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Openingsuren  
 

Openingsuren onthaal 
LDC De Spie : 

 

Elke werkdag 
09.00 - 12.00 uur  
13.30 - 17.00 uur 

 

 
Zitdagen: 
 

• Loket Wonen en Zorg WZB Wervik 
Op afspraak: 056 300 200 
Korneel Dewanckel en Fedra Deneut 
 

•  Sociale dienst OCMW  
Op afspraak: 056 95 26 20 
Henk Vandewalle 
 

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

• Diensten   Ondersteuningsplan 

Elke 1ste vrijdag van de maand,  
09.00 - 12.00 uur 
Zonder afspraak 
Julie Pieters en Marlies Gouwy 
 

• LEIF (Levens Einde Informatie Forum) 
Elke 3de dinsdag van de maand,  
09.00 - 12.00 uur 
Op afspraak: 056 95 29 50 
Hilde Oplinus 

 

Wens je deze brochure       
digitaal te ontvangen?  

Dat kan!  

Stuur een mail naar 
ldc.despie@wzbwervik.be en 
dan zorgen wij ervoor dat jij  
steeds onze kersverse          
brochure ontvangt!  
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Lieve lezer, 
 

De zomermaanden komen weer 

langzaam aan in zicht en we kijken 

al volop uit naar die mooie,        

zonnige dagen. Juni belooft alvast 

een stralende maand te worden 

want op 30 juni bestaat de Spie 5 

jaar! Noteer ook alvast 9 juli in  

jullie agenda want dan vindt het 

verjaardagsfeest van De Spie 

plaats.  

Ook zondag 15 mei wordt een  

bijzondere dag. Ter gelegenheid 

van de dag van de Zorg opent het 

Woon- en Zorgbedrijf Wervik haar 

deuren. Kom dus zeker ook een 

kijkje nemen in de Spie. Meer  

hierover verder in deze brochure.  

Moederdag en Vaderdag laten we 

ook niet zomaar aan ons voorbij 

gaan. De moeders worden in de 

bloemetjes gezet met een heerlijk 

verwenontbijt. De vaders kunnen 

op 24 juni aanschuiven voor een 

heerlijke Breughelmaaltijd.  

 

 

 

 
 
 

Welkom! 
 

De cafetaria van De Spie is open  
van maandag tot en met  

vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur.  
 

De cafetaria van  
Ter Drapiers  

(Gasstraat 4 te Wervik) 
 is open op:  

maandag en donderdag 
van 14.00 tot 16.30 uur en  

op vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur. 
 

De cafetaria van  
het Sint-Janshospitaal  

 (Steenakker 30 te Wervik)  
is elke dag open,  

behalve op zondag  
van 14.00 tot 17.00 uur.  

 
 

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

Wanneer:  
Elke maandag en donderdag om 14.00 uur 
 

Prijs: gratis  
 

Inschrijven is niet nodig 

ACTIVITEITEN in Ter Drapiers, Gasstraat 4, Wervik

Koffieklets 
 

Wanneer:  
Donderdag 12 mei 2022 om 14.00 uur 
 

Prijs: € 4,00 (koffie en gebak) 
 

Inschrijven ten laatste op maandag 9 mei  

 
 

Uitstap Dadizele 
 

Wanneer : dinsdag 03 mei 2022 
Vertrek om 13.15 uur aan Ter Drapiers.  
 
Mogelijkheid tot bijwonen van een misviering om 
14.00 uur.  
Vertrek naar huis om 16.00 uur 
 

Prijs: € 2,00 (voor vervoer) 
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Bingo!  
 

Wanneer:  
Dinsdag 17 mei 2022 om 14.00 uur 
Dinsdag 28 juni 2022 om 14.00 uur 
 

Prijs: € 4.50 (koffie en gebak) 
 

Inschrijven ten laatste de vrijdag er voor 

ACTIVITEITEN in Ter Drapiers, Gasstraat 4, Wervik 

Inschrijven voor activiteiten kan via het Callcenter: 056 300 200 
Sint-Janshospitaal, Steenakker 30, Wervik. 

Pannenkoekenbak 
 

Wanneer:  
Dinsdag 7 juni 2022 om 14.00 uur 
 

Prijs: € 4,50 (pannenkoeken en koffie) 
 

Inschrijven ten laatste op vrijdag 3 juni 

Breughelmaaltijd  
 

Wanneer: woensdag 22 juni 2022 om 11.30 uur 
 

Prijs:€ 15,00 (aperitief, breughelmaaltijd, wijn en water, koffie)  
 

Inschrijven ten laatste op woensdag 15 juni   
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Je bent mantelzorger als je: 
 
• zorg biedt aan een naaste of familielid die omwille van een psy-

chische of fysieke beperking ondersteuning nodig heeft 
• een affectieve band hebt met de persoon voor wie je zorgt 
• jouw hulp en zorg aan deze persoon op regelmatige basis ver-

leent. 
 
Vrijwilligerswerk of beroepsmatig zorg verlenen wordt niet be-
schouwd als mantelzorg. 
 
Als mantelzorger kun je een aantal premies aanvragen: 
 
• Een mantelzorgpremie die wordt aangeboden door de stad.  
  
• Een premie die wordt aangeboden via de zorgkas. Via de zorg-

kas kun je recht hebben op drie premies: 
  Het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevende ouderen 
  Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
  Het zorgbudget voor personen met een handicap. 
 
Aan het bekomen van één van de drie premies hangen steeds een 
aantal voorwaarden vast. De premie wordt steeds toegekend aan de 
zorgbehoevende persoon zelf.  
 
Voor meer informatie kun je steeds contact opnemen met Annelies 
Leroy . De contactgegevens vind je vooraan in deze brochure.  
 
 

WIST JE DAT?  
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Op 21 juni is het opnieuw de Dag van de mantelzorger.  
Op deze dag zetten we graag alle mantelzorgers in de bloemetjes om 
hen de  erkenning en appreciatie te geven die ze (trouwens elke dag 
van het jaar) verdienen. In ons mantelzorgcafé Allabadine willen we 
alle mantelzorgers op deze speciale dag in de watten leggen tijdens 
een verwennamiddag in de Spie.  
 
Benieuwd naar de andere activiteiten van Allabadine?  
Lees er alles over op de volgende pagina’s.   
 
  

Dag van de mantelzorger  
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Als mantelzorger is het niet altijd evident om even wat tijd te vinden 
voor jezelf. Vaak neemt het zorgen voor je naaste veel tijd en ener-
gie in beslag. In het zorgen voor een ander is het ook erg belangrijk 
om te zorgen voor jezelf.  
 
Dit kun je onder andere doen door in een gezellige, ongedwongen 
sfeer samen te komen met andere mantelzorgers.  
Daarom werd enkele jaren geleden het mantelzorgcafé Allabadine 
opgericht. Elke maand kun je in het mantelzorgcafé bij een heerlijk 
kopje koffie met een lekker stukje taart op verhaal komen. De na-
middag start steeds met een informatief luik rond een bepaald the-
ma die relevant is voor mantelzorgers.  
 
Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuws-
brief! Mail ons gerust: ldc.despie@wzbwervik.be. 
 
Kijk ook op www.mantelzorghub.be voor alle informatie of vraag ons 
gerust om meer uitleg!   
 
 
 
 

ALLABADINE 
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p 10 

Save the date!     

Dag van de zorg  
 

 

Wanneer: 
Zondag 15 mei 2022 
Doorlopend van 10.00 tot 17.00 
uur  
 
Prijs: gratis 
 
Waar: de verschillende sites van 
het Woon-en Zorgbedrijf Wervik: 
Ter Beke, Sint Jan, Ter Drapiers, 
Het Pardoen en De Spie. 
 
Op elke site zijn er tal van activi-

teiten en kun je genieten van een 
heerlijke hapje bij een verfrissend 
drankje. In De Spie kun je deelne-

men aan een workshop bloem-
schikken of lijndansen. Voor de 
kinderen is er een workshop T-

shirts bedrukken.  
Kortom voor elk wat wils!  

 
 

Verjaardagsfeest de 
Spie 

 

 

Wanneer: 
Zaterdag 9 juli 2022 
Vanaf 14.00 uur  
 
Prijs: gratis 
 
Waar: 
LDC De Spie  
 
Inschrijven:  
Niet nodig  
 
 
 
 
 
 
 

 
Geniet van een fantastisch       

verjaardagsfeest met animatie 
voor de kinderen en een  

geweldige muzikale verrassings-
act! Kom proeven van onze over-
heerlijke verjaardagstaart en vier 

met ons mee! 
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Sluitingsdagen LDC De Spie:  
   
 
Vrijdag 13 mei 2022 
  
Donderdag 26 mei 2022 
   
Vrijdag 27 mei 2022 
 
 Maandag 6 juni 2022 

 

 

 

 
 

Wij volgen dagelijks de ontwikke-
lingen en cijfers inzake corona op. 
Wij passen dan ook de maatrege-
len toe die door de lokale en fede-
rale    overheden genomen wor-
den.  

Bij het drukken van de brochure, 
wordt zo terug aan elke bezoeker 
gevraagd een chirurgisch mond-
masker te dragen. 

Dank voor jullie begrip alleszins. 

VORMING 

Vormingsnamiddag 
i.s.m. samana 

 
Annie en Viviane, de bedenkers 
en makers van de Flieflotterdoos 
komen graag uitleg geven over 
hun project.  
 
De Flieflotterdoos is een  
reminiscentiedoos om samen 
met een persoon met dementie 
door te nemen.  
 
De namiddag wordt afgesloten 
met een optreden van Frapant.  
 
 
Wanneer: 
Vrijdag 10 juni 2022 
om 14.00 uur. 
 
Prijs:  € 10,00 voor koffie met 
versnaperingen en taart.  
 
Waar: 
LDC De Spie - Geluwe 
 
Inschrijven:  
Bij Marleen Verhaeghe:  
0499 217742 
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Beweeg meer, beleef meer 

MEI is buitensportmaand 
 

INFOMOMENT GEO CACHING  
 
Geocaching is een moderne vorm 
van ‘schattenjacht’. Met je 
smartphone ga je op zoek naar 
‘caches’ of kleine doosjes voor-
zien van een logboek.  
 

Wens je meer te weten over  
geo-caching?  
Irène zal je de kneepjes van het 
vak aanleren. Na de uitleg gaan 
we naar buiten, om in de omtrek 
van De Spie enkele caches te zoe-
ken en ervaring op te doen!  
 
Wanneer: 
Donderdag 5 mei 2022 
Om 14.00 uur 
 

Prijs: gratis 
 

Waar: 
LDC De Spie - Geluwe 
 

Inschrijven: in de sportdienst: 
056 95 24 47 of in De Spie.  
 
Installeer alvast de app op je 
smartphone: 
www.geocaching.com 

MINIGOLF IN DE SPIE-TUIN 
 
In de tuin en op het terras kun je 
verschillende holes terugvinden. 
Kom bij ons je golfstick en golf-
balletjes afhalen en maak er een 
gezellige namiddag van!  
 
Plezier verzekerd voor groot en 
klein!  
 
Wanneer: 
Woensdag 25 mei 2022 
Van 14.00 tot 17.00 uur 
 

Prijs: gratis 
 

Waar: 
LDC De Spie - Geluwe 
 

Inschrijven:  
t.e.m. maandag 23 mei  
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Lijndansen 
 

 
Wanneer: 
Donderdag 5 en 19 mei en  
2, 16 en 30 juni 2022 
om 14.00 uur. 
 
Prijs:  € 2,00 per les 
 
Waar: 
LDC De Spie - Geluwe 
 
 
 
 

Sportinstuif  
 

Tijdens deze sportieve namiddag 
krijg je de kans om eens een  
nieuwe sport uit te proberen in 
een gezellige en ontspannen 
sfeer!  
 
Wanneer: 
Vrijdag 3 juni 2022 
 
Prijs:  gratis 
 
Waar: 
Sporthal Ter Linde—Geluwe 
 
Wens je graag meer informatie 
over deze namiddag?  
Kom gerust langs of geef ons een 
seintje, dan sturen we je de     
folder op!  
 
LDC De Spie: 056 95 29 50 
 

LDC De Kim: 056 31 14 68 
 

Sportdienst Wervik: 056 95 24 47 
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Beweeg meer, beleef meer 

PETANQUE 

 
 
In mei organiseren we samen met 
de Bekebollen een petanque-
toernooi. We houden jullie zeker 
verder op de hoogte! 

Fotozoektocht in  
Wervik  
 
Heb je oog voor details of ben je 
een echte speurneus? Wandel 
of fiets je graag? Dan is deze fo-
tozoektocht van +/- 7 km in 
Wervik zeker iets voor jou! 
  

Wanneer: 
Van tot 2 tot en met 25 mei 
2022 
  
Waar: 
Deelnameformulieren kunnen 
vanaf 2 mei 2022 afgehaald 
worden in De Spie 
  
Prijs: € 1,50 per deelnamefor-
mulier (1 per gezin) 
  
De prijsuitreiking vindt plaats 
tijdens de sportinstuif op vrijdag 
3 juni 2022 om 18.00 uur in de 
Polyvalente Sporthal Ter Linde 
te Geluwe  
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Ontmoetingsfeest 
i.s.m. Femma 

 

Na een aperitiefje en een etentje 

(pastabar) komt Katrien Ver-
vaillie ons verwennen met haar 

mooie liederen (gekend van oa: 
Kunnik Nemi Na Joen Komn) 
 
Iedereen is welkom! 
 
Wanneer: 
Maandag 20 juni 2022 
Om 19.30 uur. 
 

Prijs: € 30,00  
 

Waar: 
LDC De Spie  
 

Inschrijven: voor 14 juni 2022 
 

Bij Martine Dedeygere 
Kleine Wervikstraat 22—Geluwe 

(enkel ingeschreven indien  
betaald)  

ACTIVITEITEN in LDC De Spie    

Bingo 
 

 

Kom bingo spelen, alleen of 
breng iemand mee. Gezelligheid, 
daar doen we het voor! Uiteraard 
vallen er voor de winnaars ook 
prijzen te rapen.  
 
Wanneer: 
Donderdag 12 mei 2022  
om 14.30 uur. 
 
Prijs: € 3,50 
 
Waar: 
LDC De Spie  
 
Inschrijven:  
Vanaf 2 mei 2022 
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 Mei 2022 - LDC De Spie 

Mei 2022 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

2 3 4 5 6 7 1/8 

Verwen-
koffie 

Feest- 
maaltijd 

Bloem- 
schikken 

Lijndansen 

Haakclub 

    

    

Kleurenklets Hobby Infomoment 
Geo Caching 

    

De Manille Breiclub     

9 10 11 12 13 14 15 
Moederdag 

ontbijt 

Breiclub   
Bingo De Spie is 

gesloten 
 

  
Dag van 

de  
Zorg 

Verwen-
koffie   

Kleurenklets   

De Manille Naaicafé   

16 17 18 19 20 21 22 

Verwen-
koffie 

Feest- 
maaltijd (groot)

ouder- 
maaltijd 

Lijndansen 
Haakclub 

    

    

Kleurenklets 
Breiclub 

    

De Manille Naaicafé     

23 24 25 26 27 28 29 
Verwen-

koffie 

Breiclub Minigolf 
Feestdag 
De Spie is 
gesloten 

Brugdag  
De Spie is 
gesloten 

    

Kleurenklets     

De Manille     

Macramé     

30 31           
Verwen-

koffie Feest- 
maaltijd 

  

    

    

Kleurenklets     

De Manille 
Breiclub 

    

Macramé     
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Juni 2022 - LDC De Spie  

Juni 2022 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

    1 2 3 4 5 

  

  
Bak- 

namiddag 

Lijndansen 
Haakclub 

    

    

    

Naaicafé     

6 7 8 9 10 11 12 

Feestdag 
De Spie is  
gesloten 

Hobby 

  
  

Klassiekers     

Haakclub     

Breiclub 
Vorming 

Flieflotter 

    

Naaicafé     

13 14 15 16 17 18 19 

Verwen- 
koffie 

Feest- 
maaltijd (groot)

ouder- 
maaltijd 

Lijndansen 
Haakclub 

    

    

Kleurenklets 
Breiclub 

    

De Manille Naaicafé     

20 21 22 23 24 25 26 

Verwenkoffie 
Allabadine 

  

  

Breughel- 
maaltijd 

    

Kleurenklets     
De Manille 

Breiclub Haakclub 
    

Ontmoetings- 
feest 

Naaicafé 
    

27 28 29 30       

Verwen- 
koffie 

Feest- 
maaltijd 

  
Lijndansen 

  

    

    

Kleurenklets 
Breiclub 

    

De Manille Naaicafé     
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Feestmaaltijd                  
op dinsdag om 11.30 uur 
 

Je kan per maand deelnemen aan 1 
feestmaaltijd en op de reservelijst 
staan voor de andere.  
 
 

03/05: kalfscrepinet met vleesjus, 
knolselder in botersaus en  
aardappelen in de oven 
 

17/05: varkensblanket met  
brunoisegroenten en aardappelen 
 

31/05: stoofpotje op wijze van de 
chef en aardappelen 

 

14/06: menu nog niet gekend 
 

28/06: menu nog niet gekend 
 
 
 

Prijs: cava of fruitsap, soep, hoofd-
schotel en koffie met dessert:  
€ 11,00 (sociaal tarief € 2,20) 
 

Waar: LDC De Spie 
 

Inschrijven: vanaf verschijnen  
brochure en ten laatste tot de week 
er voor. (Volzet = volzet) 

Middagmaaltijd              
in ldc de Spie 

 

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! 
 
Een maaltijd bestaat uit soep, een 
hoofdschotel en (eventueel) een 
dessert: 
€ 8,25(met dessert) of 
€ 8,00 (zonder dessert) 
 
Recht op sociaal tarief? Betaal per 
maaltijd slechts € 4,80 
 

OPGELET: reserveer minimum 1 
werkdag op voorhand! 

 
Tijdens het weekend en op feest-

dagen is LDC De Spie gesloten.  
Vraag op die momenten een  
gratis thuislevering van de  

maaltijd aan!   

 MAALTIJDEN in LDC De Spie 
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Klassiekers  
op vrijdag om 11.30 uur 
 
 

Geen klassiekers in mei wegens 
sluitingsdagen. 
 
10/06: rundstong in Madeirasaus 
en puree  
 
24/06: Breughelmaaltijd 
 
 
Prijs: € 8,25 (sociaal tarief € 4,80) 
 
Waar: LDC De Spie 
 
Inschrijven: vanaf 16 mei en ten 
laatste tot de week er voor.  
(Volzet = volzet) 
 
 

(groot)oudermaaltijd 
i.s.m. stad wervik 

 
1 keer per maand kan je op 
woensdag met kinderen en klein-
kinderen komen eten.  
 
 

Wanneer: woensdag 18 mei en 
15 juni 2022 
om 12 uur 

 

Prijs:  
€ 7,00 voor volwassenen 
€ 4,00 voor kinderen 
€ 1,00 sociaal tarief 
 

Waar: LDC De Spie 
 

Inschrijven: tot ten laatste een 
week vooraf 
 
 

Vraag gerust 
bij al onze 
maaltijden 

de  
allergenen-

lijst op! 
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 MAALTIJDEN in LDC De Spie 

 
Vanaf heden kun je elke namiddag  
komen smullen in De Spie!  
 
Op maandagnamiddag:  
 
Verwenkoffie: € 4,40 
2 koppen koffie en stukje taart  
 
Dagelijks:  
 
Drooggebak: € 2,40  
Drooggebak + koffie: € 3,40 
 
Ook onze diepvries blijft steeds 
gevuld met heerlijke ijsjes.  

moederdagontbijt 
 
 

Aanschuiven aan een ontbijt- 
tafel met heerlijke koffiekoeken, 
pistolets en verschillende soorten 
beleg. Een lekkere kop koffie, fruit-
sap of liever thee?  
 
Voor elk wat wils op onze  
buffettafel!  
 
Wanneer: 
Vrijdag 13 mei 2022 
om 8.00 uur 
 
Prijs: € 8,00 
 
Waar: 
LDC De Spie  
 
Inschrijven:  
Is mogelijk tot donderdag 5 mei of 
tot volzet  



 

p 21 

De UITPASkaart 
 

De UITPAS is een voordeelkaart 
waarmee je punten kunt sparen 
om die dan later om te ruilen voor 
een tof voordeel.  
Enkele voordelen hier in de Spie 
zijn: 
• gratis deelname aan een  ac-

tiviteit 
• gratis koffie 
• gratis verwenkoffie. 
 

In de komende maanden worden 
hieraan nog leuke voordelen toe-
gevoegd. Hou dus zeker onze    
brochure in de gaten! 
De kaart kun je in de Spie  
aankopen en dit voor 3,00 euro 
(gewoon tarief) of voor 1,00 euro 
(kansentarief). Aan de hand van 
een klever van de mutualiteit kun 
je weten of je recht hebt op het 
kansentarief. Indien het voor-
laatste cijfer op de klever een 1 is, 
betekent dit dat je recht hebt op 
het kansentarief. Je kunt in de Spie 
steeds punten sparen aan de kiosk 
in de cafetaria. Per bezoek aan de 
Spie krijg je 1 punt.  
 

Meer weten over de UiTPAS en de 
voordelen? Neem zeker een kijkje 
op www.uitpas.be. 

Onze maaltijd-
spaarkaart 

 
Kom je 10 keer eten? Dan eet je 
de 11de keer gratis!!  
 
Toon je spaarkaart elke middag of 
tijdens de klassiekers.  
 
De spaarkaart is niet geldig bij de 
feestmaaltijd en ook niet voor de 

deelnemers met sociaal tarief.  
 
 
De jarigen van de maand mogen 
gratis genieten van 1 feest-
maaltijd. (onder bepaalde voor-
waarden) 
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WORKSHOPS in LDC De Spie  

Hobby i.s.m. Samana  
 

Samen met Arnold, onze  
Vrijwilliger, maken we een kleur-
rijke kip.  
 
Wanneer:  
Dinsdag 3 mei en 7 juni 2022 
om 14.00 uur 
 

Wat breng je mee: lintmeter, 
breekmes, potlood en een 15-tal 
kopspelden  
 

Inschrijven:  
Bij verschijnen brochure 
 

Prijs: € 10,00 
Waar: LDC De Spie 

Bloemschikken  
 

Onder de deskundige begeleiding 
van Sonia toveren we weer een 
creatief bloemstukje tevoorschijn! 
 
Ook mannen zijn welkom tijdens 
deze workshop!  
 

Wanneer:  
woensdag 4 mei 2022 
om 10.00 uur en om 14.00 uur 
 

Inschrijven:  
Vanaf verschijnen van deze  
brochure 
 

Prijs: € 10,00  
(sociaal tarief € 2,00) 
 

Waar: LDC De Spie 
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Handtas in macramé 
 

Na het succes van de vorige 
keer, maken we nu een zomerse 
handtas. Hiervoor dienen wij in 
2 workshops te werken. 
 
 
Wanneer:  
Maandag 23 en 30 mei 2022 
om 18.30 uur 
 

 
Inschrijven:  
Vanaf maandag 2 mei 2022 
Max. 8 deelnemers 
 

Prijs: € 70,00 voor de 2 work-
shops  
 

Waar: LDC De Spie 

 

Baknamiddag  
 
We maken vijf verschillende  
taarten. Na het bakken is er tijd 
om te proeven bij een heerlijk 
kopje koffie.  
 

 
Wanneer:  
Woensdag 1 juni 2022 
Om  14.00 uur 
 
 

Inschrijven:  
Vanaf maandag 2 mei 2022 
Max. 15 deelnemers  
 

Prijs: € 5,00 

 

Waar: LDC De Spie 
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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!  

breiclub 

Kleuren is tijdloos én hip …  
Daarbij is het een  

ideaal  
antistressmoment!  

 
 

Kleuren, kaartjes maken, 
knutselen, puzzelen,  
diamond painting, ...  
 
Neem je hobbymateriaal 
mee en we doen het in 
groep! 

 
Wanneer?   
Elke maandag 
van 14.00 tot 16.00 uur. 

kleurenklets 

 CLUBWERKING in LDC De Spie 

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? Alles is moge-
lijk! 

De manille 
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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?  
 
Bij onze club ben je alvast 
aan het goeie adres! 

haakclub 

Maak of herstel de kledij 
die jij wil op jouw tempo en 
onder de begeleiding die jij 
wenst. Breng je eigen naai-
machine en naaigerief mee. 
 
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) 
 
Meer info of inschrijven? 
bij lesgever Cynthia,  
0473 50 05 79 
claeys.cynthia@telenet.be  

naaicafé 

 

 
De meeste van 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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NIEUW IN DE SPIE ! 

APERITIEF 
 
Vanaf mei kan je elke vrijdag 
vanaf 10u30 genieten van 
knabbels en babbels bij een 
heerlijk glaasje aperitief tij-
dens onze aperitiefvoormid-
dag! 
 
Een portie knabbels kost  
€ 5,50 en bestaat uit salami, 
kaas en worst. Als aperitiefje 
is er keuze uit witte wijn,  
rode wijn of cava.  
 
 
Iedereen welkom! 

DIGIMATEN 
 
Sakker je soms ook op je laptop of 
smartphone? Een account dat niet 
lukt? Of heb je andere digitale vra-
gen? Kom dan naar een van de 
digimaten voor gratis hulp! 
 
De digimaten vind je elke 2e woens-
dag van de maand in De Spie en dit 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
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Inschrijvingen 
 
Binnenkort stappen we over naar 
een nieuw systeem voor het regi-
streren en betalen van inschrij-
vingen.  
 
Hierdoor wijzigingen er reeds een 
paar zaken vanaf mei:      
• Een inschrijving is pas defi-

nitief na betaling 
• Betalen op de dag zelf is 

niet meer mogelijk  
• Telefonisch  

inschrijven kan, maar is pas  
definitief na betaling 

• Betalingen kunnen enkel op 
maandag, woensdag en 
donderdagvoormiddag.  

• Na de betaling krijg je een 
betaalbewijs. Op het mo-
ment van de activiteit 
breng je dit betaalbewijs 
mee.  

 
We hopen op deze manier nog 
vlotter te kunnen werken en jullie 
zo nog beter van dienst te        
kunnen zijn.  
 

Payconiq 
 

Ook nieuw in de Spie is dat je 
binnenkort kunt betalen via de 
betalingsapp payconiq.  
 
Hoe installeer je eenvoudig 
payconiq? Download via de 
playstore (android toestel) of 
via de appstore (Ios) de         
payconiq app. Of vraag hulp 
aan onze digimaat. Wanneer je 
de app opent, volg je het stap-
penplan. Nadat je alle stappen 
hebt gevolgd, kun je de app 
gebruiken.  
 
In De Spie krijg je na betaling 
met payconiq een kassaticket. 
Dit geldt als betaalbewijs dat je 
kunt meenemen op de dag van 
de activiteiten.  
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Een nieuwe lente 
 

 

De winter is voorbij 

De lente is nu vrij 

De vogels gaan nieuwe nestjes bouwen 

En de knopjes komen weer uit 

Om de bloemen te laten groeien en bloeien 

Ook al heb  je zorgen 

Zet dat opzij 

En geniet van elk mooi moment in het leven 

Want de lente kan je veel mooie dagen geven 

Mensen zijn weer blij om buiten te zijn 

We hopen dat de zon bij ons blijft 

Tot einde van het jaar 

Want niets is minder waar 

 

 

         Christel  
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Eind vorig jaar lanceerden we in samenwerking met het buurthuis de 
Kier en LDC de Kim het project buurtambassadeurs. 
 
Ondertussen hebben we de eerste vergadering achter de rug en heb-
ben we een enthousiaste groep van buurtambassadeurs.  Via flyers 
en affiches zullen de buurtambassadeurs zich in de komende maan-
den kenbaar maken. Startdatum van dit project is op vrijdag 27 mei, 
de dag van de buren.  
 
Op deze dag roepen we iedereen op om zijn/haar stoel buiten te 
zetten (al dan niet versierd) om zo met elkaar aan de praat te gera-
ken.  
 

Buurtambassadeurs 



 

p 30 

WOORDZOEKER:   DAG VAN DE ZORG 

Woordzoekerfabriek.nl—maak je eigen woordzoeker 

Oplossing: 
       

ballonnen   informatie   taart 
bezoeken   kennismaken  Ter Beke 
dansen   kraampjes   Ter Drapiers 
De Spie   mei    treintje 
drankjes   muziek   uitleg 
feest    personeel   vieren 
groepswonen  Sint Jan   vrijwilligers 
hapjes   spelletjes   zondag 
Het Pardoen 

S E J P A H D R A N K J E S 

T A A R T L E E N O S R E P 

S N J I N F O R M A T I E V 

K E N N I S M A K E N T U R 

R N J N E R E I V E E R L IJ 

A N D T L K E I N M O E B W 

A O N A E M E O E U D I E I 

M L G A N L W B K Z R N Z L 

P L  A  O  J  S  L  G  R  I  A  T  O  L  

J A  D  M  P  T  E  E  E  E  P  J  E  I  

E  B  N  E  N  L  N  N  P  K  T  E  K  G  

S  T  O  O  T  C  E  I  P  S  E  D  E  E  

H  R  Z  I  O  F  E  E  S  T  H  O  N  R  

G  K  U  T  E  R  D  R  A  P  I  E  R  S  

           

    ? 
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Met deze woordzoeker 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 5 juni 2022. 

Antwoord vorige 
editie:  

‘De natuur is op zijn 
mooist’ 

winnaar vorige  
editie:  

Verschaeve Annie 
Proficiat! 
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LDC De Spie 
Beselarestraat 3 - Geluwe 
ldc.despie@wzbwervik.be 

056 95 29 50 
 

Medewerkers  
Ilse Depoortere, Rien Maertens, 

Sabine Ameye 
056 95 29 50 

ilse.depoortere@wzbwervik.be 
rien.maertens@wzbwervik.be 

sabine.ameye@wzbwervik.be 

 

Callcenter 
Steenakker 30 - Wervik 

056 300 200 

callcenter@wzbwervik.be 

Onze brochure 
gratis ontvangen? 
Contacteer ons!  


