Programma
brochure

LDC De Spie
Beselarestraat 3
8940 Geluwe
ldc.despie@wzbwervik.be
056 95 29 50

November
December
2021

p1

Openingsuren

Voorwoord
Dag lezer,

Openingsuren onthaal
LDC De Spie :

Onze nieuwe programmabrochure is er
en we zijn op dreef!
Opnieuw organiseren we, vaak in
samenwerking met verenigingen en
onze vrijwilligers, tal van boeiende
activiteiten.
Het einde van het jaar is in zicht. In ons
aanbod vind je dan ook enkele hartverwarmende activiteiten waarmee we
jullie in fijn gezelschap, recht naar de
feestdagen loodsen.
Ondanks de spie tussen onze deur,
houden we het dus lekker warm!

Elke werkdag
09.00 - 12.00 uur
13.30 - 17.00 uur
Zitdagen:
• Loket Wonen en Zorg

Op afspraak: 056 300 200
•

Sociale dienst OCMW
Op afspraak: 056 95 26 20
•

Dienst pensioenen en
tegemoetkomingen
Op afspraak: 056 95 26 11
• Diensten

We wensen jullie alvast fijne feestdagen voor straks!
Veel leesplezier en tot binnenkort!

Ondersteuningsplan
Elke 1ste vrijdag van de
maand,
09.00 - 12.00 uur
Zonder afspraak

Nieuw!
LEIF vanaf 01-01-2022 !
Meer info verder in onze
brochure p16!

Groeten,
Het Spie-team
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Inhoudstafel

Welkom!
De cafetaria van De Spie is open van
maandag tot en met
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur.
Ondertussen is ook de cafetaria van
Ter Drapiers (Gasstraat 4 te Wervik)
terug open!
In Ter Drapiers ontvangen we
je graag op:
maandag en donderdag
van 14.00 tot 16.30 uur en
op vrijdag van 09.30 tot 13.00 uur.

Maaltijden

4-5

Clubwerkingen

6-7

Workshops

8-9

Wist-je-dat…
Buurtambassadeurs

10

Allabadine

11

Kalender

12-13

Activiteiten

14-15

In de kijker

15

Vorming

16-17

Voorstelling
De Flieflotterdoos

Vanaf heden kan je ook
in de cafetaria van
het Sint-Janshospitaal terecht.
De cafetaria is elke dag open,
behalve op zondag
van 14.00 tot 17.00 uur.

9

17
18-19

LEIF
Woordzoeker

20
21-22

Activiteiten Ter Drapiers

Met een warm onthaal
bieden de vrijwilligers je een drankje
en een babbel aan.

23

Heb je Patrick, onze nieuwe
onthaal-vrijwilliger al ontmoet?
Op regelmatige basis zit Patrick
aan het Spie-onthaal. Hij helpt
met het ontvangen van de bezoekers, inschrijvingen, telefoons, … Kortom: een bezige
bij!
Ben jij net als Patrick, ook
geïnteresseerd om onthaalvrijwilliger te worden? Neem
dan zeker contact met ons op!
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MAALTIJDEN in LDC De Spie
Middagmaaltijd
in ldc de Spie

Feestmaaltijd
op dinsdag om 11.30 uur

Over de middag gezellig tafelen in
De Spie? Het kan!
Kom genieten van een lekkere en
gevarieerde maaltijd, alleen of in
gezelschap!
Volg je een specifiek dieet of heb je
last van een allergie? We houden
hier rekening mee!

Ook de feestmaaltijden zijn terug.
Vanaf nu 2x per maand!

Een maaltijd bestaat uit soep, een
hoofdschotel en (eventueel) een
dessert:
€ 7,45 (met dessert) of
€ 7,20 (zonder dessert)

30/11: Pensenfestival, braadjus,
rode kool en puree

Recht op sociaal tarief? Betaal per
maaltijd slechts € 4,00
OPGELET: reserveer minimum 1
werkdag op voorhand!
Tijdens het weekend en op feestdagen is LDC De Spie gesloten.
Vraag op die momenten een
gratis thuislevering van de
maaltijd aan!

Je kan per maand deelnemen aan 1
feestmaaltijd en op de reservelijst
staan voor de andere.
16/11: Kippenreepjes, Provençaalse
saus, groene boontjes met
vinaigrette en puree

14/12: menu nog niet gekend
28/12: menu nog niet gekend
Prijs: cava of fruitsap, soep, hoofdschotel en koffie met dessert:
€ 10,00 (sociaal tarief € 2,00)
Waar: LDC De Spie
Inschrijven: vanaf woensdag 3
november en ten laatste tot de
week ervoor. (Volzet = volzet)

We volgen hierbij telkens de huidige coronamaatregelen.
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Klassiekers
op vrijdag om 11.30 uur
26/11: Hamrolletjes in kaassaus
met puree
10/12: Rundstong in madeirasaus
met puree
Prijs: € 7,45 (sociaal tarief € 4,00)
Waar: LDC De Spie
Inschrijven: vanaf woensdag
3 november en ten laatste tot de
week ervoor. (Volzet = volzet)
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CLUBWERKING in LDC De Spie
De manille
Op maandag ben je welkom vanaf
14.00 uur om een kaartje te komen
leggen.

Speel je liever een ander spel?
Wens je graag te
starten in een groepje
rummikub of UNO?

kleurenklets
Kleuren is tijdloos én hip …
Daarbij is het een
ideaal
antistressmoment!
We zijn gestart met een
eigen kleurenclub binnen
LDC De Spie!
Kleuren, kaartjes maken,
knutselen, puzzelen,
diamond painting, ...

Alles is mogelijk!

breiclub
Elke dinsdag vanaf 14.00 uur ben je
welkom met jouw breiwerk.
In gezelschap is altijd aangenamer
dan alleen.
Een ideaal moment om van elkaar
te leren, ideeën op te doen, een
helpende hand te vragen of die zelf
aan te bieden.
De breiclub breit ook dekentjes,
truien, … voor het goede doel.
Restjes wol en knopen zijn steeds
welkom!
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Neem je hobbymateriaal
mee en we doen het in
groep!
Wanneer?
Elke donderdag
van 10.00 tot 11.30 uur.

naaicafé

haakclub

Maak of herstel de kledij
die jij wil op jouw tempo en
onder de begeleiding die jij
wenst. Breng je eigen naaimachine en naaigerief mee.

Elke vrijdag vanaf 14.00 uur
wordt er lustig gehaakt!

De ijverige dames van De
Spie-krojeetjes
komen samen om aan hun
creaties te werken. Ben je
beginnend of gevorderd?
Heb je een leuk patroon of
ben je net op zoek naar een
origineel idee?

Wanneer?
Op donderdagavond, van
19.00 tot 22.00 uur.
Prijs?
10-beurtenkaart € 80,00
een losse beurt € 8,50
(koffie, thee en water
inbegrepen)

Bij onze club ben je alvast
aan het goeie adres!

Meer info of inschrijven?
bij lesgever Cynthia,
0473 50 05 79
claeys.cynthia@telenet.be

Onze clubwerkingen zijn gratis.
Reservatie is niet nodig.
Als lid kan je ook genieten van onze drankenforfait:
€ 2,00 voor koffie, thee en water
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WORKSHOPS in LDC De Spie
Engeltjes maken

Hobby i.s.m. Samana
We maken samen met onze
vrijwilliger Arnold een mooie
kerstbol.
Wanneer:
Dinsdag 7 december 2021
om 14 uur
Wat breng je mee:
Een (oude) handdoek, een
breekmes en een deegrol

Inschrijven:
Vanaf maandag 8 november
2021

Onze vrijwilligster Lut toont ons hoe
we samen deze mooie engeltjes
kunnen maken.
Wanneer:
Dinsdag 7 december 2021
om 19.00 uur
Woensdag 8 december 2021
om 14.00 uur
Wat breng je mee:
Een lijmpistool (indien je dat hebt)
en een doos om de engeltjes op te
bergen (bvb. schoendoos)

Prijs: € 10,00

Inschrijven:
Vanaf maandag 8 november 2021

Waar: LDC De Spie

Prijs: € 4,00 per engeltje
Waar: LDC De Spie
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WIST-JE-DAT...
Bloemschikken
Onder de deskundige begeleiding van Sonia toveren we weer
een creatief bloemstukje tevoorschijn!
Wanneer:
woensdag 22 december 2021
om 10.00 uur en om 14.00 uur
Wat breng je mee:
Een dikke stopnaald
(als je dat hebt)
Inschrijven:
Vanaf 1 december 2021

… de vispannetjes nu vervangen
werden door Klassiekers? Elke keer
iets anders maar even lekker in je
bord! We verwachten jou nu ook
een half uurtje vroeger.

… de gouden kei even in winterslaap gaat. Van zodra de zoektocht
naar de gouden kei terug geopend
kan worden, verschijnt er een
boodschap in onze brochure!

Prijs: € 10,00
(sociaal tarief € 2,00)
Waar: LDC De Spie

… we in het najaar ook enkele
dagen gesloten zijn: 1 en 2, 11, 12
en 15 november en 24 en 25
december 2021.

… we al durven uitkijken naar 2022
en we daar graag terug enkele bus
uitstappen plannen!
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Wat?
Wens je graag als zorgzame buur een
aanspreekpunt te zijn voor je buren en
je buurt? Of misschien ben je dit al en
wil je dit beter bekend maken? Wil je
de contacten tussen je buren mee
helpen stimuleren? Wil je het
buurtgevoel mee laten helpen groeien?

Dan kan je je engageren als
buurtambassadeur! Je bent de schakel
tussen je buren en het lokaal dienstencentrum of het buurthuis De Kier.

Wat verwachten we van jou?
•

•

•

•

Je bent het aanspreekpunt voor
je mede-buurtbewoners.
Persoonlijk contact is belangrijk.
Je hebt aandacht voor
vereenzaming en voor
buurtbewoners die een zorgnood
of wens hebben. Je signaleert dit,
maar ook andere vragen en
suggesties van je buurtbewoners
aan het lokaal dienstencentrum.
Je bent bereid om 4x/j samen te
komen met de andere buurtambassadeurs om de werking te
evalueren en bij te sturen en dit
onder begeleiding van de lokale
dienstencentra en buurthuis.
Als buurtambassadeur heb je een
hart voor je buurt.
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Wij
zoeken

Nieuwsgierig?
Je bent van harte welkom op
één van de start-momenten:
> maandag 22 november 2021
om 19.00u in lokaal
dienstencentrum De Kim
> dinsdag 23 november 2021
om 14.00u in lokaal
dienstencentrum De Spie

Je krijgt alle info over het
project en ook al je vragen
zullen worden beantwoord.
Nadien kan je beslissen of je
het engagement van
buurtambassadeur wenst aan
te gaan.
Heb je intussen al een
dringende vraag? Of kan je
niet aanwezig zijn op één van
deze startmomenten en wil je
je toch graag inzetten? Neem
dan zeker contact op met de
lokale dienstencentra of het
buurthuis.
LDC De Spie: 056 95 29 50
LDC De Kim: 056 31 14 68
De Kier: 056 95 26 31

HET MAANDELIJKSE PRAATCAFÉ VOOR PERSONEN DIE ZORGEN
VOOR EEN NAASTE!
WANT GEZELLIG ONDER MANTELZORGERS ZIJN, DAT DOET DEUGD.
WAT en WAAROM?
Een ontmoetingsplek waar personen, die zorgen voor een naaste, terecht
kunnen voor een luisterend oor en een deugddoende babbel in een hartelijke sfeer. Als mantelzorger is het moeilijk om nog tijd voor jezelf te
vinden. Daarom hebben we het mantelzorgcafé opgericht waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bijleren over allerhande
thema’s zoals opvang, wonen en psychologische steun, tegemoetkomingen, praktische hulp, … Of waar ze gewoon eens hun verhaal kunnen
doen en even ontspannen. Dat kan ook al deugddoend zijn.

CONTACT EN INSCHRIJVEN
056 95 29 50—ldc.despie@wzbwervik.be
of 056 31 14 68 - info@ldcdekim.be Er wordt telkens een kleine bijdrage van € 3,00 gevraagd.
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Haakclub

December 2021 - LDC De Spie
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ACTIVITEITEN in LDC De Spie
Bingo

Kerstmarkt

Kom bingo spelen, alleen of
breng iemand mee. Gezelligheid,
daar doen we het voor! Uiteraard
vallen er voor de winnaars ook
prijzen te rapen.

Na 2 jaar mogen we weer een Kerstmarkt organiseren. Kom langs en
bezoek onze standjes met de clubwerkingen van De Spie, proef van
onze lekkere drankjes en hapjes,
maar bovenal geniet van heel veel
warme gezelligheid!

Wanneer:
Donderdag 18 november 2021
om 14.30 uur.
Prijs: € 3,50

Wanneer:
Woensdag 15 december 2021
Van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Waar:
LDC De Spie

Waar:
LDC De Spie

Inschrijven:
Vanaf 3 november 2021
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In de KIJKER
Kerstontmoetingen
Ook dit jaar nodigen we iedereen
uit voor onze kerstontmoetingen
met een lekkere wafelenbak!
Met een vleugje muziek maken we
er een topnamiddag van en we
leggen zelfs voor iedereen een
pakje onder de kerstboom!

BELETTERING
Waarschijnlijk is het jou al opgevallen? Vanaf nu is de voorgevel en
zijgevel van het LDC De Spie
versierd met een duidelijke
belettering.
Zichtbaar voor iedereen, dus geen
excuus meer om niet eens binnen
te springen!

Wanneer:
Maandag 20 december 2021 in
LDC De Spie - Geluwe
Dinsdag 22 december 2021
in LDC De Kim - Wervik
Van 14.00 uur tot 16.30 uur
Prijs: € 6,00 voor koffie met gebak
en een kerstgeschenkje

Kaarten: Verkrijgbaar in LDC
De Spie, LDC De Kim en het
Callcenter van WZB Wervik op
Steenakker
De cafetaria van De Spie is die dag
gesloten en is enkel toegankelijk
voor ingeschreven deelnemers.

ZITHOEK
We verhuisden onze zetels van
plaats en richtten een gezellige
zithoek in. Wil je rustig de krant
lezen? Gebruik maken van onze
ruilbib? Of gewoon eens bijpraten?
Test hiervoor gerust maar onze
kleine living uit!
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VORMING
LEIF

Demo smartphone
fotografie
i.s.m. Avansa, onder begeleiding
van Karel Waignein.

Hoe haal je het meest uit je
smartphonecamera? Zowel op
technisch als inhoudelijk vlak. In
deze workshop krijg je tips over
goeie composities, apps en
instellingen.
Allemaal met één doel: jouw foto’s
nog beter maken.
Dit is een info/demo. We gaan niet
met ieders smartphone of tablet
aan de slag. Breng wel je
smartphone mee.
Wanneer:
Donderdag 25 november 2021 van
9.00 tot 12.00 uur.

Inschrijven:
Is mogelijk tot en met 18 november op www.avansa-ow.be of
059 50 39 52

Vanaf 01-01-2022 kan je ook in
LDC De Spie terecht voor een persoonlijk gesprek met LEIF. LEIF
staat voor Levens Einde Informatie
Forum, en vindt tijdig nadenken en
plannen omtrent een waardige
levenseinde belangrijk. Zo helpen
ze je oa met het invullen van een
LEIF-plan rond waardige levenseinde met alle wettelijke voorafgaandelijke wilsverklaringen.

Op deze namiddag geeft LEIF je
infomatie over wat ze allemaal
voor je en je naasten kunnen betekenen.

Wanneer:
Maandag 29 november 2021
om 14.00 uur
Inschrijven: Is mogelijk tot en met
25 november.

Prijs: € 9,00

Prijs: gratis

Waar: LDC De Spie

Waar: LDC De Spie
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VOORSTELLING
Marcel Durnez
FLOSSENBURG

10 woonvormen om
over na te denken
i.s.m. Avansa en bib Wervik
Alternatieve woonvormen voor
ouderen kunnen rekenen op een
grote belangstelling. Het scala
tussen individueel/zelfstandig
wonen en het woonzorgcentrum
kan een antwoord bieden op
vele facetten die gepaard gaan
met het ouder worden. Wat is
het verschil tussen serviceflats,
seniorenwoningen, aanleunwoningen of het woonzorgcentrum? Wat met nieuwe
vormen van samenwonen?
Spreker: Luc Lampaert van het
Kenniscentrum Welzijn, Wonen,
Zorg van Brussel
Wanneer :
Donderdag 16 december 2021
van 13.30 tot 15.30 uur
Waar: LDC De Spie
Prijs: € 4,00
Inschrijven: www.avansa-ow.be
of 059 50 39 52

Vader Marcel Durnez had een
bewogen leven achter de rug… Na
het overleven van de concentratiekampen in nazi-Duitsland en het
pijnlijk verlies van zijn twee broers
komt hij eindelijk terug thuis in
Gilwe… Door de jaren heen kon
Marcel zijn verhaal kwijt…
En dat werd op papier toevertrouwd
door zijn eigen zoon Yves Durnez.
Deze verhalen inspireerden Yves niet
alleen tot het schrijven van een biografie over zijn eigen vader, maar
dreven hem er toe om dieper te
graven in de geschiedenis van de
wereldoorlog. Zo schetst Yves een
pijnlijk gedetailleerd beeld van een
wereld vol oorlog, verraad en pijn…

Wanneer:
Woensdag 17 november 2021
Om 19.30 uur
Spreker: Yves Durnez
Inschrijven:
Is mogelijk tot en met dinsdag 16
november 2021
Prijs: € 4,00
Waar: LDC De Spie
p 17

INTERVIEW: De Flieflotterdoos
Voor mij zitten Annie en Vivianne,
de stichters en bezielsters van de
Flieflotterdoos. Beide dames waren bereid wat tijd vrij te maken in
hun druk bezette vrijwilligersagenda om mij te woord te staan. Hun
initiatief vierde immers onlangs
zijn 1ste verjaardag, doch kreeg
met COVID 19 de kans nog niet om
volledig door te breken. Tijd dus
voor een nieuwe start.

Annie steekt van wal. "De
Flieflotterdoos is ontworpen voor
personen met dementie en hun
mantelzorger. In de dozen vinden
mensen met dementie verhalen
terug. Het vroegere dagelijks leven
wordt herbeleefd aan de hand van
voorwerpen in de doos. Door verhalen over hun leven te vertellen,
worden ze zich weer bewuster van
wie ze zijn.

Dit kan heel goed zijn voor hun
zelfvertrouwen en hun eigenwaarde. We hebben de dozen al kunnen uittesten in een woonzorgcentrum in Wervik, en het is ontroerend te zien hoe de mensen hier
positief op reageren."
Vivianne pikt in: "Ons uiteindelijk
doel is echter wel personen met
dementie en hun partners thuis te
ondersteunen. In woonzorgcentra
zijn dementerende personen goed
omringd door ergotherapeuten,
verpleegkundigen en vrijwilligers.
In de thuissituatie echter is hun
leefwereld en entourage soms beperkt. We stellen vast dat er nog
een taboe heerst rond dementie,
en veel onbegrip. We willen de
mantelzorgers met onze dozen
een momentje van ondersteuning
bieden. Een momentje waar ze
niet constant aandacht hoeven te
geven aan hun dementerende
partner, maar ook eens aandacht
voor zichzelf kunnen hebben. "
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PRAKTISCH
Annie knikt instemmend. Haar
echtgenoot, Robert, heeft ook
dementie. Annie werd via de sociale dienst op de hoogte gebracht van reminiscentie-dozen.
De thema's van die dozen bleken
echter niet deze waarmee haar
man voeling had. Dus toen besloot ze samen met Vivianne zelf
aan de slag te gaan. En ontwikkelden ze de themadozen specifiek voor Wervik.
De thema's van de eerste 3 dozen- tabak, duivensport en braderie- hebben dan ook elk een
link met het Werviks cultureel
erfgoed.
Wanneer ik de dames vraag naar
de betekenis van de bijzondere
naam van de dozen en hun logo,
verduidelijkt Vivianne:
"Een Flieflotter is een oud Werviks woord voor vlinder. De vlinder symboliseert de onrust en
het altijd op zoek zijn die ook de
dementerende typeert. De vlinder vind je dan ook terug in ons
logo. Alsook het vergeet-mijnietje, het symbool voor een wereld zonder dementie. "

Zolang de dames financiële ondersteuning genieten van Stad Wervik,
wensen ze met hun initiatief door te
gaan. Ze zijn reeds volop het thema
van hun 4de doos aan het ontwikkelen, namelijk de boomgaarden van
Geluwe.

De dozen kunnen worden uitgeleend in:
•
Het Lokaal Dienstencentrum
De Spie
•
Het Lokaal Dienstencentrum
De Kim
•
De bibliotheek te Wervik
Het uitlenen van een doos is gratis.
Bij afhaling wordt wel een waarborg
gevraagd. Mensen die genieten van
een UIT-pas kunnen korting genieten.
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Met de woordzoeker op de achterzijde kun je een prijs
winnen!
De winnaar krijgt een bon voor twee gratis koffies met gebak op
maandagnamiddag in LDC De Spie.
Bezorg ons het juiste antwoord en jouw adresgegevens, in ofwel
LDC De Spie te Geluwe of in het Callcenter te Wervik.
De winnaar zal door een onschuldige hand bepaald worden en
krijgt de bon toegestuurd.
Naam en voornaam: ....……………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………….

Vul hier het correcte antwoord in:

……………………………………………………………………………………….

Breng je antwoordformulier binnen vóór 10 januari 2022.

winnaar vorige
editie:
Marleen
De Deygere

Antwoord vorige
editie:
‘De EU telt 27 lidstaten’

PROFICIAT!
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december
diner
donker
engelen
ezel
familie
feest
Geboorte
gezelligheid

goud
herders
kaarsjes
kerstboom
kerstmarkt
kerstmis
kerststal
kribbe

Oplossing:

Woordzoekerfabriek.nl—maak je eigen woordzoeker
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lichtjes
piek
slee
slingers
sneeuw
stal
ster
versiering

ACTIVITEITEN in Ter Drapiers
Bingo!
Wanneer:
Dinsdag 16 november 2021 om 14.00 uur
Dinsdag 7 december 2021 om 14.00 uur

Prijs: € 4.50 (koffie en gebak inbegrepen)
Inschrijven ten laatste de vrijdag er voor.
Muzikale sint - namiddag
Vraag je plaatje aan en we maken er
een gezellige namiddag van!

Wanneer
Dinsdag 30 november 2021 om 14.00 uur
Prijs: € 5,00 (sinterklaaskoeken, koffie of chocomelk inbegrepen)
Inschrijven ten laatste op donderdag 25 november 2021
Kerstkaartjes maken

Wanneer:
Dinsdag 14 december 2021 om 14.00 uur
Prijs: € 5 (koffie met kerstgebak,
knutselmateriaal inbegrepen)
Inschrijven ten laatste op donderdag 9 december 2021

Inschrijven voor activiteiten kan via het Callcenter: 056 300 200
Sint-Janshospitaal, Steenakker 30, Wervik.
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LDC De Spie
Beselarestraat 3 - Geluwe
ldc.despie@wzbwervik.be
056 95 29 50
Medewerkers
Ilse Depoortere, Rien Maertens,
Melissa Alaimo
056 95 29 50
ilse.depoortere@wzbwervik.be
rien.maertens@wzbwervik.be
melissa.alaimo@wzbwervik.be
Callcenter
Steenakker 30 - Wervik
056 300 200
callcenter@wzbwervik.be

Onze brochure
gratis ontvangen?
Contacteer ons!
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