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LDC WIJNVELD  -  Nieuwsbrief MAART   2020 
 
 
 
 
 
Lezing ‘De kracht van slaap en hoe omgaan met slapeloosheid.’ 

  
Een goede nachtrust is van levensbelang voor een goede gezondheid.We vinden goed slapen belangrijk, 
maar in de praktijk is het niet zo goed. 
Geen nood voor wie slecht slaapt. Beter slapen kan je leren. 

Annelore Roose van het slaap-waakcentrum van UZ Leuven komt meer vertellen over het menselijk slaappatroon en 
hoe je je slaapbehoefte en je biologische klok kan inschatten. 
Ze staat ook stil bij de invloed van je slaapomgeving en leefgewoontes op je nachtrust. 

 
Donderdag 26 maart vanaf 19:45 
 

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

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

 
 
Lezing ‘Durven praten over doodgaan: in gesprek met de palliatieve patiënt’. 
  

Via de vijf sterfstijlen (Stichting STEM) willen we een nieuwe en frisse kijk krijgen op de eigen en 
andermans sterfelijkheid. Hoe reageren mensen in hun laatste levensfase? Wat is mijn eigen houding 
tegenover sterven en dood? Inzicht in de vijf sterfstijlen geeft handvaten om het gesprek met de patiënt te 

voeren. Je bewust zijn van je eigen sterfstijl en de invloed hiervan op je communicatie met de patiënt, kan het contact 
bevorderen. Inzicht in de sterfstijl van de patiënt biedt mogelijkheid om ‘dezelfde taal te spreken’ en aan te sluiten bij 
diens manier van sterven.  
Docent is Joris de Lange, STEM-trainer en geestelijk verzorger voor de zorginstellingen van Zuyderland Care en het 
Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek, lid van de ethische commissie Zuyderland. In samenwerking met 
Panal vzw. 
 
Doelgroep: zorgverleners uit de verschillende werkvelden (thuiszorg, woonzorgcentra, palliatieve eenheden, 
ziekenhuizen,…) en andere geïnteresseerden. 
 
 

 
Donderdag 12 maart om 20:00.  

 
       € 25,00 
 

Inschrijven is nodig 
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Lezing ‘Het koloniale verleden door een kritische bril’ 
  
Nadia Nsayi is politicologe (KU Leuven) en sinds oktober 2019 curator bij het MAS (Museum Aan de 
Stroom) in Antwerpen. Zij werkt in het museum mee aan een tentoonstelling over Antwerpen en Congo. 
Nadia was ook negen jaar beleidsmedewerker Congo bij de vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen en de 

ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen. Tijdens haar lezing vertelt ze over de Belgische kolonisatie in Congo. Ze 
gaat ook dieper in op de koloniale erfenissen in België en legt uit waarom het belangrijk is om aandacht te hebben 
voor dekolonisatie, zelfs zestig jaar na de onafhankelijkheid van Congo, op 30 juni 2020. Uiteraard biedt de 
avondactiviteit de mogelijkheid om samen het gesprek aan te gaan over het onderwerp. ! 

 
Woensdag 25 maart vanaf 20:00 
 

 € 12,00,  
  

Je kan ook ter plaatse inschrijven, maar wil je zeker zijn van een plaats, schrijf dan op voorhand in. Wil je 
deze lezing combineren met een bezoek aan het Africamuseum, schrijf je dan in voor de combi-activiteit 
via de website van Vormingplus Oost-Brabant. 
 

 
 
Praatcafé jongdementie  -  exclusief voor zonen en dochters 

  
Jongdementie is dementie die begint voor de leeftijd van 65 jaar. We willen personen met jongdementie en 
hun familie ondersteunen en nauwer bij elkaar brengen. Tijdens een praatcafé kan men met elkaar en met 
de gastspreker ervaringen uitwisselen. Gewoon luisteren kan ook. Dit praatcafé is exclusief voor zonen en 

 dochters van personen met jongdementie. 
 
Woensdag 04 maart om 20:00: ‘Zelfzorg tijdens elke fase van de ziekte’, door Marita Plas, groepspraktijk 
‘Verbinding in verlies’ 
 

 
      Gratis 
 

Inschrijven is niet nodig, dit praatcafé is exclusief voor kinderen van personen met jongdementie. 
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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: 

03/03  -  10/03  -  17/03  -  24/03  -  31/03 
   
€ 2,50 euro per les. 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 
 
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: 

02/03  -  09/03  - 16/03  -  23/03  -  30/03 
Telkens op dinsdag van 9u30 tot 10u30: 
03/03  -  10/03  -  17/03  -  24/03  -   31/03 

   
€ 7,00 per les. Een kennismakingsles kan je vrijblijvend volgen. 
 
Inschrijven is nodig 
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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. Lesgever is Geert 
Vancoppenolle.   
 
  Telkens op maandag van 19:45 tot 20:45: 

02/03  -  09/03  -  16/003  -  23/03  -  30/03. 
 

10,00 euro per les. 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.   Meer 
informatie op https://abhyasaleuven.be/. 
 
                   Telkens op donderdag van 19u15 tot 20u15: 

                      05/03  -  12/03  -  19/03  -  26/03  -  02/04. 
 

10,00 euro per les. 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.   Hij is erkend yoga docent en mindfulness trainer.   Meer informatie op 
www.abhyasaleuven.be. 
 

  Telkens op donderdag van 20u30 tot 21u30: 
05/03  -  12/03  -  19/03  -  26/03  -  02/04. 

 

10,00 euro per les. 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. 
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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.   Hij is erkend yoga docent en mindfulness trainer.   Meer 
informatie op www.abhyasaleuven.be. 
 

  Telkens op maandag van 21:15 tot 22:15: 
02/03  -  09/03  -  16/03  -  23/03  -  30/03. 

   
8,00 euro per les. 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. 

 
 
Tweedaagse workshop: ‘Het Enneagram en de instincten’  
  

Wie tijdens de basisworkshop ‘het team in mezelf’ kennismaakte met het Enneagram kan zich in deze 
Enneagramworkshop verdiepen in de instincten. Er zijn namelijk drie verschillende instincten die elk type 
een andere invulling kunnen geven. Viel het jou al op dat sommige mensen met hetzelfde basistype toch 

enorm van elkaar verschillen? De workshop rond de instincten geeft meer inzicht over dat extra laagje binnen het 
Enneagram dat laat zien hoe elk type op een andere manier getriggerd wordt door het instinct. 
De kennismaking met de instincten helpt om niet te stereotyperen en is een volgende stap om onszelf en anderen 
beter te begrijpen. Waarom doen we wat we doen? Hoe komt het dat iets wat voor mij een onbenulligheid lijkt, voor de 
ander een struikelblok blijkt? Waar liggen mijn en andermans behoeften en hoe houd ik daar rekening mee in mijn 
relaties?  
We kiezen ook in deze workshop voor een interactieve aanpak. 
Dit is een verdiepingsworkshop. Je kan dus enkel deelnemen indien je de basisworkshop ‘het team in mezelf’ ook 
volgde. 

 
Vrijdag 20 maart van 09:00 tot 17:00 
Zaterdag 21 maart van 09:00 tot 17:00. 
 

 
      € 260,00 particulieren, inclusief koffie, lunch en cursusmateriaal. 
 

Inschrijven is nodig. Je kan ook e-mailen naar info@driemaaldrie.com 
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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: 
  03/03  -  17/03  -  31/03 
 

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

 
 
 
 
 
 
Restaurantdag 
 

 Elke vierde dinsdag van de maand (uitgez. de schoolvakanties) kan je tijdens de restaurantdag komen 
genieten van een feestmaaltijd. Onze keukenmedewerkers zorgen voor een lekkere maaltijd (voorgerecht, 

hoofdgerecht en dessert), leerlingen van het Redingenhof zorgen voor zaal en bediening. Het menu kan je vooraf 
raadplegen op onze facebookpagina https://www.facebook.com/ldcwijnveld/ 
Een lekker en gezellig samenzijn! 
 
  Op dinsdag 24 maart vanaf 12:00 
 

Glaasje Cava 
~ 

Smeuïge preipuree met grijze garnalen en een botersaus 

~ 

Saltimbocca van kalfsvlees, gesmoord witloof met spek en hertoginnenaardappelen 

~ 

Wentelteefje van peperkoek, vergezeld van een peertje, vanille-ijs en sabayon 

     
€ 23,00. Bewoners van De Wingerd betalen € 12,00. 
 
Inschrijven is nodig, de plaatsen zijn beperkt! 
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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: 

11/03  -  25/03 
Telkens op donderdag vanaf 14:00:  
05/03  -  19/03. 
 
Inschrijven is niet nodig 

 
 
 
 
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: 
 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. 
 
 
 
 
 
 



 8 

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 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
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 26 maart van 14u00 tot 16u00. 
   
 

8,00 euro 
 
Inschrijven is nodig zodat we voldoende lekker gebak kunnen voorzien. 
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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 17 maart van 18u00 tot 19u00. 
     

Gratis 
 
Inschrijven is niet nodig 
 
 

 
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. 
 
 

 
 
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 16 maart 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 
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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. 
 
  Op donderdag 26 maart van 14u00 tot 15u00. 
  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. 

 
  Op vrijdag 6 maart van 10u00 tot 12u00. 
   

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

Maandag   11u30  -  17u30 
Dinsdag   11u30  -  17u30 
Woensdag   11u30  -  17u30 
Donderdag   11u30  -  17u30 
Vrijdag    11u30  -  17u30 
Zaterdag   11u30  -  17u30 
Zondag    11u30  -  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. 
 
 
 

 
 

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 de deelauto en 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 
 
 

 


