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ACTIVITEITEN WZC DE WINGERD 

 

VERENIGINGSLEVEN        FEBRUARI 2020 
 

maandag 3 februari            SAMENZANG 

Plaats: woning1-8  

Uur: 14u30 

De vrijwilligers komen gekende liedjes 

zingen in de woning.  

dinsdag 4 februari              FILMNAMIDDAG                 

Plaats: lokaal 1-2 

Uur:  14u00 

We kijken op groot scherm naar enkele 

afleveringen van Slisse &Cesar 

namelijk :Buurman  

donderdag 6 februari          PANNENKOEKENBAK/LICHTMIS 

Plaats: Grand Café/lokaal 1-2 

Uur: 14u00 

 

“Er is geen vrouwke zo arm of ze maakt 

haar panneke warm.” Je kan komen 

genieten van lekkere pannenkoeken en 

koffie. De accordeonvrienden zullen nu 

ook voor een heel aangename sfeer 

zorgen. IEDEREEN WELKOM 

 EEN AANRADER, OOK VOOR 

FAMILIELEDEN 

dinsdag 11 februari 
LUISTEREN VANUIT JE 

LEUNSTOEL 
Plaats: lokaal 1-2 

Uur:  14u00 

 

De vrijwilligers hebben in deze maand 

gekozen voor het thema “Levenslust”. 

Ben je ook heel benieuwd wat ze 

hierover willen vertellen, kom dan zeker 

luisteren. 

donderdag 13 februari 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. 

 



 

 

vrijdag 14 februari SAMENWERKING St Franciscus 

Plaats: lokaal 1-2 

Uur: vanaf 14u00 

 

Samen met de studenten kunnen we 

genieten van een aangenaam feest-

dansmoment.       

maandag 17 februari             ZWEMMEN                 

Plaats: sportoase 

Uur:  14u00 

Enkel op inschrijving 

 

 

 

We gaan met een 8-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.  

(verplaatst van datum wegens te druk in 

zwembad tijdens schoolverlof) 

maandag 17 februari           SAMENZANG 

Plaats: woning 9-16 en flats  

Uur:  4u30 

De vrijwilligers komen gekende liedjes 

zingen in de woning.  

maandag 17 februari           WAFELBAK 

Plaats: flats   

Uur: vanaf 14u 

De vrijwilligers komen wafels bakken in 

de flats. Ook familie mag hiervan 

meegenieten.  

dinsdag 18 februari            APERITIEFCONCERT  (facultatief) 

Plaats: lokaal 1-2 

Uur:  11u00 

 

Indien we nog kandidaten vinden om 

een optreden te verzorgen dan zullen 

we dit zeker ad valvas aankondigen. 

dinsdag 18 februari          
BEZOEK LEERLINGEN SCHOOL 

TER BEUKE 
Plaats:  zaal1-2 

Uur:  13u45 

 

Een 10- tal leerlingen laten ons 

kennismaken met enkele knaagdiertjes 

die echt wel aaibaar blijken te zijn. Zin 

om te kijken te voelen en deze beestjes 

in actie te zien …zeker welkom. 

dinsdag 18 februari            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 ! 

Woensdag 19  februari          SLAC optreden  

Plaats:  zaal 1-2  

Uur:  18u00 

 

Onder leiding van dirigent Dirk 

Vandaele zullen studenten van het 

SLAC-orkest volgend programma 

brengen: 

• Beethoven deeltje uit Pastorale 

symfonie 

• Svendsen romance  

• Vivaldi concerto  

Donderdag 20 februari          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. 
 

WEEK VAN DE KLEINKINDEREN 

 

 

KROKUSVAKANTIE  

 

Maandag 24 februari             
DOZEN VOL HERINNERINGEN 

Samen met de kleinkinderen                 
Plaats: Grand Café - lokaal 1 

Uur:  14u00 

 

Inschrijven moet niet maar is 

wel handig  

Mia.debrabander@wingerd.info 

 

(Groot)ouders maken samen met 

(klein)kinderen een herinneringendoos.  

Er worden die dag leuke dingen 

gemaakt om in de doos te bewaren, 

maar in de doos mogen ook spulletjes 

bewaard worden vanuit het verleden of 

de toekomst, die moèten bewaard 

blijven als mooie herinnering van leuke 

momenten samen …  (wie een 

schoendoos heeft staan mag er altijd 

eentje meebrengen). 



 

 

 

dinsdag 25februari            RESTAURANTDAG 

Plaats: Grand Café  

Uur: stipt 12u00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel op inschrijving 

-plaatsen beperkt 

Prijs  

familie/ bezoek €23 p.p. 

bewoners  €12 p.p. 

 

Een uniek gebeuren: omdat deze maand 

de studenten van het Redingenhof in 

vakantie zijn, gaan we terug samen met 

bewoners, die ondersteund worden 

door vrijwilligers, de uitdaging aan om 

de bediening tijdens de restaurantdag 

op ons te nemen. Sodexo zorgt zoals 

steeds voor een lekkerfeestmaaltijd. 

Deze keer kunnen maar 40 personen 

inschrijven. Snel inschrijven is dus de 

boodschap. 

 

 
*Glaasje Cava 

*Rundscarpaccio met Parmezaanse kaas en 

geroosterde pijnboompitten 

*Parelhoenfilet met Portosaus 

*Normandische pannenkoek met vanille ijs en 

een dressing van citrus 

*Koffie 

 

Inschrijven via het secretariaat vóór 

dinsdag 11 februari  

(karen.douree@wingerd.info of 016/28 

47 90) met vermelding ‘restaurantdag 

feb + eventueel naam bewoner’  

EEN AANRADER, OOK VOOR 

FAMILIELEDEN 

 

 

 

 



 

 

Dinsdag 25 februari  SPORT-SPELMOMENT      

Plaats: lokaal 1-2 

Uur:14u00 

We genieten van een uurtje samen 

bewegen? Ook hier kunnen de 

kleinkinderen even meedoen. 

 

 

 

 

EEN AANRADER VOOR 

KLEINKINDEREN , OOK VOOR 

FAMILIELEDEN 

 

Woensdag 26 februari             
VOGELHUISJES MAKEN 

Samen met de kleinkinderen                 

Plaats:Grand Café  lokaal 1 

Uur:  14u00 

 

Inschrijven moet niet maar is 

wel handig  

Mia.debrabander@wingerd.info 

 

De Bunzboerderij komt mee helpen 

vogelhuisjes maken om in de grote tuin 

van De Wingerd te zetten …  samen met 

mama/papa/oma/opa natuurlijk �.  

Leuk als jullie nadien nog eens komen 

kijken of er al vogeltjes zijn komen in 

wonen 

Donderdag 27 februari  GEZELSCHAPSPELNAMIDDAG  

Plaats: Grand Cafélokaal 1- 

Uur:14u00 

 

 

Spelletjesnamiddag …  breng je eigen 

spelletje mee, of kom een spelletje 

spelen in ’t Grand Café met 

mama/papa/oma/opa … 

Donderdag 27 februari THE DANSANT  jaren 50-60-70’ 

Plaats: lokaal 1-2 

Uur:  18u30-20u30 

 

 

 

 

Op deze avond kan je terug komen 

swingen op muziek van de jaren ‘50-

‘60-‘70. Ook partners, broers, zussen, 

kinderen,… zijn welkom om mee te 

genieten of om mee te dansen. Wie hier 

eenmaal aanwezig was, wil er zeker 

terug bij zijn. Plezier gegarandeerd. 

EEN AANRADER, OOK VOOR 

FAMILIELEDEN 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag 28 februari             

MUZIKALE VERTELLING  

DRAKENSTAART 

Samen met de kleinkinderen en 

kinderen uit de buurt                 
Plaats: lokaal 1-2 

Uur:  14u00 

Inkom €5,00 bewoner gratis 

 

Graag vooraf inschrijven bij 

liesbet.volders@wijnveld.info 

 

 

 

Het zal je maar overkomen. Je bent een 

echte prinses. Maar in plaats van een 

knappe prins komt een draak je 

ontvoeren. Een verteller en een 

zangeres nemen je mee op avontuur in 

en afgelegen stuk van het sprookjesbos. 

Voor kinderen vanaf 5 jaar en hun 

familie 

Iedere maandag en vrijdag is 

De Winkel open 

 

Plaats: lokaal B-site 

Uur: 14u -16u 

We verkopen, we geven weg, we lenen 

uit, maar vooral, we hebben tijd voor 

een babbeltje… Een wandeling naar de 

winkel, wat rondneuzen en nog eens zelf 

dingen kunnen uitkiezen, is voor vele 

bewoners een fijne ervaring. 

 

EEN AANRADER, OOK VOOR 

FAMILIELEDEN 

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 



 

 

ACTIVITEITEN WZC DE WINGERD 

KLEIN ATELIER        FEBRUARI  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 3 FEBRUARI KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 

Uur:   09u30 

 

Samen met het Ontmoetingshuis kan 

je in kleine groepjes de krant komen 

lezen met een lekker tasje koffie bij.  

Maandag 3 FEBRUARI 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… 

Dinsdag 4 FEBRUARI NAAICOMPANGIE 

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 4 FEBRUARI 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 4 FEBRUARI                          BEDMASSAGE Site B 

Plaats: woning 9-16 

Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren 

in de woning.  

Donderdag 6 FEBRUARI            CREA W1-4 

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 6 FEBRUARI            
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. 

Vrijdag 7 FEBRUARI ETENTJE SITE B 

Plaats: Grand Café 

Uur: 12u00 

 

Enkele bewoners gaan op 

restaurant. Ze nuttigen hun 

middagmaal samen in het Grand 

Café.  

Graag inschrijven bij Isabelle. 

Maandag 10 FEBRUARI KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 

Uur:   09u30 

 

In samenwerking met het 

Ontmoetingshuis kan je in kleine 

groepjes de krant komen lezen met 

een lekker tasje koffie bij.  

Maandag 10 FEBRUARI             PIANO: QUATRE MAINS 

Plaats: lokaal 3 

Uur:   14u00 

We gaan aan de slag met penseel en 

verf en laten ons inspireren door 

natuurlandschappen en mooie 

prenten. 

Maandag 10 FEBRUARI CITERMUZIEK 

Plaats: Woning 1-8 

Uur:  Vanaf 14u00 

Erna gaat met haar citerinstrument 

langs  bij enkele bewoners. 

Maandag 10 FEBRUARI 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 11 FEBRUARI              NAAIATELIER        

Plaats: lokaal 3 

Uur:  vanaf 10u30 

Wie wil kan aansluiten bij het 

naaiatelier. Een stikmachine en een 

helpende hand staan ter beschikking 

voor mensen van de Wingerd. 



 

 

Dinsdag 11 FEBRUARI 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 11 FEBRUARI                          BEDMASSAGE Site A 

Plaats: woning 1-8 

Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren 

in de woning.  

Donderdag 13 FEBRUARI           CREA W5-8 

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 13 FEBRUARI           
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 17 FEBRUARI KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 

Uur:   09u30 

 

In samenwerking met het 

Ontmoetingshuis kan je in kleine 

groepjes de krant komen lezen met 

een lekker tasje koffie bij.  

Maandag 17 FEBRUARI             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… 

Dinsdag 18 FEBRUARI NAAICOMPANGIE 

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 18 FEBRUARI                          BEDMASSAGE Site B 

Plaats: woning 9-16 

Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren 

in de woning.  

Donderdag 20 FEBRUARI           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 20 FEBRUARI           
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 20 FEBRUARI                          
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.  

Vrijdag 21 FEBRUARI ETENTJE SITE A 

Plaats: Grand Café 

Uur: 12u00 

 

Enkele bewoners gaan op 

restaurant. Ze nuttigen hun 

middagmaal samen in het Grand 

Café.  

Graag inschrijven bij Annemie. 

Maandag 24 FEBRUARI             REMINISCENTIECAFE 

Plaats: lokaal 4 

Uur:  11u00 

We nemen plaats aan tafeltjes en 

halen herinneringen op over een 

bepaald thema. Mooie 

herinneringen ophalen maakt vele 

mensen gelukkig. 

EEN AANRADER, OOK VOOR 

FAMILIELEDEN ! 



 

 

Maandag 24 FEBRUARI KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 

Uur:   09u30 

 

In samenwerking met het 

Ontmoetingshuis kan je in kleine 

groepjes de krant komen lezen met 

een lekker tasje koffie bij.  

Maandag 24 FEBRUARI 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 24 FEBRUARI 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 25 FEBRUARI NAAIATELIER 

Plaats: lokaal 3 

Uur:  10u30 

Wie wil kan aansluiten bij het 

stikatelier . Een naaimachine en een 

helpende hand staan ter beschikking 

voor mensen van de Wingerd. 

Dinsdag 25 FEBRUARI 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 25 FEBRUARI                          BEDMASSAGE Site A 

Plaats: woning 9-16 

Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren 

in de woning.  

Donderdag 27 FEBRUARI           
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. 



 

 

ACTIVITEITEN VOOR BIJZONDERE DOELGROEP 

MENSEN MET JONGDEMENTIE        FEBRUARI 2020 

Indien je familielid graag wil deelnemen aan een activiteit kan je ons 

steeds contacteren op het nummer 016/310881. Vragen naar Nele, Ellen 

of Johanna. Familieleden  zijn ook steeds welkom! 

Maandag 3 FEBRUARI            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 3 FEBRUARI DE WINKEL 

Plaats: verzamelen aan woning 1 

Uur: 14u00 

We gaan samen naar 'de winkel ' 

om onze boodschappen te doen. 

Dinsdag 4 FEBRUARI 

 

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 5 FEBRUARI 

 

SPORT  

 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur: 14u00 

We trekken onze sportkleren aan. 

Naargelang het weer gaan we 

buiten of naar de fitnessruimte.  

Donderdag 6 FEBRUARI PANNENKOEKEN BAKKEN  

Plaats: Woning 1 

Uur:  14u00 

 

“Er is geen vrouwke zo arm, of ze 

maakt haar op Lichtmis haar 

panneke warm” Ter eren van 

lichtmis, bakken EN eten we 

vandaag lekkere pannenkoeken. 

 



 

 

Vrijdag 7 FEBRUARI                         VERWENMOMENT 

Plaats: badkamer site A 

Uur: 10u00 

We gaan samen naar ' de winkel' 

om onze boodschappen te doen. 

Vrijdag 7 FEBRUARI           WINKEL 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur:  10u00 

We gaan samen naar ' de winkel' 

om onze boodschappen te doen. 

Vrijdag 7 FEBRUARI MARKT 

Plaats: Verzamelen aan Woning 1 

Uur:  10u00 

We gaan naar de markt in Leuven. 

Maandag 10 FEBRUARI       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 10 FEBRUARI             WINKEL 

Plaats: verzamelen aan woning 1 

Uur:  14u00 

We gaan samen naar ' de winkel' 

om onze boodschappen te doen. 

Dinsdag 11 FEBRUARI WANDELEN + APERITIEF  

Plaats: verzamelen aan woning 1 

Uur:10u00 

We gaan samen op wandel.  

 

Woensdag 12 FEBRUARI 

 
SPORT  

 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur: 14u00 

We trekken onze sportkleren aan en 

gooien onze benen en armen los.  

Donderdag 13 FEBRUARI CREA VALENTIJN 

 

Plaats: Verzamelen aan woning 1  

Uur: 14u00 

We knutselen iets in 

valentijnsthema om de woning te 

versieren.  

 



 

 

Vrijdag 14 FEBRUARI MUZIEK EN BEWEGING 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur: 10u30 

Muziek en bewegen, vandaag laten 

we ons volledig gaan op het ritme 

van de muziek!  

Vrijdag 14 FEBRUARI                         WINKEL 

Plaats: woning 1 

Uur:  Vanaf  14u 

We gaan naar het winkeltje voor 

lekkers. 

Maandag 17 FEBRUARI            WINKEL 

Plaats: Woning 1 

Uur: Vanaf 14u 

We trekken opnieuw naar de winkel 

om boodschappen te doen.  

Maandag 17 FEBRUARI ZWEMMEN 

Plaats: Sportoase 

Uur:  13u00 

We gaan samen naar sportoase om 

te genieten van een plons in het 

water.  

Dinsdag 18 FEBRUARI WANDELEN + APERITIEF  

Plaats: Verzamelen aan woning1 

Uur: 10u00 

Hopelijk zijn de weergoden ons 

goed gezind want we maken een 

wandeling met iedereen die wil.  

Dinsdag 18 FEBRUARI GEHEUGENKOOR 

Plaats: Grand Cafe 

Uur:18 u 

Que sera, sera, what ever will be, 

will be..... Smeer jullie stembanden 

alvast goed in voor het 

geheugenkoor deze avond.  

Woensdag 19 FEBRUARI                   SPORT  

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur:  14u00 

Rennen, vliegen, duiken, vallen, 

opstaan en weer doorgaan. Sport 

op de agenda vandaag!  

Donderdag 20 FEBRUARI 

 

BAKKEN  

Plaats: Woning 1 

Uur: 14u00 

We bakken iets zoets voor bij de 

koffie.    



 

 

Vrijdag 21 FEBRUARI WINKEL 

 

Plaats: verzamelen aan woning 1 

Uur: vanaf 14u00 

We gaan naar de winkel voor onze 

boodschappen en wie weet wat er 

nog allemaal te kopen valt?  

Maandag 24 FEBRUARI 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 24 FEBRUARI 

 

DE WINKEL 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur:  Vanaf 14u00 

We gaan samen naar ' de winkel' 

om onze boodschappen te doen. 

Dinsdag 25 FEBRUARI VERWENONTBIJT 

 

Plaats: Woning 1 

Uur: vanaf 9u00 

Iedereen welkom ons samen te 

ontbijten. 

Dinsdag 25 FEBRUARI           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 26 FEBRUARI SPORT  

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur:  14u00 

 

 

 

Rennen, vliegen, duiken, vallen, 

opstaan en weer doorgaan. Sport 

op de agenda vandaag!  



 

 

Donderdag 27 FEBRUARI 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 28 FEBRUARI DE WINKEL 

Plaats: Verzamelen aan woning 1 

Uur:  Vanaf 14u00 

We gaan samen naar ' de winkel' 

om onze boodschappen te doen. 

 

Samen op stap maakt sterker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXTRA ACTIVITEITEN KLEINSCHALIG WONEN 

Naast de dagdagelijkse activiteiten bieden we volgend programma 

aan op woningniveau. 

 

 
Vrijdag 7 februari 

Voormiddag: Marktbezoek site A. Vertrek rond 10u15.We zijn terug tegen de 

middag. 

 

Vrijdag 14 februari 

Voormiddag: Marktbezoek site B. Vertrek om 10u00. We zijn terug om 12u00. 

 

 

 

 

 

---------------------- 



 

 

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.  

  

 

 



 

 

Maandag 

 

3 

Februari 

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. 

• Bakmoment 

• Dagcentrum versieren ifv Valentijn 

• Letterwoorden aanvullen 

Dinsdag 

 

4 

Februari 

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 Verenigingsleven: Filmnamiddag om 14u in zaal 1-2, we kijken 

naar een aflevering van “Slisse & Cesar”.  

Woensdag 

 

5 

 Februari 

Voormiddag 

• Kippen eten geven 

• Krant en kruiswoordraadsels  

• Rekenoefening 

• Huishoudelijke activiteiten 

Namiddag 

• Wandeling in de nabije omgeving 

• Bezoekersvergadering  

• Zangnamiddag  

• Memory 

 

 



 

 

Donderdag 

 

6 

Februari 

Voormiddag 

• Kippen eten geven 

• Krant en kruiswoordraadsels 

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

Namiddag 

• Quiz 

• Valpreventie-oefeningen 

• Verenigingsleven: LICHTMIS in het Grand Café vanaf 14u. 

Pannenkoeken voor iedereen!  

Vrijdag 

 

7 

 Februari 

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 

 

10 

Februari 

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 quatre mains om 11u 

Namiddag 

• Klein atelier: Kunstatelier om 14 op uitnodiging 

• Kruiswoordraadsels 

• Individuele aandacht en verwennerij 

• Kippenhok uitkuisen 

• Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u 

-16u. 



 

 

Dinsdag 

 

11 

Februari 

Voormiddag 

o Kippen eten geven 

o Krant en kruiswoordraadsels 

o Klein atelier: naaiatelier om 10u30 op inschrijving in zaal 3 

Namiddag 

o Wandeling 

o Quiz  

o Verenigingsleven: Luisteren vanuit je leunstoel om 14u in zaal 1-2 

over “levenslust”. 

o Bewegingsactiviteit in de fitness 

Woensdag 

 

12 

 Februari 

Voormiddag 

• Kippen eten geven 

• Krant en kruiswoordraadsels  

• Rekenoefeningen 

Namiddag 

• Wandeling in de nabije omgeving 

• Spelnamiddag: volksspelen 

• Bingonamiddag 

Donderdag 

 

13 

Februari 

Voormiddag 

• Kippen eten geven 

• Krant en kruiswoordraadsels 

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

• Gymnastiek 

Namiddag 

• Poëzienamiddag 

• Naainamiddag met Sonja 

• Wandeling bij mooi weer 

• Verenigingsleven: Breicafé om 14u in het Grand Café  

Vrijdag 

 

14 

 Februari 

Voormiddag 

• Kippen eten geven 

• Krant en kruiswoordraadsels 

• Oefeningen in de fitnessruimte 

• Klein atelier: Bewegen op muziek in zaal 1 om 10u15 

Namiddag 



 

 

• Reminiscentie over Valentijn 

• Aperitiefnamiddag om de week feestelijk af te sluiten. 

• Dansfeest Sint-Franciscus 

• Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u 

-16u. 

Maandag 

 

17 

Februari 

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  

• Klein atelier: Zingen met Femke (Huis van Ida) in zaal 1 om 13u30-

14u30 

• Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u 

-16u. 

Dinsdag 

 

18 

Februari 

Voormiddag 

o Krant en kruiswoordraadsels  

o We maken een wandeling in het mooie weer. 

o Klein atelier: Naaicompagnie om 10u30 op uitnodiging 

o Kippen eten geven 

Namiddag 

o Quiz 

o Verenigingsleven: School Ter Beuke komt langs met dieren om 

13u45 

o Verwenmoment 

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

Woensdag 

 

19 

 Februari 

Voormiddag 

• Kippen eten geven 

• Krant en kruiswoordraadsels  

• Rekenoefeningen 

Namiddag 

• Wandeling in de nabije omgeving 



 

 

• Baknamiddag 

• Zangmoment  

• Verenigingsleven: SLAC-optreden met strijkers om 18u 

Donderdag 

 

20 

Februari 

Voormiddag 

• Kippen eten geven 

• Krant en kruiswoordraadsels  

• Gymnastiek 

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

Namiddag 

• Poëzienamiddag 

• Spreekwoorden en uitdrukkingen  

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

zaal 4 

Vrijdag 

 

21 

 Februari 

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 

 

24 

Februari 

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 van Filip om 11u 

Namiddag 

• Geheugen- en taalspelen  

• Bewegingsmoment 

• Klein atelier: Kunstatelier om 14u op uitnodiging 

• Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u 

-16u. 



 

 

• Verenigingsleven (Klein)kinderenweek: Dozen vol herinnering 

met klei om 14u in zaal 1 

Dinsdag 

 

25 

Februari 

Voormiddag 

o Kippen eten geven 

o Krant en kruiswoordraadsels  

o Creatief moment 

o Klein atelier: Naaiatelier vanaf 10u30 in zaal 3 

Namiddag 

o Quiz 

o Verenigingsleven: Spelmoment in het Grand Café om 14u 

o Wandeling bij mooi weer 

Woensdag 

 

26 

 Februari 

Voormiddag 

• Kippen eten geven 

• Krant en kruiswoordraadsels  

• Rekenoefening 

• Huishoudelijke activiteiten 

Namiddag 

• Wandeling in de nabije omgeving 

• Baknamiddag  

• Puzzelmoment 

• Verenigingsleven (Klein)kinderenweek: Vogelhuisjes maken met 

(klein)kinderen om 14 in zaal 1 

Donderdag 

 

27 

Februari 

Voormiddag 

• Kippen eten geven 

• Krant en kruiswoordraadsels 

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

• Gymnastiek  

• Naaivoormiddag met Sonja 

Namiddag 

• Quiz 

• Valpreventie-oefeningen 

• Spelletjesnamiddag 

• Verenigingsleven (Klein)kinderenweek: Samen 

gezelschapspelletjes spelen met kleinkinderen in zaal 1 en Grand 



 

 

Café om 14u 

• Verenigingsleven: Dansavond om 18u30 in zaal 1-2 

Vrijdag 

 

28 

 Februari 

Voormiddag 

• Kippen eten geven 

• Krant en kruiswoordraadsels 

• Oefeningen in de fitnessruimte 

Namiddag 

• Geheugen- en taalspelen 

• Muziekactiviteit 

• Verenigingsleven (Klein)kinderenweek: Kadapalabara vertelling 

om 14u30 in zaal 1 

• Naar ‘het winkeltje’: Bestelling Easyshop gaan ophalen tussen 14u 

-16u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LDC WIJNVELD  -  Nieuwsbrief februari   2020 

 

 

Tip voor in de krokusvakantie:  Muzikale vertelling ‘Drakenstaart’ 

 

 Het zal je maar overkomen. Je bent een echte prinses. Maar in plaats van 

een knappe prins komt een draak je ontvoeren. Een verteller en een 

zangeres nemen je mee op avontuur in een afgelegen stuk van het 

sprookjesbos. 

Voor kinderen vanaf 5 jaar en hun familie. 

 

  Op vrijdag 28 februari om 14:30 

     

€ 5,00, de opbrengst van deze voorstelling gaat naar de Zorgcirkels 

Jongdementie. 

 

Graag vooraf inschrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekvoorstelling ‘Van Plato tot Panajotova’ 

  

Ter gelegenheid van het zesde lustrum van Uitgeverij P selecteerde 

Johan van Cauwenberge een tweehonderdtal gedichten uit de 

honderden dichtbundels die de 3 voorbije decennia door de Leuvense 

uitgever werden gepubliceerd. ‘Wat Leo Peeraer uitstraalt en uitdraagt, is zijn 

liefde voor de poezie’, schrijft de samensteller in zijn voorwoord. ‘Daarom was 

het thema voor een bloemlezing uit de dichters die zijn fonds bevolken, dan 

ook snel gemaakt: liefdespoezie! (...) Dank zij hun talenten is deze bundel tot 

stand gekomen.’ En vervolgt Van Cauwenberge: ‘Zo divers is ook het fonds van 

P, van de man uit de oudheid, de filosoof Plato, die niet van gedichten hield, tot 

de dichteres van nu, Maja Panajotova, die een en al passie is in haar poezie.’ 



 

 

Kortom een prachtverzameling liefdesverzen, die in geen enkele bibliotheek 

mag ontbreken! 

 

Donderdag 13 februari vanaf 20:00 

 

 

       Gratis 

 

Inschrijven is nodig 

 

 

Lezing ‘Hoe legaal te flirten?’ 

  

Prof. Liesbet Stevens doceert seksueel strafrecht aan de KU Leuven en 

is adjunct-directeur bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 

mannen. 

In haar lezing gaat zij in op het thema seksueel geweld en grensoverschrijdend 

gedrag. Dit is een hot topic dat bij vele mensen, vrouwen én mannen, woede, 

verontwaardiging, angst en verwarring oproept. 

Hoe omvangrijk is het probleem en welke impact heeft het op onze  

maatschappij? Nemen de politiek, justitie en politie dit probleem wel 

voldoende ter harte? 

Haar recent gepubliceerde boek ‘Hoe legaal te flirten?’ gaat over veel meer dan 

wat wettelijk verboden is. Want sinds de #MeToo-beweging de wereld heeft 

wakker geschud, staan veel meer sociale interacties tussen vrouwen en 

mannen ter discussie. 

 

 Dinsdag 11 februari 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: 

04/02  -  18/02  -  25/02  -  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 
 

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: 

03/02  -  10/02  -  17/02  -  02/03  -  09/03  - 16/03  -  

23/03  -  30/03 

Telkens op dinsdag van 9u30 tot 10u30: 

04/02  -  11/02  -  18/02  -  03/03  -  10/03  -  17/03  -  24/03  -  

31/03 

   

€ 7,00 per les. 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. Lesgever is Geert Vancoppenolle.   

 

  Telkens op maandag van 19:45 tot 20:45: 

03/02  -  10/02  -  17/02  -  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: 

                  06/02  -  13/02  -  20/02  -  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.    
 

  Telkens op donderdag van 20u30 tot 21u30: 

06/02  -  13/02  -  20/02  -  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. 



 

 

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: 

03/02  -  10/02  -  17/02  -  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. 

 

 

 

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: 

  04/02  -  18/02  -  03/03  -  17/03  -  31/03 

 

5 euro per keer, koffie en water inbegrepen. 

 

Inschrijven is niet nodig. 

 

 



 

 

Basistraining Mindfulness  

 

Wil je een gezond evenwicht vinden tussen werk 

en ontspanning? 

 Wil je anders leren omgaan met de ‘dingen des 

levens’, ook de minder aangename? 

 Wil je je concentratie verhogen en meer rust ervaren? 

  

Mindful Me (by Itam) leert je sinds 2004 opnieuw te genieten van het leven en 

stil te staan bij de dingen die echt belangrijk zijn voor jou. En voor de moeilijke 

periodes in het leven, leren we je omgaan met stress, burn-out, slapeloosheid, 

depressie of pijn. 

Deze aandachtstraining ondersteunt je in je zoektocht naar meer veerkracht en 

evenwicht. Een professioneel opgeleide trainer staat klaar om je gedurende 8 

weken, op een wetenschappelijk onderbouwde, no-nonsense manier onder te 

dompelen in mindfulness. Dit, in samenwerking met KU Leuven en Ugent. 

Deze basistraining bestaat uit een combinatie van oefeningen en inzichten, 

maar is voornamelijk praktijkgericht. Je ontvangt een duidelijke digitale syllabus 

en een uitgebreid aanbod ondersteunende audiobestanden, waarmee je thuis 

aan de slag kunt.  

Begeleiding door Sybille Opdebeeck. 

 

Telkens op donderdag van 19:45 tot 22:15: 

13/02  -  20/02  -  05/03  -  12/03  -  26/03  -  02/04  -  23/04  -  30/04 

 

        299,00 (eventuele kortingen vind je op www.mindfulme.be) 

  

Is nodig, je kan ook inschrijven via de website www.mindfulme.be. 

 

Matje (genre kampeer- of yogamatje) en eventueel een kussen en 

dekentje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

12/02  -  26/02  -  11/03  -  25/03 

Telkens op donderdag vanaf 14:00:  

06/02  -  20/02  -  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: 

 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 

 



 

 

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. 

 

  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. 

 

 

 

 

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 17 en 24 februari van 09:00 tot 12:30 

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 

 



 

 

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: 

  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: 

  07/02  -  06/03 

 

4,00 euro 

 

Inschrijven is nodig zodat we een plaats voor je kunnen reserveren. 

 

 



 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De Wingerd ONTBIJT SOEP MIDDAGMAAL NAGERECHT AVONDMAAL

Februari Chipolata

Groentesoep Bruine saus Koekendoos

Bloemkool in witte saus

MAANDAG Peterselieaardappelen

3

Kippenreepjes

Juliennesoep Zoetzure saus Vers fruit

DINSDAG Chinamix

4 Rijst

Spice your mind Bourgondisch stoofvleess Dessert van het huis
Menu Wortelsoep Wintersalade Chocolademousse

WOENSDAG Frieten

5

Gehaktballetjes

Ajuinsoep Vleesjus

DONDERDAG Selder in witte saus

6 Natuuraardappelen

Visrolletjes

Champignonsoep Oostendse vissaus

VRIJDAG Knolselderblokjes

7 Aardappelpuree

Spaghetti Dessert van het huis

Spruitensoep Bolognaise Creme van tart tatin AVOND

ZATERDAG Gemalen kaas Met appelblokjes Suikerbrood

8 Warme

Chocomelk

Kalkoenpavé

ONTBIJT Tomatensoep Gevogeltesaus Gebak

ZONDAG Koffiekoek Gebakken witloof

9 Gebakken aardappelen

WEEK VAN 03/02/2020 tot 09/02/2020

Februari Home made Winter De Wingerd 2020

Menu week 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De Wingerd ONTBIJT SOEP MIDDAGMAAL NAGERECHT AVONDMAAL

Februari Cordon bleu

Pompoensoep Gestoofde wortelen Koekendoos

Aardappelpuree

MAANDAG

10

Rundsreepjes stroganoff

Bouillon met Fijne boontjes Vers fruit

DINSDAG Groenten Gebakken aardappelen

11

Hamburger Dessert van het huis

Preisoep Bearnaise Peertje in

WOENSDAG Winterslaatje Rode wijn

12 Frieten

Witloof in hesp

Tomatensoep met Kaasaus

DONDERDAG Balletjes Aardappelpuree

13

Spice your mind Gebakken vis
Menu Peterselie Dillesaus

VRIJDAG Wortelsoep Gestoofde prei

14 Gestoomde aardappelen

Gebakken kipfilet Dessert van het huis

Rapensoep Gevogeltejus Vlaamse rijstpap AVOND

ZATERDAG Schorseneren in bechamel Sandwiches

15 Natuuraardappelen Warme

Chocomelk

Vlaamse varkensstoverij

ONTBIJT Andijviesoep Erwten en wortelen Gebak

ZONDAG Pistolets Kroketten

16

WEEK VAN 10/02/2020 tot 16/02/2020

Februari Home made Winter De Wingerd 2020

Menu week 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De Wingerd ONTBIJT SOEP MIDDAGMAAL NAGERECHT AVONDMAAL

Februari Kalkoenschnitzel
Spice your mind Minestrone Gevogeltejus Koekendoos

Menu Broccoli in bechamelsaus

MAANDAG Natuuraardappelen

17

Gehaktschotel

Courgettesoep Spinazie Vers fruit

DINSDAG Witte saus

18 Aardappelpuree

Varkensgoulash Dessert van het huis

Bloemkoolsoep Kropsalade en tomaat Witte

WOENSDAG Frieten Chocolademousse

19

Gevogeltechipolata

Groentesoep Gevogeltejus

DONDERDAG Rode kool met appel

20 Bieslookaardappelen

Gestoomde pangasius

Erwtensoep Nantuasaus

VRIJDAG Gestoofde andijvie

21 Aardappelen

Gebakken balletjes Dessert van het huis

Ajuinsoep Tomatensaus Yoghurt met AVOND

ZATERDAG Gestoofde champignons Grenadine Suikerbrood

22 Tagliatelli Warme

Chocomelk

Gebraad

ONTBIJT Pompoensoep Jagerssaus Gebak

ZONDAG Rozijnenbrood Gestoofd Witloof

23 Gebakken aardappelen

WEEK VAN 17/02/2020 tot 23/02/2020

Februari Home made Winter De Wingerd 2020

Menu week 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De Wingerd ONTBIJT SOEP MIDDAGMAAL NAGERECHT AVONDMAAL

Februari Kippenbout

Pastinaaksoep Gevogeltejus Koekendoos

Mexicaanse groenten

MAANDAG Aardappelpuree

24

Boerenworst

Preisoep Beenhouwerssaus Vers fruit

DINSDAG Bloemkool in kaassaus

25 Natuuraardappelen

Koninginnehapje Dessert van het huis

Tomatensoep Kropsalade en tomaat Creme van gezouten

WOENSDAG Frieten Caramel

26

Spice your mind Varkensreepjes
Menu Knolseldersoep Zoetzure saus

DONDERDAG Chineese groentenrijst

27

Gebakken vis

Wortelsoep Tartaarsaus

VRIJDAG Gratin van aardappel en

28 Broccoli

Witte pens Dessert van het huis

Seldersoep Vleesjus Duo pudding AVOND

ZATERDAG Appelcompote Sandwiches

29 Natuuraardappelen Warme

Chocomelk

Maart Ossentong

ONTBIJT Witloofsoep Madeirasaus Gebak

ZONDAG Suikerbrood Boontjes

01 Aardappelkroketten

WEEK VAN 24/02/2020 tot 01/03/2020

Februari-Maart Home made Winter De Wingerd 2020

Menu week 8

 


