LDC WIJNVELD - Nieuwsbrief oktober 2020

Zorgzaam Wilsele-Dorp – Kareelveld: van de buurt, voor de buurt

Zorgzaam Wilsele-Dorp - Kareelveld organiseert informatieve groepssessies. We zetten in op het verbinden van
mensen op een fijne, leerrijke manier. De volgende onderwerpen staan op het programma:













‘Waarom doe je (niet) wat je (graag) doet in je leven?’
‘Een gezonde leefstijl en een gezonde voeding'
‘Laagdrempelig bewegen voor mensen met een fysieke kwaal’
‘Omgaan met perfectionisme’
‘Opzoeken van medische informatie’
'Positieve Gezondheid’: wat kan het voor mij betekenen?’
'Hoe praten met mensen die het psychisch moeilijker hebben?’
‘Hoe bereid ik mijn consultatie bij de huisarts voor?'
‘Hoe bewaak ik mijn eigen welzijn?’
'Omgaan met stress’
‘Diabetes: wat is de impact op mijn leven?'
‘Hartfalen: wat betekent dat nu eigenlijk?'

In deze folder lees je alle informatie over de reeds geplande groepssessies:
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Praatcafé jongdementie
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.
Woensdag 14 oktober om 20u00. Thema ‘Zorg dragen met aandacht voor alle betrokkenen’ door Mia
Leijssen, psychotherapeut en hoogleraar emeritus KU Leuven. Nadien volgt een aparte nabespreking
voor dochters en zonen.
Meer informatie vind je op de website https://www.dementie.be/memo/praatcafes/
Gratis
Inschrijven is niet nodig.

Lezing ‘Recherche: mythe of werkelijkheid?’
Wie kijkt al niet eens naar een politiefilm, of leest al eens een verhaal van Jo Claes, of van een van zijn
collega schrijvers? Lekker ontspannend. Maar Burt Orbie, commissaris bij de recherche bij de Leuvense
politie, voor hem geen fictie maar hij staat midden in de Leuvense misdaadwereld. Ramkraak,
drugs, gestolen rijbewijzen, geweld,…
Orbie is zelf ook een fervent thrillerlezer. Waar ligt de grens tussen fictie en de werkelijkheid en
dat zo dicht bij huis?
Donderdag 22 oktober 2020 om 19.45u
€ 12,00, een glas wijn inbegrepen. Leden van Markant betalen € 8,00.
Vooraf inschrijven, inschrijven kan ook via markantgrootleuven@gmail.com

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.
Dinsdag 10 november vanaf 19:45
€ 12,00, een glas wijn inbegrepen. Leden van Markant betalen € 8,00.
Vooraf inschrijven, inschrijven kan ook via markantgrootleuven@gmail.com
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Film ‘Hidden Figures’ met nabespreking
Het ongelofelijke en nooit eerder vertelde verhaal uit 1961 van drie briljante Afro-Amerikaanse vrouwen die
voor de NASA werkten. Ze waren het brein achter een van de grootste operaties in de geschiedenis: de
lancering van astronaut John Glenn in de ruimte. Een indrukwekkende prestatie die het land weer moed gaf,
de verhoudingen in de ‘Space Race’ volledig op zijn kop zette en de wereld in beweging bracht. Het visionaire trio
oversteeg geslacht en etniciteit, en inspireerde generaties om groots te dromen.
Na de film (127 min, US, 2016, regisseur Theodore Melfi) volgt een nabespreking waarbij we ingaan op thema's als
discriminatie op de werkvloer en het kruispuntdenken.
Begeleiding door Bart Schoovaerts van Vormingplus Oost-Brabant.
vrijdag 13 november van 19:00 tot 22:00.
5,00
Inschrijven is nodig

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:
13/10 - 20/10 - 27/10 - 17/11 - 24/11 - 01/12 - 08/12 - 15/12
€ 20,00 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
€ 9,00 euro per les, per persoon.
Inschrijven is nodig
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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:
05/10 - 12/10 - 19/10 - 26/10 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11
Telkens op dinsdag van 9u30 tot 10u30:
06/10 - 13/10 - 20/10 - 27/10 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12
7,00 euro per les. Een kennismakingsles kan je vrijblijvend volgen.
Inschrijven is nodig

Zachte Yoga
Zachte yoga is voor iedereen die in de eerste plaats rust en ontspanning zoekt.
Met zachte bewegingen, aangepaste houdingen, ademhalings- en mindfulnessoefeningen en relaxatie worden
we ons gewaar wat het lichaam ons vertelt, brengen we rust in pijn en brengen we helderheid in een rusteloze geest.
Deze vorm van yoga is gericht op mensen met fibromyalgie/CVS of chronische pijn, mensen met stressproblemen of
die herstellen van depressie of burn-out, of die psychosomatische problemen hebben. Deze reeks is geschikt voor
iedereen die op een heel zachte manier lichaam en geest in harmonie wil brengen. We volgen de cycli van de natuur
zodat elke sessie anders is. Lesgever is Geert Vancoppenolle.
Telkens op maandag van 19:45 tot 20:45:
05/10 - 12/10 - 19/10 - 26/10 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12
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.

Leren Mediteren
In deze lessenreeks leren we stap per stap te mediteren en zo een meditatie
praktijk op te bouwen.
Met geleide meditaties komen we stap per stap dieper bij ons zelf, wie we écht zijn.
Daarbij verkennen we verschillende vormen van meditatie vanuit de bronnen, onder meer
samkhya, vedanta, mindfulness en het boeddhisme.
Met meditatie zal je
 je gedachtenstromen beter beheersen
 wat het piekeren vermindert,
 je komt tot innerlijke rust,
 je zal bewuster kunnen omgaan met wat je overkomt,
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je verwerkt dingen die voordien je (onbewust) beperkten,
je activeert je eigen heling,
je komt tot diepere inzichten,
je komt dichter bij wie je écht bent
Telkens op maandag van 21:15 tot 22:15:
05/10 - 12/10 - 19/10 - 26/10 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12
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.

Mindful Yoga
Wil je in het drukke leven even een rustpauze inlassen? Met mindful yoga brengen we 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.
Zowel de Zachte yoga als de Mindful yoga volgen de cycli van de natuur en hebben een gelijkaardige aanpak, met
elementen uit de mindfulness. Mindful yoga gebruikt meer asanas zodat het fysiek wat zwaarder is dan de zachte
yoga maar haalbaar voor de doorsnee westerse mens.
In alle yoga groepen worden ieders mogelijkheden en beperkingen gerespecteerd.
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:
01/10 - 08/10 - 15/10 - 22/10 - 29/10 - 12/11 - 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12
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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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:
06/10 - 20/10
5 euro per keer, koffie en water inbegrepen.
Inschrijven is 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 op woensdag: LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14.
Vertrekpunt op vrijdag: buurtcentrum Wilsele Dorp, Schorenshof 13.
Telkens op woensdag vanaf 10:30 en op vrijdag vanaf 14:00
Vr 02/10 - wo 07/10 - vr 16/10 - wo 21/10 - vr 30/10 - wo 04/11 - vr 13/11 - wo 18/11 - vr 27/11
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.
07/10 - 21/10 - 04/11 - 18/11 - 02/12 - 16/12
€ 5,00 per koppel/avond.
Inschrijven is niet nodig, kom gerust eens een proefavond dansen.
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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).
Telkens op vrijdag vanaf 02 oktober 2020.
Inschrijven is niet nodig

Ontmoetingsruimte en middagrestaurant Grand Café

Het Grand Café is momenteel in de namiddag geopend op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot
17:30.
Vooraf reserveren is niet meer nodig, iedereen welkom!

NIEUW: vanaf oktober zal het café op donderdag open zijn tot 20u00.
In oktober start ook het middagrestaurant terug op, meer informatie volgt.
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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 27 oktober vanaf 12:00
Glaasje Cava
~
Smeuïge preipuree met een gepocheerd eitje, grijze garnalen en een botersaus
~
Gevulde parelhoenfilet, gesmoord witloof met spek, rode portosaus 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!

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.
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Pedicure, manicure en schoonheidsverzorgingen
Gedurende één uur worden je handen en voeten verwend door schoonheidsspecialiste Karin Morren:
knippen, polijsten, eelt verwijderen, massage,… Je kan ook je wenkbrauwen, bovenlip en/of kin laten epileren.
Volledige gelaatsverzorging: reiniging, peeling, volledige epilatie (indien gewenst), massage, masker en
afwerkingscrème afhankelijk van huidtype.
Op maandag 19 oktober van 10:00 tot 12:30
Op maandag 16 november van 10:00 tot 12:30
Op maandag 14 december van 10:00 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) Senioreninspecteurs 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.
Door de Coronacrisis gaan de contactpunten in de Lokale Dienstencentra momenteel nog niet door.
Patricia en Jean-Lou blijven wel steeds telefonisch bereikbaar op het nummer 0491/91 25 35 of 016/21 09 10.
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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:
09/10 - 13/11 - 11/12
4,00 euro
Inschrijven is nodig zodat we een plaats voor je kunnen reserveren.

Deelauto
Misschien hebben jullie hem al ergens zien staan, Hugo de deelauto:

Hugo heeft een rolstoellift. Mogelijke bezetting:
 1 chauffeur en 4 passagiers of
 1 chauffeur, 1 passagier in een rolwagen en 1 passagier vooraan

Kostprijs: € 0,40 per kilometer.
Reservatie en inschrijvingen via het onthaal of bel 016/28 49 50.
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Gezond bewegen - bewegen is gezond
Iedereen is welkom in de kinéruimte, elke werkdag van 8u30 tot 17u00.
Naast verschillende fiets- en andere sporttoestellen, staat er een X-box met scherm.
Op eenvoudig verzoek kan de kinesist een woordje uitleg geven over het gebruik van de verschillende toestellen.
Sportief plezier verzekerd!

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

Algemene informatie
Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

-

17u30
17u30
17u30
20u00 (vanaf 10/2020)
17u30
17u30
17u30

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