
 

Waldenaar SEPTEMBER 2021 

We swingen de zomer uit met open deuren!  

 

Maandag  10u-13u 

Dinsdag  13u-19u  

Woensdag    10u-16u  

Donderdag   10u-16u  

Vrijdag   10u-16u  

 

Op donderdag tussen 12u en 14u kan je soep verkrijgen voor de prijs 

van 1 euro voor soep of 1.5 euro voor soep met brood. 

 

Op dinsdagavond kan je spaghetti eten voor de prijs van 3 euro. 

We bedienen je graag tussen 17u en 18.30u. 

Op woensdagmiddag voorzien we een warme maaltijd voor de prijs 

van 3 euro. We bedienen je graag tussen 12u en 14u.  
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FIETSEN OP MAANDAG 

Wanneer?   Maandagnamiddag om 13.30u  

Waar?    Samenkomst voor ‘t Hoeckhuys op de stoep 

Initiatiefnemers?  Carl 

Geef  een seintje als je zin hebt om mee te fietsen, aan Carl zelf of aan 

iemand van de Hoeckhuys-medewerkers! 

Meer informatie nodig? Eens bellen of mailen naar : 016/240581 of  

hoeckhuys@vzwwalden.be 
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SPORT OP WOENSDAG 

Wanneer?   Woensdagnamiddag 

Waar?    Samenkomst in ‘t Hoeckhuys 

Initiatiefnemers?  Carl 

Tennis, zwemmen, snooker, badminton, …. Alles kan! Elke woens-

dag gaat ‘t Hoeckhuys sporten. Voor meer informatie spreek je 

best sportverantwoordelijke Carl of een Hoeckhuys-medewerker 

aan.  

Meer informatie nodig? Eens bellen of mailen naar : 016/240581 

of  hoeckhuys@vzwwalden.be 

 

Corona: door de versoepeling van de maatregelen, is er geen be-

perking meer op het aantal wandelaars, iedereen welkom! 
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Wanneer?   Woensdagnamiddag vanaf 13u 

Waar?    In de Hoeckhuys-tuin 

Initiatiefnemers?  Litrik en Boris 

Elke woensdagnamiddag wordt er pingpong gespeeld in de tuin van ‘t Hoeck-

huys. Inschrijven of op voorhand verwittigen is niet noodzakelijk, aansluiten 

op woensdagnamiddag kan altijd!  

 

Meer informatie nodig? Eens bellen of mailen naar : 016/240581 of  hoeck-

huys@vzwwalden.be 

 

Corona: door de versoepeling van de maatregelen, is er geen beperking meer 

op het aantal pingpongers, iedereen welkom! 

 

 

PINGPONG OP WOENSDAG 
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WANDELEN OP DONDERDAG  

 

 

 

 
 

 

 

 

Elke donderdagnamiddag begeleidt Jan een wandeling van ong 5 km .  
Plaats van vertrek : voorkant De Lijn Station Leuven om 14u 
 
We wandelen vanaf het station in de vier windrichtingen rond het 
Leuvense om wat van de stilte rond Leuven te genieten en om een 
goed gesprek te houden onder mekaar. 
 
Het aanbod: 
- De Vijvers van Bellefroid te Wilsele en terug: +/- 6km. 
- De abdij van Keizersberg, langs rustige paadjes binnen de ring en te-
rug: +/- 4km 
- De abdij van het Park en terug: +/- 6km. 
- Het Provinciaal domein en terug: +/- 5km 
 
We wisselen deze wandelingen elke week af.    

Corona: door de versoepeling van de maatregelen, is er geen beper-

king meer op het aantal wandelaars, iedereen welkom! Wel nog best 

op voorhand inschrijven, dan weet Jan of hij moet wachten of niet. 

inschrijven kan wekelijks bij Jan :  

tel 0484 41 80 21 of mail  janloenders1@yahoo.be  
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KORTE WANDELING OP VRIJDAG 

 

Wanneer? Vrijdagnamiddag om 14u 

Waar?  Vertrek aan Sportkot De Spuye voor     

   een wandeling van ong 2 km in het Arenbergpark 

Initiatiefnemers?  Carl en Rik 

Geef  een seintje aan Carl of iemand van de Hoeckhuys-

begeleiding als je zin hebt om mee te wandelen! 

 

Corona: door de versoepeling van de maatregelen, is er geen be-

perking meer op het aantal wandelaars, iedereen welkom! 
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KAARTEN 

Zin om mee te kaarten? Momen-
teel wordt er vooral wiezen ge-
speeld. Maar als je eens zin hebt 
in een ander spel, kan dat zeker 
ook! 
 
Momenteel is er geen vast uur of 
vaste dag waar de kaarters op 
samenkomen, er zijn altijd wel 

wat kaarters in huis. Dus heb je zin en tijd om eens mee te kaarten, spring dan 
maar binnen! 

Corona: door de versoepeling van de maatregelen, is er geen beperking op het 

aantal kaarters, iedereen welkom! 

 

LEDENVERGADERING 

 

Denk je graag mee na over 

de werking van het Hoeck-

huys?  

 

Iedereen welkom op 

maandag 13 september om 

13 uur 

in de tuin van het 

Hoeckhuys! 
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VRIJWILLIGERS 

GEZOCHT 
Hé Seg! 

Herstel-Supportgroep 

Contact met lotgenoten 

Waar? 

Het Hoeckhuys       

Vital Decosterstraat 88 

3000 Leuven 

telefoon : 016/24 05 81 

mail : 
hoeckhuys@vzwwalden.be 

Wanneer? 

Elke tweede dinsdag van 
de maand  van 18u tot 
19.30u 

 

Deelnemen? 

Neem contact via telefoon of mail. 
Er volgt een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek waarbij we 
samen met jou bekijken of de Hé 
Seg!-groep iets voor jou is. 

 

Hé Seg! 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak meer nood 

aan extra contact met anderen die vergelijkbare klachten hebben. Het 

ontmoetingscentrum ‘t Hoeckhuys van vzw Walden wil hierop inspelen 

door een Herstel-Supportgroep op te richten die we Hé Seg! gedoopt 

hebben. 

Hé Seg! komt om de twee weken anderhalf uur samen. Deelnemers hoe-

ven niet elke samenkomst aanwezig te zijn. We beperken de groep voor-

lopig tot 8 personen. 
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De supportgroepen zijn gratis op een kleine vergoeding voor koffie of thee 

na. 

Eén of twee ervaringswerkers begeleiden de bijeenkomsten. Dat zijn men-

sen die zelf ervaren hebben wat het is om met een psychische kwetsbaar-

heid te worstelen. 

De groepsleden vertellen elkaar in de groep hoe zij leven met hun kwets-

baarheid. De één heeft een manier gevonden om met een bepaalde situatie 

om te gaan, de ander nog niet. In de groep kan men tips met elkaar uitwis-

selen en elkaar ondersteunen. 

Waarover gesproken wordt, bepalen de groepsleden zelf. Soms spreekt de 

groep af om een bepaald thema te bespreken. Maar meestal gaat het over 

ieders ervaringen in het dagdagelijkse leven. We gaan vooral op zoek naar 

herkenning en steun bij elkaar. 

Misschien kunnen deelnemers van Hé Seg! met elkaar ook andere initiatie-

ven ontplooien, zoals samen wandelen, bioscoopbezoek, gaan eten,..  

Hé Seg! is geen therapiegroep en zeker geen behandelprogramma maar kan 

wel een belangrijke rol spelen binnen je eigen hersteltraject.   

In Hé Seg! ben je zoals je bent! Je moet niets, iedereen kan er op zijn ei-

gen manier deelnemen.  

Er gelden enkele basisregels zoals aandacht hebben voor elkaar en alles 

wat binnen de groep gezegd wordt, blijft binnen de groep. 

Het wederzijds vertrouwen wordt gerespecteerd, wat bijdraagt aan een 

gevoel van veiligheid. 
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Wil je graag mee nadenken over de dagelijkse werking van de herstelacademie en 

mee vorm geven eraan?  Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! 

WAT doen we precies? 

De HerstelAcademie biedt  een vormingsaanbod aan rond diverse thema’s en 

focust zich op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaar-

heid. 

De cursussen worden gemaakt en gegeven door twee trainers nl. iemand met 

ervaringskennis en een hulpverlener. Zij werken in duo en leggen de nadruk op 

samen leren, je eigen krachten leren ontdekken en inzetten op een positieve 

manier. 

HOE? 

In de lessen worden zowel kennis als ervaringen gedeeld. Verhalen van elkaar 

wakkeren de hoop aan en het perspectief dat dingen beter kunnen worden.  

De cursussen aan een HerstelAcademie bestaan uit gemiddeld vier sessies. Cur-

sisten kunnen dezelfde cursus verschillende keren volgen. Een cursus bouwt tel-

kens verder op de ervaringen van de deelnemers. Omdat de samenstelling van 

de groepen varieert, heeft elke cursus opnieuw zijn eigen verhaal en inzichten. 

Er wordt veel belang gehecht aan het creëren van een veilige omgeving waar ie-

ders verhaal zijn eigen waarde behoudt. 

HERSTELACADEMIE 
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CURSUSSEN NAJAAR 2021 
Schrijf je eigen herstelverhaal  

Wil je stilstaan bij je eigen verhaal? Wil je je verhaal nadien misschien aan anderen ken-

baar maken? Dan is deze cursus zeker iets voor jou. In een groep van ongeveer acht men-

sen werken we gedurende zeven sessies aan ons eigen herstelverhaal. We leren wat een 

herstelverhaal is, hoe je dit kan schrijven en tenslotte kruipen we zelf in onze pen. Je kan er 

ook zelf zo creatief als je zelf wenst mee aan de slag gaan. 

Je hoeft niet goed te kunnen schrijven. Het is de inhoud die telt, en we helpen elkaar om 

het verhaal in een vorm te gieten die bij jou past. 

Data en tijdstip: 21/09/2021, 05/10/2021, 26/10/2021, 09/11/2021, 23/11/2021, 

14/12/2021, 21/12/2021 , telkens van 14u tot 16u. 

Locatie: Ruimtevaart Valkerijgang 26 Leuven 

Prijs: 15 euro 

Inschrijven of meer informatie? Www.herstelacademie.be, doorklikken naar Oost-

Brabant < Herstelacademie Leuven en dan de cursus ‘Schrijf je eigen herstelverhaal’ ope-

nen. 

 

Zelfzorg - samen op weg  

Zelfzorg, een thema waar iedereen van ons best blijvend aandacht voor heeft. Soms ver-

waarlozen we bepaalde aspecten en geeft ons lichaam of onze mind signalen dat we niet 

voldoende voor onszelf aan het zorgen zijn. In deze 3-delige cursus gaan we samen op zoek 

naar tips & tricks om zo goed mogelijk voor onszelf te zorgen. We leren van elkaar en herin-

neren elkaar aan het opnemen van zelfzorg. We hebben aandacht voor obstakels en valkui-

len die ons weerhouden en gaan samen op weg. Lien geeft deze cursus als ervaringsdes-

kundige met voorbeelden vanuit haar eigen zoektocht naar zelfzorg in haar herstel.  

Data en tijdstip: 08/11/2021, 15/11/2021, 22/11/2021, telkens van 10u - 12u. 

Adres: Krijkelberg1 3360 Bierbeek  

Prijs: 9 euro 

Inschrijven of meer informatie? Www.herstelacademie.be, doorklikken naar Oost-

Brabant < Herstelacademie Leuven en dan de cursus ‘Zelfzorg—samen op weg’. 
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BARBEQUE 

 

30 september is het zover: de langverwachte barbecue! 

Informatie over inschrijving en bestelling wordt nog meegedeeld. Kijk 

uit naar deze affiche in het Hoeckhuys of je mailbox. 

Wie wil helpen met de voorbereidingen en de taken tijdens de BBQ 

zelf mag zich melden bij de teamleden van het Hoeckhuys.  

Enkele van de taken zijn: groenten snijden, slaatjes maken, tafels en 

stoelen klaarzetten, versieringen aanbrengen, bonnetjes verkopen, ... 
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KOFFIE EN PAPIEREN  

 

Dag bezoekers,  

 

Heb je sociaal administratieve vragen?  Zit je in de knoop 
met maatschappelijke zaken en weet je niet waar je de 
juiste ondersteuning of hulp kan krijgen?  De eerste vrij-
dag van de maand zal ik van 10 tot 12 uur in het Hoeck-
huys aanwezig zijn om samen met jou de gepaste hulp/
ondersteuning te zoeken.  

Tot dan! 

Lisa 

Zit je met vragen over je maatschappelijke zaken zoals je woning, of sociale sta-

tuten, of geldzaken waar je niet aan uit geraakt, …? Voor al deze vragen zal van-

af nu Lisa elke eerste vrijdag van de maand van 10u tot 12u in ‘t Hoeckhuys 

zitten! Lisa is sociaal werkster die sommigen van jullie misschien al kennen van 

Beschut Wonen hier bij Walden. Maar of je haar nu al kent of nog niet, geen 

probleem, kom maar langs in ‘t Hoeckhuys elke eerste vrijdag van de maand en 

je zal ze hier in ‘t Hoeckhuys tegenkomen! 
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 TAALKRONKELS DOOR JAN PERQUY 

Gedicht 

“Rendez-vous”  

 

Dag mijn zwarte broeder lief, 

Ben jij mijn koele knikker? 

 

Strooi ik naar de kruimeldieven er mijn brood? 

Roven meeuwen mij weer ziek? 

 

In de tuin staat jarige vader dood 

Er zijn ziel te rooien  met de vlooien 

En ankert er de winter sneeuwend in zijn vacht. 
 
De laatste stappen naar jou mijn kou, 

Bedekken er mijn adem als ik ze kussen moet 

Met de snoet van mijn liefde. 
 
Zie, de rook en de brand der sigaret  sterven ook in mij 

Nog jonger dan de dood trekt uit mijn pakje. 

 

En de regen nagelt mij gezegend. 
Melaats trekken nu mijn vingers zich terug 

Zodat ik jou weer niet kan ontmoeten 

Aan de hand van deze brief. 

 

“Dakloos“ 

 

Ik kan niet wonen 

Aan de randen van mijn handen 

Met gestrekte vingers 

Op een duimbreed van de dood, 

Nu dit leven  

Beven wordt en sterven brood 

Als kruimels sneeuw 

Gemetseld in een kramp 

Een handdruk ijs doen smelten. 

 

Ik kan niet wenen, 

Niet meer schrijven tot de lippen 

Als een monddood schroot 

Mijn ziel verwelkt op krukken 

En een schoot van aarde 

In mijn stappen wankelt, 

Als een koorts van pijn 

Mijn stem met pijn doet zwijgen. 

 

Ik kan wenend in een iglo wonen 

En een huis rondom mijn adem 

Koud gaan bouwen 

Met de stenen van de hoop, 

Zolang het zomert in de winter. 

 

Maar zolang ik de schemer in mijn vacht 

Verwacht als nooit tevoren, 

Heeft die iglo mij dakloos ingevroren 

En heeft de sneeuw getracht 

Mij killend te versmachten. 
 
Ik hoop de prooi van dooi te mogen worden ! 
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CREATIEVELINGEN 
DIE ONZE EERSTE HOECKHUYS-KALENDER 2022 

MEE WILLEN ONTWERPEN 

Heb jij mogelijke ideeën over de vorm, inhoud of mogelijke thema’s van onze 

kalender? 

Wil je graag meewerken aan het ontwikkelen en het uitwerken van de kalen-

der? 

Help jij mee om het Hoeckhuys in de kijker te zetten? Of voel je je al een echte 

Hoeckhuys-ambassadeur? 

 

Spreek dan Seher of Marijke aan. 

Samen maken we er een echte Hoeckhuys-parel van! 
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ROMMELMARKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZOCHT! 

Voor onze rommelmarkt zijn we op zoek naar leden die onze standjes willen 

klaar zetten en/of bemannen om onze spulletjes te verkopen. Ook voor confi-

tuur te maken op 3 september hebben we hulp nodig! 

 

Ben jij onze broodnodige helper? Laat dan iets weten aan het Hoeckhuys-team! 
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INITIATIE SNOOKER 
 

 

Wil je graag leren snookeren? 

Dan nodigen we jullie graag uit om deel te nemen aan de initiatieles in snookerclub De 
Komma op woensdag 22 september om 14u. 

Op een speelse manier wordt getracht het snookerspel een beetje uit te leggen. 

 

Deze initiatie wordt jullie gratis aangeboden door de Vlaamse Snookerfederatie vzw 
(VSF). 

Buiten jullie eigen verbruik ter plaatse (bvb. een drankje) hoeft er dus niets betaald te 

worden.  

 

     Waar:  Snookerclub De Komma 

       Frederik Lintstraat 45 

       3000 - LEUVEN 

WK wierennen 2021 
 

Vlaanderen verwelkomt in 2021 het WK wielrennen. De strijd om 11 wereldtitels wordt ge-

reden tussen Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven. De aankomst van de 5 weg-

ritten ligt op de Geldenaaksevest in Leuven.  

Hoe geraak je in Leuven voor het WK wielrennen? Het centrum is moeilijk bereikbaar met 

de auto. Kom zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.  

 

Met de bus: Bussen in de stad volgen een andere route. Sommige haltes worden niet be-

diend. Sommige regionale buslijnen krijgen tijdelijk een van deze eindhaltes: 

 Leuven station 

 Heverlee station 

 Engels Plein 

 Gasthuisberg 

Plan je route via www.delijn.be. 

Met de fiets: Je parkeert je fiets bij voorkeur buiten de ring. Aan de voorkant van het sta-

dion van OHL (Tervuursevest) komt een extra fietsenstalling. 
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VACATURES 

V oor ons krantje zijn we op zoek naar een redacteur. 

Wat is je taak? 

    - verzamelen van de onderwerpen. 

    - de lay-out van de waldenaar verzorgen. 

    - afdrukken van de Waldenaar. 

     Wat kan je? 

    - werken met word, excel en publisher. 

    - schrijfvaardig om begeleidende tekstjes op te   

      stellen. 

Uiteraard helpen wij je hierbij op weg. 

 

  Kok gevraagd !! 

 

Voor onze spaghetti-avond zijn we op zoek naar iemand die 

zich kan ontfermen over het koken van de 

spaghetti.  
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10-DAAGSE VAN DE VEERKRACHT 

Het is weer zover: van 1 tot 10 oktober zijn we samen veerkrachtig! 

Ook het hoeckhuys doet hier naar goede gewoonte aan mee. Op donderdag 7 oktober or-

ganiseren we in samenwerking met Pol Parol een optreden van Jamine en Krommenaas. 

 

Dit optreden gaat door in Buurtcentrum Mannenstraat, Groefstraat 2 te Leuven en start 

om 19u. De inkom is gratis. 

 

 

 

Zin in boodschappen doen, 

recepten kiezen, 

groenten snijden 

 of soep uitscheppen?? 

Laat dan zeker iets weten aan de begeleiding of bel of mail en dan plannen we het 
samen in. 
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WORDT VERWACHT 

Zwemmen: 

Op donderdagnamiddagen gaan Kristof en Carl je meene-

men naar het zwembad. Pak je zwembroek of badpak dus 

maar in en verwittig Kristof, Carl of iemand van het team 

dat je mee in het diepe gaat duiken. 

 

Hobbynamiddag: 

Vanaf 15 oktober kunnen de creatievelingen onder jullie op vrijdagnamiddag aan de slag in 

het Hoeckhuys. Tekenen, diamond painting, op nummer schilderen, handwerk, … het kan 

allemaal. Een fijne namiddag om elkaar te inspireren, bij te leren en vooral te genieten van 

de “creatieve vibes”. 

 


