
ACTIVITEITEN WZC DE WINGERD 
VERENIGINGSLEVEN        OKTOBER 2021 

 

Vrijdag 1 oktober            IJSKAR voor site B 

Plaats: site B aan de deur  
Uur:  vanaf 14u00 

De vrijwilligers komen met de ijskar aan de deur. Jullie 

kunnen genieten van een lekker ijsje 

Maandag 4 oktober              ROND DE PIANO met Julie 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  11u00 

Je kan  komen genieten van een 30 minuten piano- en 

gitaarmuziek.  
  

Maandag 4 oktober            SAMENZANG 

Plaats: woning 1-8 
Uur:  14u30 

De vrijwilligers komen gekende liedjes zingen in de 

woning 

Dinsdag 5 oktober              FILMNAMIDDAG                 
Plaats: lokaal 1-2 
Uur:  14u00 

We kijken op groot scherm naar Mr. Popper's:  Penguins 

Tom is een succesvolle zakenman in New York. Als hij 

een erfenis krijgt van zijn vader, staat zijn leven ineens op 

zijn kop.  

Woensdag 6 oktober OPTREDEN Barbieshop 

Plaats: lokaal 1-2-3 

Uur:18u30 

Op inschrijving 

Barbieshop, deze muziekgroep met 4 dames, roots liggen 

in het Brussels kathedraalkoor, maar als tegenwicht voor 

de ernstige liturgische gezangen gooiden ze zich ook in 

de barbershop.  

Enkel op inschrijving 
-plaatsen beperkt 
Prijs  
familie/ bezoek  €8 p.p. 

bewoners           gratis 
 

Inschrijven via het secretariaat vóór vrijdag 1 oktober.  

(wingerd@wingerd.info). Uw inschrijving is pas geldig 

na overschrijving op het rekeningnummer BE69 7343 

5622 0078 . met vermelding ‘Barbie shop + eventueel  

naam bewoner’  

Donderdag 7 oktober Wandelen Abdij van Vlierbeek 

Plaats: verzamelen Grand Cafe 

Uur:12u45 

We vertrekken om 12u45 met 2 busjes naar de Abdij van 

Vlierbeek. We maken een wandeling en genieten van de 

sfeer.  

Graag een seintje aan Annemie, Leen, Anke, Romina, 

Lore, Isabelle of Mia indien je voor deze activiteit 

interesse hebt.  

Maandag 11 oktober              PIANO: QUATRE MAINS 

Plaats: lokaal 1 
Uur:   11u00 

Je kan  komen luisteren naar 2 pianistes. Nelly en Edith 

brengen samen een variërend aanbod, het gaat van 

filmmuziek tot een Weense wals. 

Maandag 11 oktober  IETS LEKKERS MET MARTINE 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  vanaf 14u00 

Pannenkoeken 14u: Kortverblijf 

15u: Flats                      

Dinsdag 12 oktober LUISTEREN VANUIT JE LEUNSTOEL 

Plaats: lokaal 1-2-3 
Uur:  14u00 

De vrijwilligers hebben in deze maand gekozen voor het 

thema “wijn” Ben je ook benieuwd, kom dan zeker 

luisteren. 

Donderdag 14 oktober VERWENNAMIDDAG 



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

Enkele bewoners krijgen de kans om zich eens extra te 

laten verwennen..        
Ook jij kan kenbaar maken dat je familielid geniet van 

een hand- of een gezichtsmassage. Bij interesse neem 

contact met Annemie, Leen, Anke, Romina, Isabelle of 

Lore. 

Maandag 18 oktober              ROND DE PIANO met Jan en ço 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  11u00 
 

Je kan komen genieten van een 30 minuten gevarieerde 

muziek. Jan zal zich laten vergezellen telkens met 

verschillende mensen. Accordeon, viool, zang of 

pianomuziek komen aanbod. 

Maandag 18 oktober  IETS LEKKERS MET HERMAN EN M. THERESE 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  vanaf 14u00 

Brusselse wafels 14u voor dagcentrum 

Maandag 18 oktober            SAMENZANG 

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

De vrijwilligers komen gekende liedjes zingen in de 

woning 

  

dinsdag 19 oktober            APERITIEFCONCERT Brabants Volksorkest 

Plaats: lokaal 1-2 
Uur:  11u00 
 

 

Traditionele muziek is de levensdrug voor de muzikanten 

van het Brabants Volksorkerst, dat uit 6 muzikanten 

bestaat. Het is trouwens één van de vaandeldragers van 

de traditionele Brabantse Folk.  
EEN AANRADER, OOK VOOR FAMILIELEDEN ! 

dinsdag 19 oktober            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 ! 

Donderdag 21 oktober          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. 

Zaterdag 23 oktober MISVIERING 

Plaats: lokaal 1-2 

Uur:16u30 

Piet De Bruyne gaat deze maandelijkse viering voor. 

In oktober willen we de viering in het thema zetten van de 

vrijwilligerswerking. We herdenken tijdens deze viering 

ook Hilde en Ivette. 

Vrijwilligers zijn steeds bereid om bewoners naar de 

misvieringen te begeleidden, 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.   

Ook familieleden zijn welkom  

Maandag 25 oktober 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 25 oktober            ZWEMMEN                 

Plaats: sportoase 
Uur:  14u00 
Enkel op inschrijving 
 

We gaan met een 7-tal bewoners naar de Sportoase om te 

genieten van een plons in het water.  
Wie interesse heeft om eens mee te gaan kan dit melden 

aan de ergo’s.  

Maandag 25 oktober IETS LEKKERS MET GITTE 

Plaats: lokaal 1 
Uur:  vanaf 14u00 

Gebak  14u voor w1-2 

            15u voor w3-4 

Dinsdag 26 oktober  SPORT-SPELMOMENT      

Plaats: lokaal 1-2 
Uur:14u00 

We genieten van een uurtje samen bewegen. 

dinsdag 26 oktober            RESTAURANTDAG 

Plaats: Grand Café  
Uur: stipt 11u30 NIEUW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enkel op inschrijving 
-plaatsen beperkt 
Prijs  
familie/ bezoek  €25.00 p.p. 

bewoners           €14.00 p.p. 
 

In samenwerking met L.D.C Wijnveld, Sodexo en de 

opleiding hulpkelners van het  Redingenhof, bieden we 

aan familie, buren, bewoners en geïnteresseerden een 

feestelijke maaltijd aan  
*Glaasje Cava 

* Voorgerecht 

*Hoofdgerecht 

*Nagerecht 

*Koffie 

Inschrijven via het secretariaat vóór dinsdag 19 oktober  

(karen.douree@wingerd.info of  016/28 47 90). Uw 

inschrijving is pas geldig na overschrijving op het 

rekeningnummer van Wijnveld  BE48 7340 3465 0227 . 

met vermelding ‘restaurantdag okt + eventueel  naam 

bewoner’  
EEN AANRADER, OOK VOOR FAMILIELEDEN 

EN BUREN 

donderdag 30 oktober Optreden Radio Muzar 

Plaats: lokaal 1-2 
Uur:11u00 

Marc en Gerd geven een optreden in het thema van 

‘Halloween’.  
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. 
 

 
 

 

SAMEN GENIETEN IS DUBBEL GENIETEN 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITEITEN WZC DE WINGERD 
KLEIN ATELIER        OKTOBER  2021 

Heb je zin in deze activiteit of weet je dat je familielid hiervan geniet, geef dit 
dan zeker door aan Annemie, Leen (siteA), Isabelle, Anke, Romina (siteB) Lore of Mia. 

 

Maandag 4 oktober KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 
Uur:   vanaf 09u30/10u00 

Je kan in kleine groepjes de krant komen lezen met een 

lekker tasje koffie bij. 

Maandag 4 oktober  SAMEN LEZEN 

Plaats : zaal 4 

Uur: 14u 

In vaste groep wordt er samen met Marleen een tekst 

doorgenomen en besproken. 

  

Dinsdag 5 oktober  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site B 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren. 

 

Dinsdag 5 oktober 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 5 oktober 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 5 oktober BEDMASSAGE Site B 

Plaats: Site B 
Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren in de woning.  
 

Donderdag 7 oktober  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site A 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren.  

Maandag 11 oktober KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 
Uur:   vanaf 09u30/10u00 

Je kan in kleine groepjes de krant komen lezen met een 

lekker tasje koffie bij. 

Maandag 11 oktober KUNSTATELIER 

Plaats: lokaal 3 
Uur:   14u00 

We gaan aan de slag met penseel en verf en laten ons 

inspireren door natuurlandschappen en mooie prenten. 

Maandag 11 oktober  SAMEN LEZEN 

Plaats : zaal 4 

Uur: 14u 

In vaste groep wordt er samen met Marleen een tekst 

doorgenomen en besproken. 

Maandag 11 oktober CITERMUZIEK 

Plaats: Woning 1-8 
Uur:  Vanaf 14u00 

Erna gaat met haar citerinstrument langs bij enkele 

bewoners. 



Dinsdag 12 oktober  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site B 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren.  

Dinsdag 12 oktober MUZIEKSALON  

Plaats: lokaal 4 
Uur:  10u45-11u15 site A 

        11u30-12u00 site B 

Je  kan een kleine groep muzikaal experimenteren met 

slaginstrumenten o.l.v. vrijwilligers.  

Dinsdag 12 oktober BEDMASSAGE Site A 

Plaats: Site A 
Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren in de woning.  
 

Donderdag 14 oktober            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 14 oktober  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site A 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren. 

Maandag 18 oktober KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 
Uur:   09u30 

Je kan in kleine groepjes de krant komen lezen met een 

lekker tasje koffie bij. 

Maandag 18 oktober  SAMEN LEZEN 

Plaats : zaal 4 

Uur: 14u 
In vaste groep wordt er samen met Marleen een tekst 

doorgenomen en besproken. 

Dinsdag 19 oktober  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site B 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren.  

Dinsdag 19 oktober 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 19 oktober BEDMASSAGE Site B 

Plaats: Site B 
Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren in de woning.  
 

Donderdag 21 oktober  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site A 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren.  

Donderdag 21 oktober                           LUISTERSESSIE MET KLANKSCHALEN 

Plaats: lokaal 4 
Uur:  14u00 
 

Je kan in kleine groep genieten van de rustgevende 

klanken van deze oosterse instrumenten en andere muziek 

en geluiden.  

Donderdag 17 oktober            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 25 oktober KRANTENKOPPEN 

Plaats: Grand Café 
Uur:   09u30 

Je kan in kleine groepjes de krant komen lezen met een 

lekker tasje koffie bij. 

Maandag 25 oktober  SAMEN LEZEN 

Plaats : zaal 4 

Uur: 14u 

In vaste groep wordt er samen met Marleen een tekst 

doorgenomen en besproken. 

Maandag 25 oktober 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 26 oktober BEDMASSAGE Site A 

Plaats: Site A 
Uur:  Vanaf 14u00 

Ingrid komt enkele mensen masseren in de woning.  
 

Donderdag 27 oktober  SOEPATELIER 

Plaats: Grand Café 

Uur:10u00 

Site A 

Wie wil kan komen helpen soep maken. Deze soep wordt 

geserveerd in het Grand Café of tegen betaling 

aangeboden om thuis te consumeren  

Klein maar fijn  
Heb je ideeën of heb je ook zin om een atelier te begeleiden, 
 steeds welkom om dit te bespreken bij Mia De Brabander   

 

 

 

 


