
Het Hoeckhuys:
 
waar lotgenoten elkaar ontmoeten

Vzw Walden is een organisatie die zich richt tot 
personen met een psychische kwetsbaarheid die 
ondersteuning nodig hebben bij hun reïntegratie 
in de maatschappij op gebied van wonen en active-
ring.

Het Hoeckhuys is, naast Fenix, Fenix+, Echo, Sonar, 
Wonen en Echo, een deelwerking van vzw Walden.

Meer info over deze verschillende teams vind je op 
www.vzwwalden.be.

De kernopdracht is het bieden van ondersteuning 
op tal van levensdomeinen, vertrekkende vanuit de 
individuele wensen, noden en doelen van de cliënt. 
Zo wordt er een traject op maat opgesteld met als 
doel de levenskwaliteit te optimaliseren.

De begeleiding focust zich op verschillende zaken 
zoals het psychosociaal welbevinden, sociale 
administratie, huishouden, dagbesteding, medicatie ...

De maatschappelijke zetel van Walden is 
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek.

De vzw is een samenwerkingsverband tussen 
Zorgcentrum Sint-Kamillus in Bierbeek en het 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
Vlaams-Brabant Oost.
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 hoeckhuys@vzwwalden.be

 www.vzwwalden.be

Bereikbaarheid met openbaar vervoer

Bus richting centrum Leuven.
Halte Jan Stasstraat op de Bondgenotenlaan 
of Rector De Somerplein.

Contact

 Vital Decosterstraat 86  
 3000 Leuven 

 016-24 05 81

  



Het Hoeckhuys is gelegen in de Vital  
Decosterstraat in Leuven. Het is een 
ontmoetingsplek voor ieder, in de 
eerste plaats voor personen met een 
psychische kwetsbaarheid, maar ook 
voor familie, vrienden en buurtbewoners. 
Het biedt je ruimte om relaties met 
anderen te ontplooien of te onderhouden, 
om je nuttig te voelen en om jezelf te 
ontwikkelen op psychosociaal vlak. 

Aanmelden

Het Hoeckhuys is een plaats waar je anderen,
lotgenoten, ontmoet in een gezellige en 
ongedwongen sfeer. Tijdens de openingsuren kan 
je gewoon langslopen in het ontmoetingscentrum 
voor een kop koffie en een babbel. Er worden ook 
tal van activiteiten, workshops, infosessies, 
uitstappen en vakanties georganiseerd, 
aangepast aan de wensen en interesses van 
de leden. 

Op meerdere momenten per week kan je  
genieten van een lekkere, gezonde en goedkope 
maaltijd. Samen eten is immers altijd leuker dan 
alleen.

Naast ontmoeting biedt het Hoeckhuys ook een 
educatief aanbod aan voor mensen die willen 
werken aan persoonlijk herstel.

Heb je interesse om deel uit te maken van het 
Hoeckhuys? Kom dan gewoon eens langs tijdens 
de openingsuren of maak een afspraak via 
016-24 05 81.

Wens je net iets meer en wil je actief je steentje 
bijdragen aan de werking van het ontmoetings-
centrum? Dan bekijken we graag, samen met 
jou, welke taak je kan opnemen. Hiervoor maak 
je best vooraf een afspraak via bovenstaand  
telefoonnummer.

Het Hoeckhuys is gelegen in de Vital 
Decosterstraat 88 in Leuven en kan je bezoeken 
op weekdagen tussen 10 en 17 u. De exacte 
openingsuren en het aanbod kan je steeds 
nakijken op de website: www.vzwwalden.be

Op zon- en feestdagen is het ontmoetings- 
centrum gesloten.

Wat doen we?

Het ontmoetingscentrum draait op een belangrijke,
laagdrempelige vrijwilligerswerking. Als vrijwilliger 
krijg je de verantwoordelijkheid om een klein stuk 
van de dagelijkse werking op te nemen. Je
ondersteunt het ontmoetingscentrum bij de
organisatie van activiteiten, de administratie, de
boodschappen, het koken ...

We vinden het erg belangrijk dat de leden
en vrijwilligers mee vorm geven aan het
centrum en haar werking. Maandelijks zitten we  
samen om de werking bij te sturen, ideeën te  
lanceren en activiteiten te plannen.

Vrijwilligers

Adres en openingsuren


