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We hebben hard uitgekeken naar de zomer, maar ook nog meer 

naar de corona-versoepelingen.  Het gaat er weer bedrijvig aan  

toe in het Hoeckhuys. Onze deur staat weer open voor bezoe-

kers. Je hoeft dus niet meer aan te bellen. 

De openingsuren zijn een beetje gewijzigd.  Reden?  We serve-

ren weer lekkere spaghetti op dinsdagavond (let op: niet meer 

op donderdag!) en op woensdag kan je weer samen aan tafel 

schuiven voor een warme snack-maaltijd. 

We openen onze eerste woensdagmaaltijd met feestelijke balle-

tjes in tomatensaus à la Anne-Marie, mét frietjes! 

 

Zie verder voor de openingsuren! 
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We swingen de zomer in met open deuren!  

 

Maandag  10u-13u 

Dinsdag  13u-19u  opgelet nieuwe openingsuren!!   

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. 

!!!!!!nieuw nieuw nieuw!!!!!! 

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 jou graag tussen 12u en 14u.  

 

 

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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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 

 

 

mailto:hoeckhuys@fracarita.org
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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! 

 

mailto:hoeckhuys@fracarita.org
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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 

mailto:hoeckhuys@fracarita.org
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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 12 juli om 13 uur 

in de tuin van het 

Hoeckhuys! 
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Daguitstapje  Blankenberge 

Maximum 15 personen 

 

 

 

Wanneer? 

Dinsdag 10 augustus 2021 

 

Interesse? 

Schrijf je in in ‘t Hoeckhuys 

 

Details van het programma volgen nog! 
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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 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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In juli en augustus nemen we in Leuven even een ‘cursus pauze’.  

Nieuwe cursussen worden ingepland voor het najaar.  Hou de website 

www.herstelacademie.be in de gaten.   

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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Workshop ORIGAMI door Hsi-Sheng Yin 

Dinsdag 2 augustus  

van 15u-16u 

Doe je graag mee?  Schrijf 

je in in ‘t Hoeckhuys! 
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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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De mooiste wandelingen van Jantje Wandelaar  

Openingswandeling en boekvoorstelling op maandag 19 juli in Kessel-Lo  

Jan Loenders (45) begon in 2011 na zijn opname in de psychiatrie met wandelen om zijn 

gedachten te verzetten. Van het één kwam het ander. Jan ging aan de slag als wandel-

planner- en organisator voor enkele organisaties van de geestelijke gezondheidszorg in 

Leuven. Resultaat van al die inspanningen is een wandelboekje met 30 mooie wandelin-

gen in de buurt van Leuven.  

Wat begon met een kleine groep werd stap voor stap een grotere groep. Ze trokken er 

telkens op uit op donderdagnamiddag. Jan bereidde de tochten voor, de data met een 

foto, per 2 maanden op voorhand, werden gepubliceerd in een krantje en opgehangen in 

de ontmoetingsruimte. Na een tijdje had Jan zo heel wat fijne wandelingen verzameld. 

Telkens ging het met de bus naar een mooie plek in de natuur rondom Leuven. Dichtbij 

de bushalte vertrok dan telkens een groene wandeling van maximaal anderhalf uur. Na 

tien jaar wandelen bij De Hulster, ’t Hoekchuys en ’t Collectief kreeg Jan de vraag wan-

neer zijn wandelgids zou verschijnen. Samen met Peter Segers ging hij aan de slag en 

maakte hij een kaftje met wandelkaarten en een overzichtskaart. Zijn grote droom was 

om er later ook een 'echt' boekje van te maken. Dat kwam er ook. Naast de overzichts-

kaarten staat er van elke wandeling ook een mooie natuurfoto in het boekje. Sinds begin 

juni is het uit. Het is verkrijgbaar rechtstreeks bij de maker of in vele boekhandels in Leu-

ven (Barboek, Standaard Boekhandel, FNAC, De Slegte, Plato, Boekarest) Om het 

boekje officieel voor te stellen organiseert Jan een wandeling. Deze vindt plaats op 

maandag 19 juli en vertrekt om 17u aan Kasteel/parkje 'De bron' in de Koetsweg te Kes-

sel-Lo (ook aan de bushalte 'Lo-dreef'/vanuit Leuven bus 3 richting Pellenberg/Lubbeek).  

Na afloop van de wandeling krijgen de deelnemers een drankje aangeboden. Om een 

idee te krijgen van het aantal deelnemers vragen we om op voorhand in te schrijven. Dat 

kan via onderstaand mailadres en telefoonnummer.  



 

Waldenaar JULI-AUGUSTUS 2021 

 TAALKRONKELS DOOR JAN PERQUY 

Gedicht 

“Bezoekje” 

 

De muizen huizen weer versnipperd,  

Weer verscheurt de kalender 

En weer brokkelen de dagen verder af 

In de kamers van mijn hart. 
Nu ik mijn gedachten op één rij zet 

Naast de vuilnis in mijn straat! 

 

Aan vele vingers uitgewezen, 

Drukt de wanhoop mij de hand 

Met zijn vieze ongeknipte nagels zwart! 

 

Is het niet verboden 

Om van jou te dromen 

Dat jouw lichaam mij bezoekt 

En plaats maakt in de schoot? 

 

 

 

 

Als ik met je praat Hilde, heb ik het gevoel dat je mij uit een spiegel aanstaart : Ik zie jouw beeld 

dat praat tegen mij, jouw beeld dat als klankbord al jouw woorden tegen die spiegel naar mij toe-

kaatst. Dit is een moeilijke beleving, een mankement, een dreigen in de gevoelswereld. Ik onderga 

vele angsten door een psychose, een dreiging die mij probeert te treffen vanachter hoek en kant 

en dat wordt erger en erger. Jij Hilde, je deelt jouw leven ook zo met mij, we delen zo samen vele 

ongemakken. Ik besef dat ik zonder jou zo niet verder kan. En elke dag voel ik overal het gevaar 

dat mij beloert.  

Vanmorgen zag ik jou met een volle boodschappentas uit de Aldi de Match binnenstappen, en je 

besefte geen kwaad toen je jouw tas uit de Aldi niet aan de kassa in bewaring af hebt gegeven, en 

zo werd je van diefstal beschuldigd bij het uitladen van jouw zak en kreeg je een boete. De politie 

is gekomen om je te verbaliseren en wij leven zo nu nog met minder geld om rond te komen. Ja ik 

was beter met jou samen die boodschappen gaan doen, we zouden dat niet voor hebben die boe-

te en we zouden wel gelukkiger zijn zo. En die spiegel waarin je gevangen zit met jouw hoofd in 

een knoop, ja de angst legt er zo zijn lus in als die spiegel barst?  

Nu de jaren grijs mijn haar bezitten, 

Ben ik erin geslaagd 

Om vaag jouw beeld 

Als eelt op al mijn handen mee te dragen! 

 

Ik heb de krant van gister in mijn hoofd 

En sla ermee op tafel 

Alle muizen der gedachten 

Dood in snippers rood. 

 

Maar ik zal jou uitgelezen verder blijven lezen. 

Ook al is het muisje dood 

En komt de kater van de jaren 

Mij in jou bezoeken! 

     Jan Perquy 
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GEDICHT VAN RIK 

De Kruidtuin 

 

Als de dageraad verschijnt 

aan de oever van de vijver,  

omhuld in nevel 

 

ontwaar ik een heldere bron 

waar een rijzige treurwilg zich in drenkt 

 

En verblind door de roodkleurige rodedrendons 

kijk ik machteloos neer op een blauwe reiger 

die zich meester maakt van het tafereel 
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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! 

 


