Verwennamiddag  
Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u -16u 

Maandag 
 

27 
Januari 

Voormiddag 
Kippen eten geven 
Krant en kruiswoordraadsels 
Wandeling in de nabije omgeving  

Namiddag 
Geheugen- en taalspelen  
Bewegingsmoment 

 Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u -16u. 

 Memory 

Dinsdag 
 

28 
Januari 

Voormiddag 
o Kippen eten geven 
o Krant en kruiswoordraadsels  
o Creatief moment 

Namiddag 
o Quiz 
Verenigingsleven: Spelmoment in het Grand Café om 14u 

Wandeling bij mooi weer 

Woensdag 
 

29 
 Januari 

Voormiddag 

 Kippen eten geven 

 Krant en kruiswoordraadsels  

 Rekenoefening 

 Huishoudelijke activiteiten 



 

 

Namiddag 
Wandeling in de nabije omgeving 
o Baknamiddag  
Puzzelmoment 

Donderdag 
 

30 
Januari 

Voormiddag 

 Kippen eten geven 

 Krant en kruiswoordraadsels 

 Klein atelier: Wandelgroep samen met de woningen om 11u 

 Gymnastiek  
Namiddag 

 Quiz 

 Valpreventie-oefeningen 

 Spelletjesnamiddag 

Vrijdag 
 

31 
 Januari 

Voormiddag 
Kippen eten geven 
Krant en kruiswoordraadsels 
Oefeningen in de fitnessruimte 

Namiddag 
Geheugen- en taalspelen 
Muziekactiviteit 
Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u -16u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LDC WIJNVELD  -  Nieuwsbrief januari   2020 
 
 

Lezing ‘Internet der dingen en de impact op onze samenleving’ 
  

Mensen en dingen die overal verbonden zijn via internet leidt tot 
enorme data: big data. Het bestuderen van deze big data door 
computers die de hersenwerking nabootsen, met ander woorden 

artificiële intelligentie, creëert een symbiose tussen mens en machine, wat niet 
alleen impact heeft op manuele maar ook op kennisarbeid. De impact hiervan 
is en zal in heel wat sectoren merkbaar zijn. Kortom internet leidt tot enorme 
maatschappelijke veranderingen. Het is een must om hierover inzicht te 
krijgen. Hugo De Man, Professor emeritus van de KU Leuven, ook senior fellow 
van IMEC, analyseert of het internet van de dingen voor ons een zegen is of een 
vloek. 

 Dinsdag 21 januari 2020  om 19.45u 
 
 

€ 12,00, een glas wijn inbegrepen. Leden van 
Markant betalen € 8,00. 

  

Graag vooraf inschrijven, inschrijven kan ook via 
markantgrootleuven@gmail.com 
 

 
Lijndansen 

 

 Een lijndans is een formatiedans waarbij we dansen in één of meerdere 
rijen en waarbij we dezelfde bewegingen uitvoeren. We dansen op 

verschillende soorten muziek: zowel rock en disco als wals, chachacha, rumba, 
tango,… Dus iedereen op de dansvloer voor deze cursus lijndansen! Noch 
voorkennis, noch partner zijn nodig. 
 

  Telkens op dinsdag van 19u45 tot 20u45: 
07/01  -  28/01  -  04/02  -  18/02  -  25/02  -  03/03  -  10/03  -  
17/03  -  24/03  -  31/03 
   

€ 25,00 euro voor de reeks. Wie voor het eerst komt, heeft recht 
op een gratis proefles. 
  

Inschrijven is nodig. Een kennismakingsles kan je vrijblijvend 
volgen. 



 

 

Tango 
 

 De tango: een onvoorziene ontmoeting tussen een man en een vrouw. 
Een enig en bevoorrecht moment. Een dialoog, die men improviseert, in 

een teder en heftig spel met twee, dat een plechtige uitdaging van onze 
creativiteit wordt. 
Onze taak bestaat er in deze tango te vinden, dit drijvend zich verplaatsen, 
intens en tijdloos, van twee lichamen, harmonieus verenigd in de ruimte, die 
zich ten slotte samensmelten in eenzelfde ritmiek van de beweging, in één en 
hetzelfde luisteren 
naar de muziek. 
 

  Telkens op vrijdag van 
19:30:00 – 20:30: beginners 
20:30 – 22:00: gevorderden 
 

10/01  -  17/01  -  31/01  -  07/02  -  14/02  -  21/02  -  06/03  -  
13/03  -  20/03  -  27/03 

 
   

€ 9,00 euro per les, per persoon. 
  

Inschrijven is nodig 
 
 
 
Tai Chi voor je gezondheid 
 

Tai Chi is een eeuwenoude Chinese bewegingskunst. Aangepast 
aan onze Westerse noden brengt het beoefenen van Tai Chi 

evenwicht, kracht, souplesse en ontspanning in lichaam en geest. 
 Lesgever is Roos Bauwens, gecertificeerd lesgeefster. 
 

  Telkens op maandag van 20u tot 21u: 
27/01  -  03/02  -  10/02  -  17/02  -  02/03  -  09/03  -   

 16/03  -  23/03  -  30/03 
Telkens op dinsdag van 9u30 tot 10u30: 
28/01  -  04/02  -  11/02  -  18/02  -  03/03  -  10/03  -  17/03  -  

 24/03  -   31/03 
   

63,00 euro voor de reeks van 9 lessen. Een kennismakingsles kan je 
vrijblijvend volgen. 
 

Inschrijven is nodig 



 

 

Zachte Yoga 
 

 De zachte yoga richt zich tot iedereen die op een heel zachte manier 
lichaam en geest in harmonie wil brengen en tot rust wil komen.   Deze 

vorm van yoga is geschikt voor iedereen met stress- of psychosomatische 
problemen, voor mensen met CVS, fibromyalgie of chronische pijn.  In de yoga-
oefeningen gebruiken we elementen uit de mindfulness om beter te leren 
omgaan met wat je voelt.   Graag op tijd inschrijven en betalen want deze 
groep zit snel vol. 
 Lesgever is Geert Vancoppenolle.   
 

  Telkens op maandag van 19:45 tot 20:45: 
06/01  -  13/01  -  20/01    27/01  -  03/02  -  10/02  -  17/02  -  
02/03  -  09/03  -  16/003  -  23/03  -  30/03. 

 

120,00 euro. Wie voor het eerst komt, heeft recht op een gratis 
 proefles. 

 

Inschrijven is nodig 
 

Je draagt best soepele kledij en brengt een yogamatje en zitkussen 
 mee. 

 
 
Starten met Yoga 
 

Starten met yoga brengt je de basis elementen van yoga: 
ademhalingstechnieken, de basishoudingen, tot rust 
komen en je lichaam leren aanvoelen.  Als yoga nieuw is 
voor jou of je hebt enkel een eerste kennismaking met 
yoga gehad, dan start je best hiermee. 
Lesgever is Geert Vancoppenolle.   Hij is erkend yoga 

docent en mindfulness trainer. 

                   Telkens op donderdag van 19u15 tot 20u15: 
                  09/01  -  16/01  -  23/01  -  30/01  -  06/02  -  13/02  -  20/02  -  05/03  
        -  12/03  -  19/03  -  26/03  -  02/04. 
 

120,00 euro. Wie voor het eerst komt, heeft recht op een gratis 
 proefles. 

 

Inschrijven is nodig 
 

Draag soepele kledij en breng je eigen yogamatje en een paar  
 kussens of zitkussen mee. 



 

 

Mindful Yoga 
 

 Met Mindful yoga las je in het drukke leven even een rustpauze in.   We 
brengen lichaam en geest in balans. Dit doen we met bewegingen, 

houdingen, ademhalingsoefeningen en relaxatie.  We komen terug in contact 
met ons eigen lichaam, onze gevoelens en onze gedachten.  We voelen wat is, 
met zachte aandacht en zonder oordelen.  Je komt in het hier en nu, je komt 
tot rust, je komt dichter bij je zelf, wie je nu echt bent.  Graag op tijd inschrijven 
en betalen want deze groep zit snel vol. 
Lesgever is Geert Vancoppenolle.  
 

  Telkens op donderdag van 20u30 tot 21u30: 
09/01  -  16/01  -  23/01  -  30/01  -  06/02  -  13/02  -  20/02  -  
05/03  -  12/03  -  19/03  -  26/03  -  02/04. 

 

120,00 euro. Wie voor het eerst komt, heeft recht op een gratis 
 proefles. 

 

Inschrijven is nodig 
 

Je draagt best soepele kledij en brengt een yogamatje en zitkussen 
 mee. 

 
 
Meditatie 
 

 Meditatie is niet zonder gedachten zitten, wel het leren 
beheersen van de gedachtestroom.   Door meditatie komt je 

geest tot rust, stopt het piekeren, ga je rustiger in het leven 
kunnen staan, kom je tot diepere inzichten.  Kortom, je komt 

geleidelijk aan dichter bij je zelf, wie je nu écht bent. 
Lesgever is Geert Vancoppenolle.  
 

  Telkens op maandag van 21:15 tot 22:15: 
06/01  -  13/01  -  20/01  -  27/01  -  03/02  -  10/02  -  17/02  -  
02/03  -  09/03  -  16/03  -  23/03  -  30/03. 

   

96,00 euro. Wie voor het eerst komt, heeft recht op een gratis 
 proefles. 

 

Inschrijven is nodig 
 

Je draagt best soepele kledij en brengt een yogamatje en kussen 
 mee. 



 

 

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: 
  07/01  -  21/01  -  04/02  -  18/02  -  03/03  
-  17/03  -  31/03 
 

5 euro per keer, koffie en water 
inbegrepen. 
 
Inschrijven is niet nodig. 
 

 
Zorgzaam Wilsele-Dorp  -  Kareelveld wandelt 
 

 Wilsele Dorp en Kareelveld vormen 
samen het proefproject ‘Zorgzaam Wilsele’. 

We willen samen werken aan een zorgzame 
buurt, waar buurtbewoners elkaar helpen en 
ondersteunen. In dit kader werd het project 
‘Zorgzaam Wilsele Wandelt’ opgestart. We 
nodigen iedereen uit om de komende maanden 

samen te wandelen, elkaar beter te leren kennen en de mooi stukjes natuur en 
cultuur van Wilsele en Kareelveld te leren kennen. Voor iedereen, ook honden! 
De wandelingen zijn ook geschikt voor kinderkoetsen en rolwagens. 
Vertrekpunt: buurtcentrum Wilsele Dorp, Schorenshof 13, 3012 Wilsele. Enkele 
wandelingen leiden naar Wijnveld. 
 

  Telkens op woensdag vanaf 10:30: 
15/01  -  29/01  -  12/02  -  26/02  -  11/03  -  25/03 
Telkens op donderdag vanaf 14:00:  
23/01  -  06/02  -  20/02  -  05/03  -  19/03. 
 

Inschrijven is niet nodig 
 



 

 

Nieuwjaarsreceptie 
 

  We zetten het jaar weer feestelijk in met een hapje en een 
 drankje. Een gelegenheid om oude bekenden en nieuwe mensen te 

  ontmoeten. 
 

  Op zondag 26 januari van 10u30 tot 12u30 
 

  € 10,00 per persoon 
  Kinderen tussen 4 en 12 jaar: € 5,00 

 

Inschrijven is nodig zodat we voldoende hapjes 
en drankjes kunnen voorzien! 

 
 
Stijldansen    
 

  Na vele jaren stijldanslessen werden onze stijldansers zo kundig dat de 
lessen niet meer nodig zijn. Vanaf nu kan iedereen die wenst, 
komen stijldansen zonder begeleiding. Voor dansers met 
ervaring. 

 

 Telkens op woensdag van 20u00 tot 22u00: 
 08/01  -  15/01  -  05/02  -  19/02  -  04/03  -  18/03  

-  01/04  -  22/04  -  06/05  -  20/06 
  

€ 5,00 per koppel/avond.  
 
Inschrijven is niet nodig, kom gerust eens een proefavond dansen. 

 
 
Schaakavonden en schaaklessen 
 

Partijtje schaak op vrijdagavond? 
 

Iedere vrijdag wordt er geschaakt in Wijnveld. We starten van 19 
uur tot 20 uur met schaaklessen voor de jeugd. Aansluitend 
speelt die jeugd een partijtje met elk 25 minuten bedenktijd.  
De volwassenen meten hun schaakvaardigheden vanaf 20.15 
uur. Iedereen kan meedoen en je hoeft niet op voorhand 
inschrijven. Gewoon aanmelden om 20.15 uur. Een computer 
met een paringsprogramma bepaalt wie tegen wie speelt. Het 
speeltempo bedraagt 90 minuten voor de eerste 40 zetten + 30 



 

 

min voor de rest van de partij + 30s per zet increment vanaf eerste zet. Dat 
laatste wil gewoon zeggen dat je 30 seconden per zet erbij krijgt. 
Meer informatie vind je op deze website: www.leuvencentraal.be 

 

 Telkens op vrijdag vanaf 19:00 (jeugd) of 20:15 (volwassenen). 
 

  

Inschrijven is niet nodig 
 
 
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. 

 

  Telkens op donderdag van 14u00 tot 16u00: 
  23/01  -  20/02  -  26/03 
 

8,00 euro 
 

Inschrijven is nodig zodat we voldoende lekker gebak kunnen 
voorzien. 

 
 

Gesprek met Katrien 
 

Ga je door een moeilijke periode? Heb je nood 
aan een luisterend oor? Dan kun je een gesprek 
vragen bij Katrien, de eerstelijnspsychologe voor 
ouderen. Samen met jou bekijkt ze in enkele 
gesprekken hoe je er weer bovenop kunt komen. 
Als je nood hebt aan langere ondersteuning, 
helpt ze je deze te vinden. Je betaalt een kleine 
vergoeding (€ 11,00/€ 4,00 afhankelijk van je 
inkomen) voor een gesprek. Wil je eens 

proberen? Contacteer haar via 016/35 27 56 of 
elpouderen@cm.be.   
Of spreek haar gewoon aan tijdens haar vaste momenten in Wijnveld, elke 
eerste en derde maandag van de maand van 14:00 tot 17:00. 
 
 
 
 

mailto:elpouderen@cm.be


 

 

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 maandag 20 januari van 09:00 tot 12:30 
 

Manicure of pedicure: € 22,00  
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 
 
 

Spreekuur Senioreninspecteur Politie Leuven 
 

 Patricia Van de Walle en Jean-Lou De Graef zijn senioreninspecteurs bij 
de Leuvense politie. De taak van de senioreninspecteur bestaat er 

voornamelijk in om te luisteren naar de noden, vragen, problemen, voorstellen 
en kritieken afkomstig uit de seniorengemeenschap. Daarnaast tracht de 
senioreninspecteur onveiligheidsgevoelens bij ouderen op te vangen. Tijdens 
dit vragenuurtje kan je met al je vragen en bemerkingen bij haar terecht. 
 

  Telkens op donderdag van 14u00 tot 15u00: 
  23/01  -  20/02  -  26/03 
     

Gratis 
 

Inschrijven is niet nodig 
 

 



 

 

Samen boodschappen doen 
 

 Maandelijks doen we boodschappen in de supermarkt. We halen je thuis 
op en brengen je samen met je boodschappen terug. 

 
  Maandelijks op vrijdag van 10u00 tot 12u00: 
  10/01  -  07/02  -  06/03 
 

4,00 euro 
 
Inschrijven is nodig zodat we een plaats voor je kunnen reserveren. 

 

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. 



 

 

 

De Wingerd ONTBIJT SOEP MIDDAGMAAL NAGERECHT AVONDMAAL

December Braadworst

Spice your mind Groentenbouillon Vleesjus Koekendoos

Menu met Spinazie in bechamel

MAANDAG vermicelli Natuuraardappelen

30

Hamrolletje

Bloemkoolsoep met witloof Vers fruit

DINSDAG Kaassaus

31 Aardappelpuree

Nieuwjaar Wildragout Dessert van het huis

Januari ONTBIJT Tomatenroom Erwten en wortelen Nieuwjaarsgebak

WOENSDAG Koffiekoek met Kroketten

1 balletjes

Vleesbrood

Seldersoep Vleesjus

DONDERDAG Gestoofde witte kool

2 Peterselie aardappelen

Gefruite vis

Wortelsoep Remoulade saus

VRIJDAG Winterslaatje

3 Aardappelpuree

Spaghetti Dessert van het huis

Groentesoep Bolognaise Koninginnerijstpap AVOND

ZATERDAG Gemalen kaas Suikerbrood

4 Warme

Chocomelk

Gebakken kipfilet

ONTBIJT Pastinaaksoep Braadjus Gebak

ZONDAG Rozijnenbrood Appelcompote

5 Gebakken aardappelen

WEEK VAN 30/12/2019 tot 05/01/2020

December-Januari Home made Herfst-Winter De Wingerd 2019-2020

Menu week 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De Wingerd ONTBIJT SOEP MIDDAGMAAL NAGERECHT AVONDMAAL

Januari Hamburger

Uiensoep Vleesjus Koekendoos

MAANDAG Gestoofde boterbonen

6 Natuuraardappelen

Hamrolletjes

 Seldersoep Met witloof Vers fruit

DINSDAG Kaassaus

7 Aardappelpuree

Hongaarse goulash Dessert van het huis

Broccolisoep Tomaat en kropsalade Creme van

WOENSDAG Frieten Mango en abrikoos

8

Gehaktschotel

Wortelsoep Bloemkool

DONDERDAG Aardappelpuree

9 Bechamelsaus

Visfilet

Tomatensoep Oostendse Vissaus

VRIJDAG Spinazie

10 Aardappelen

Kippenworst Dessert van het huis

Brunoisesoep Gevogeltejus Rijstpap AVOND

ZATERDAG Witte kool Suikerbrood

11 Bieslookaardappelen Warme

Chocomelk

Spice your mind Gebraad

Menu ONTBIJT Gevogelteroom Champignonsaus

ZONDAG Vers gebakken Spruiten met spek Gebak

12 chocoladekoek Gebakken aardappelen

WEEK VAN 6/01/2020 tot 12/01/2020

Januari Home made Winter De Wingerd 2020

Menu week 1
 



 

 

 

De Wingerd ONTBIJT SOEP MIDDAGMAAL NAGERECHT AVONDMAAL

Januari Gebakken kipfilet

Erwtensoep Gevogeltejus Koekendoos

MAANDAG met Appelmoes

13 croutons Aardappelpuree

Spice your mind Gebakken slavink

Menu Tomatensoep Dragonsaus Vers fruit

DINSDAG met Gestoofde Wortelen

14 balletjes Natuuraardappelen

Koninginnehapje Dessert van het huis

Pompoensoep Kropsalade Crème van gezouten

WOENSDAG met Vinaigrette Caramel

15 spekjes Frieten

Gebakken balletjes

Preisoep Pepersaus

DONDERDAG met Gestoofde bonen

16 preisnippers Gebakken aardappelen

fish stick

Knolseldersoep Tartaarsaus

VRIJDAG met Broccolipuree

17 gefruite uitjes

Breydelspek Dessert van het huis

Groentenbouillon Vleesjus Yoghurt met AVOND

ZATERDAG met Rode kool met appel Citroen Sandwiches

18 vermicelli Natuuraardappelen Warme

Chocomelk

Kalkoenpavé

ONTBIJT Waterkerssoep Rode wijnsaus

Rozijnenbrood met Gestoofd witloof Gebak

ZONDAG Boursinkaas Kroketten

19

WEEK VAN 13/01/2020 tot 19/01/2020

Januari Home made Winter De Wingerd 2020

Menu week 2Week van de soep
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De Wingerd ONTBIJT SOEP MIDDAGMAAL NAGERECHT AVONDMAAL

Januari Kalfsvleesbrood

Pastinaaksoep Mosterdsaus Koekendoos

MAANDAG Schorseneren in bechamel

20 Aardappelen

Spaghetti

Groene bonensoep Bolognaise Vers fruit

DINSDAG Gemalen kaas

21

Varkensstoofvlees Dessert van het huis

Aardappelsoep Wintersalade Panna cotta

WOENSDAG Frieten Met fruitcoulis

22

Spice your mind Hamburger

Menu Minestrone Vleesjus met ajuin

DONDERDAG Spruiten

23 Natuuraardappelen

Waterzooi van vis

Venkelsoep Fijne groenten

VRIJDAG Gekookte aardappelen

24

Hamrolletje Dessert van het huis

Broccolisoep Met witloof Mokkapudding AVOND

ZATERDAG Kaasaus Suikerbrood

25 Aardappelpuree Warme

Chocomelk

Kalkoenrollade

ONTBIJT Rapensoep Gevogeltejus

ZONDAG Vers gebakken Appel met veenbessen Gebak

26 Croissants Gefruite aardappelnootjes

WEEK VAN 20/01/2020 tot 26/01/2020

Januari Home made Winter De Wingerd 2020

Menu week 3

 



 

 

 

De Wingerd ONTBIJT SOEP MIDDAGMAAL NAGERECHT AVONDMAAL

Januari Gebakken blinde vink

Spice your mind Pompoensoep Portosaus Koekendoos

Menu Wortelstampot

MAANDAG

27

Kalkoenschnitzel AVOND

Witte seldersoep Gevogeltejus Vers fruit Balletjes

DINSDAG Rode kool met

28 Natuuraardappelen krieken

Balletjes in tomatensaus Dessert van het huis

Groentesoep Kropsalade Mousse met Advocaat

WOENSDAG Frieten

29

Kippenbout

Bouillon met currysaus

DONDERDAG Groenten Halve perzik

30 Groenterijst

Visfilet gevuld met

Witloofsoep Spinazie

VRIJDAG Visvelouté

31 Pastinaakpuree

Februari Witte pensen Dessert van het huis

Tomatensoep Vleesjus Chocoladepudding AVOND

ZATERDAG Appel/abrikozenmoes Sandwiches

1 Aardappelen Warme

Chocomelk

Varkensgebraad

ONTBIJT Aspergesoep Saus blackwell Gebak

ZONDAG Rozijnenbrood Erwten en wortelen

2 Kroketten

WEEK VAN 27/01/2020 tot 02/02/2020

Januari-Februari Home made Winter De Wingerd 2020

Menu week 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


