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LDC WIJNVELD  -  Nieuwsbrief september   2021 
 

 

 

 

 

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. 

 
Dinsdag 28 september om 20u00. Thema ‘Communicatie bij personen met (jong)dementie a.d.h.v. 
praktische tips’ door Katja Van Goethem, freelance vormingsmedewerker ECD Memo. Dit is een praatcafé 
voor dochters en zonen. 

 
 Dinsdag 26 oktober: herfstwandeling rond het thema ‘Afscheid nemen’. Het juiste   tijdstip wordt nog 
meegedeeld. 
 
  Meer informatie vind je op de website https://www.dementie.be/memo/praatcafes/ 
 

      Gratis 
 

Inschrijven is niet nodig.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Film ‘Liefde in tijden van jongdementie’ met nabespreking 

 
In Vlaanderen leven naar schatting 1800 mensen met jongdementie. Bij dementie op jonge leeftijd starten de 
symptomen vóór de leeftijd van 65 jaar. 
‘Liefde in Tijden van jongdementie’ geeft een uniek, openhartig, ontroerend en intiem inzicht in wat het 

betekent om jongdementie te hebben en om met iemand met die aandoening om te gaan. 
Negen mensen met jongdementie, hun partners en buddy's, voeren een theaterstuk op om de wereld te vertellen wat 
het betekent jongdementie te hebben. Met medewerking van Het Ventiel en Het Bataljong maakte Leo De Bock een 
overrompelende documentaire over hen. 
Na de film volgt een nabespreking met Caroline Terranova van Expertisecentrum Dementie Memo. 
 

 
Woensdag 5 oktober van 19:00 tot 22:00. 
 

      Gratis 
 

Inschrijven is nodig 
 

https://www.dementie.be/memo/praatcafes/
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Tussen 1 en 10 oktober zetten we samen het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker. Dit jaar 
staan ontmoeting en sociale verbondenheid centraal. Want: contact met anderen, dat hebben we nodig. Warme, 
bevredigende contacten laden onze batterijen op, geven ons de kans om te troosten en getroost te worden als het 
minder gaat, zorgen ervoor dat we gemeenschappelijke herinneringen opbouwen, … En steun van anderen is één van 
de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht in het gedrang komt. Na al die maanden corona-
pandemie weten we meer dan ooit: veerkrachtig zijn, dat doen we samen. 
 
Helende wandelingen 
 
Rustige en toegankelijke wandelingen gericht op ouderen die willen stilstaan bij verlies en verbinding. We gaan geen 
kilometers kloppen maar wel rustig samen stappen. Op enkele stopplaatsen staan we stil bij het vele verlies dat we 
het laatste jaar doorgemaakt hebben, verbinding die we misten en zoeken, en hoe we samen terug op weg gaan. 
Achteraf kunnen we samen terugblikken bij een drankje en iets lekkers in het LDC. 
 
Delen mag maar moet zeker niet, iedereen doet mee op zijn eigen manier. We zorgen dat de wandeling toegankelijk is 
voor moeilijke stappers en bieden ook rolstoelduwers aan. Je mag een of meerdere wandelingen meedoen. 
 
Wanneer en waar: 

o Vrijdag 1 oktober 2021, van 14 tot 16 uur in LDC Ruelenspark  
o Woensdag 6 oktober 2021, van 14 tot 16 uur in LDC Ter Putkapelle 
o Donderdag 7 oktober 2021, van 14 tot 16 uur in LDC Wijnveld 
o Vrijdag 8 oktober 2021, van 14 tot 16 uur in Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke 
o Maandag 11 oktober 2021, van 14 tot 16 uur in Woonzorgcentrum Edouard Remy 
o Donderdag 14 oktober 2021, van 14 tot 16 uur in LDC Seniorama 

 
Prijs: Gratis 
 
Inschrijven: is nodig, je kan ook mailen naar elpouderen@cm.be 
 
Het hele programma van deze 10-daagse vind je hier: 
 
https://www.leuven.be/samenveerkrachtig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leuven.be/samenveerkrachtig
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Gesprek met eerstelijnspsychologe voor ouderen 
 

Ga je door een moeilijke periode? Heb je nood aan een luisterend oor? Dan kun je een gesprek vragen bij 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.   
 
 
Zorgzaam Wilsele-Dorp  -  Kareelveld wandelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Wilsele Dorp en Kareelveld vormen samen het proefproject ‘Zorgzaam Wilsele Dorp - Kareelveld’. 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, Leuven. Na de wandeling kan er een tasje soep 
gedronken worden in het Grand Café. 
 
  Telkens op woensdag vanaf 10:30: 
  15/09  -  29/09  -  13/10  -  27/10    10/11  -  24/11  -  08/12  -  22/12 

 
Inschrijven is niet nodig 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elpouderen@cm.be
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Soepatelier 
 
Elke dinsdag en donderdag kan je in het Grand Café komen 
genieten van huisgemaakte soep, gemaakt door bewoners en 
vrijwilligers. Je kan de soep ook diepgevroren aankopen. 
 
Gezocht! Vrijwilliger soepatelier 
 
Maak je graag soep en wil je samen met enkele bewoners van 
De Wingerd je lekkerste recepten met ons delen? Heb je zin om 
ons soepatelier te versterken? Graag een seintje naar 
mia.debrabander@wingerd.info. 

 
 
Ontmoetingsruimte en middagrestaurant 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. 
 
 
Het dagmenu van september vind je hier: 
https://wingerd.info/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-MAANDMENU-
GRAND-CAFE.pdf 

 
Restaurantdagen 
 

 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 28 september vanaf 11:30 
   

Glaasje Cava 

 
Smeuïge preipuree met gepocheerd eitje, grijze garnalen en botersaus 

 
Parelhoenfilet met Portosaus, gesmoord witloof met spek en hertoginnenaardappelen 

 
Wentelteefjes van peperkoek, peer, vanille-ijs en sabayon 

 
Koffie  

   
€ 25,00. Bewoners van De Wingerd betalen € 14,00. Via overschrijving op het rekeningnummer van 

Wijnveld BE48 7340 3465 0227 met vermelding ‘restaurantdag september + eventueel naam bewoner). 
 
Inschrijven is nodig, de plaatsen zijn beperkt! 

 

https://wingerd.info/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-MAANDMENU-GRAND-CAFE.pdf
https://wingerd.info/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-MAANDMENU-GRAND-CAFE.pdf
https://www.facebook.com/ldcwijnveld/
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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: 

16/09  -  21/10  -  18/11  -  16/12 
 

8,00 euro 
 
Inschrijven is nodig zodat we voldoende lekker gebak kunnen voorzien. 
 

 
 
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. 

 
Telkens op dinsdag van 12:30 tot 16:30: 
14/09  -  12/10  -  09/11  -  14/12 

 
Manicure of pedicure: € 24,00  
Epilatie van wenkbrauwen, bovenlip of kin: € 10,00  
Volledige epilatie gelaat: € 20,00  
Volledige gelaatsverzorging: € 65,00 
 
Inschrijven is nodig 
 
 
 

 Senioreninspecteur Politie Leuven 
 

 Patricia Van de Walle is senioreninspecteur 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.  
 
 

Patricia blijft  steeds bereikbaar via mail, telefonisch  en komt 
graag op afspraak langs indien noodzakelijk.  
Tel: 016/210 910 of GSM 0491/91 25 35 (opgelet: er geen 
permanentie op deze nummers) mail: 
pz.leuven.senioren@police.belgium.eu  
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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: 
  17/09  -  15/10  -  19/11  -  17/12 
 

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

 
Deelauto Hugo 
 
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 sportruimte, 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!  
 
 

 
 
 
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: 
14/09  -  28/09  -  12/10  -  26/10  -  09/11  -  15/11  -  23/11  -  30/11  -  07/12  -  14/12  -  21/12 
   

€ 27,50 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 niet 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: 

27/09  -  04/10  -  11/10  -  18/10  -  25/10  -  08/11  -  15/11  -  22/11  -  
29/11  -  06/12 
Telkens op dinsdag van 9u30 tot 10u30: 
28/09  -  05/10  -  12/10  -  19/10  -  26/10  -  09/11  -  16/11  -  23/11  -  
30/11  -  07/12 

   
70,00 euro voor de reeks van 10 lessen. 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: 

06/09  -  13/09  -  20/09  -  27/09  -  04/10  -  11/10  -  18/10  -  25/10  -  08/11  -  15/11  -  22/11  -  
29/11  -  06/12  -  13/12  -  20/12 

 
150,00 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. 

 
 
 
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, 
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 je zal bewuster kunnen omgaan met wat je overkomt, 
 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: 

06/09  -  13/09  -  20/09  -  27/09  -  04/10  -  11/10  -  18/10  -  25/10  -  08/11  -  15/11  -  22/11  -  
29/11  -  06/12  -  13/12  -  20/12 

   
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 kussen mee. 

 
 
 
 
Yoga bij kanker 

 
Als je voor kanker wordt behandeld of als je een behandeling hebt gevolgd, dan weet je 
vast dat deze beproeving vaak gepaard gaat met een grote vermoeidheid en futloosheid. 
Maar wist je dat aangepaste lichaamsbeweging je kan helpen weer wat fitter te worden 
zodat je kleine dagelijkse inspanningen beter aankunt? 
In de yogasessies beginnen we met een eerste ontspanning. Vanuit deze ontspanning 
doen we zachte bewegingen op de ademhaling. Deelnemers geven als feedback dat ze 
meer ruimte ervaren, dat spanningen wegvallen en alles meer los komt. Een letterlijke en 

figuurlijke verademing. 
Tevens leren we beter om te gaan met pijn en de vele ongemakken die samengaan met je behandeling. Je leert ook 
om te gaan met je emoties die soms echt wel heftig zijn.  Daarvoor gebruiken we een aantal technieken uit de 
mindfulness. 
Deze vorm van yoga is aanvullend op je behandeling en revalidatie.   Tevens zorgt het voor continuïteit na je 
revalidatie: je blijft in beweging en bouwt verder op. 
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: 

09/09  -  16/09  -  23/09  -  30/09  -  07/10  -  14/10  -  21/10  -  28/10  -  11/11  -  18/11  -  25/11  -  
02/12  -  09/12  -  16/12  -  23/12 

 
150,00 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://abhyasaleuven.be/
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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: 

09/09  -  16/09  -  23/09  -  30/09  -  07/10  -  14/10  -  21/10  -  28/10  -  11/11  -  18/11  -  25/11  -  
02/12  -  09/12  -  16/12  -  23/12 

 
150,00 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. 

 
 
 
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: 
23/09  -  30/09  -  07/10  -  14/10  -  28/10  -  11/11  -  25/11  -  02/12 
 

        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. 
 
 

http://www.abhyasaleuven./
http://www.mindfulme.be/
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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 
21/09 -  05/10 -  19/10 -  02/11 -  16/11 -  30/11 -  07/12 -  
21/12 

 
5 euro per keer, koffie en water inbegrepen. 
 
Inschrijven is 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. 
 15/09  -  29/09  -  13/10  -  27/10  -  10/11  -  24/11  -   08/12  -  22/12 
 

  

€ 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 
 



 12 

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@wznd.be 
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@wznd.be.  
 
 

 
 

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 zoeken 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@wznd.be 
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