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• Diensten

Ondersteuningsplan
Elke 1ste vrijdag van de maand,
09.00 - 12.00 uur
Zonder afspraak
Farah Geryl en Sharon Desmet

Wens je deze brochure
digitaal te ontvangen?
Dat kan!

•

LEIF (Levens Einde Informatie Forum)
Elke 3de dinsdag van de maand,
09.00 - 12.00 uur
Op afspraak: 056 95 29 50
Hilde Oplinus
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Stuur een mail naar
ldc.despie@wzbwervik.be of
kom langs.

Welkom!

Lieve lezer,
De mooiste maanden staan
opnieuw voor de deur! Prachtige,
zonnige zomerdagen, lange warme
avonden en vooral heel veel
genieten van al het moois dat de
zomer te bieden heeft!
We blijven de hele zomer open.
Met activiteiten voor elk wat wils.
Aarzel dus zeker niet om eens
langs te komen!

In juli vieren we ook ons 5– jarig
bestaan! We hebben een mooi
programma uitgewerkt en hopen
je die dag zeker te kunnen verwelkomen. Kom en feest dus zeker
met ons mee op zaterdag 9 juli.
Ambiance verzekerd!!

We wensen jullie alvast een wondermooie zomer toe!

Groetjes,

Het Spie-team
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De cafetaria van De Spie is open
van maandag tot en met
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur.

LDC De Spie
Beselarestraat 3 - Geluwe
ldc.despie@wzbwervik.be
056 95 29 50
Medewerkers
Ilse Depoortere,
Sabine Ameye
056 95 29 50
ilse.depoortere@wzbwervik.be
sabine.ameye@wzbwervik.be
Callcenter
Steenakker 30 - Wervik
056 300 200
callcenter@wzbwervik.be
Met een warm onthaal
bieden de vrijwilligers je een
drankje en een babbel aan.
Inschrijven kan enkel op
maandag, woensdag en
donderdag

De Spie viert 5 jaar !
In 2016 werd de
eerste steen
gelegd voor de
bouw van De Spie.

De Spie werd
officieel
ingehuldigd op
30 juni 2017.
Nadien opende
De Spie haar
deuren voor
het grote
publiek.
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Hoe het allemaal begon...
Eén van onze eerste activiteiten
was het aanbieden van een
feestmaaltijd. Van maandelijkse
feestmaaltijden groeiden we uit
naar maandelijkse vispannetjes.
Gebruikers van de warme
maaltijden aan huis, wilden we de
mogelijkheid bieden om hun
maaltijd niet thuis alleen te
moeten benutten, maar wel in
aangenaam
gezelschap
van
buurtbewoners. En is ons LDC De
Spie daar niet de geschikte plaats
voor?!

Jeanne en Laurette waren
er als eersten bij en zijn
sindsdien niet meer weg te
slaan uit De Spie.
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Jeanne: “Vroeger gingen wij steeds
‘s middags gaan eten in het woonzorgcentrum. Toen De Spie haar
deuren opende, werd ons gevraagd of we het zagen zitten om
hier te komen eten. Zo werden we
de allereerste eters in De Spie. Het
beviel ons zo goed, dat we zijn
blijven komen”
Laurette knikt instemmend. “We
raden het iedereen aan om ons te
komen vervoegen!
Het is hier zo goed! “

En hoe het verder liep...
Doorheen de jaren groeide en
bloeide De Spie. Aan de achterkant opende een gezellig terras
en enige tijd later kwam daar ook
ons Spieplein bij.

We blijven steeds vernieuwen en
investeren in de toekomst. Zo
werd er een paar weken geleden
een zonneluifel geïnstalleerd en
komt er later dit jaar een glijbaan
bij op ons Spieplein.
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De Spie viert 5 jaar!

Er werd in de afgelopen jaren
gelachen, gedanst, gegeten,
gedronken, geluisterd,
gebabbeld, gehaakt, gebreid,
gekleurd, gebingoot, gezongen
en geproefd.

p7

Onze toekomst
In 2018 werd in een nieuw
woonzorgdecreet beslist dat
lokale dienstencentra naast hun
gewone werking ook vaker naar
buiten en naar de buurt toe
moeten treden.

In de toekomst zal je ons dus niet
alleen op onze vertrouwde locatie
in de Beselarestraat kunnen
vinden. Ook in de straten en
wijken in de buurt kan je ons
binnenkort ontmoeten!

We kunnen hier enkel maar
akkoord mee gaan!

We houden jullie zeker op de
hoogte!

Eind vorig jaar werd een buurtanalyse afgenomen en met deze
resultaten gaan we nu verder aan
de slag.
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Onze afgebakende buurt
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Met dank aan...
Net als de oersterke boom in
onze achtertuin vormen onze
vrijwilligers een vertrouwd gezicht in de Spie. We willen hen
hier dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet de voorbije
jaren!

Een dikke merci ook aan onze
zitdagpartners, we hopen jullie
nog heel lang te mogen
verwelkomen!

Een welgemeende dankjewel ook
aan al onze bezoekers en aan
iedereen die in de voorbije jaren
de weg vond naar De Spie.

Dankjewel aan iedereen die op
de één of andere manier zijn/
haar steentje heeft bijgedragen
om de Spie uit te bouwen tot
wat ze vandaag is!
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En dat vieren we!
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En dat vieren we!
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Voorstelling zitdagpartner : DOP
In De Spie hebben we onze vaste school naar middelbaar onderzitdagpartners. Eén van deze wijs, overgang naar volwassenpartners is DOP.
heid, ouder worden van de
zorgende ouders, handicap door
Maar wat is DOP precies en ongeval, etc.)
waarbij kunnen ze jou helpen?
De D.O.P-medewerker helpt de
We geven hen hier graag het cliënt en zijn netwerk om de
vragen, wensen en toekomstverwoord.
wachtingen duidelijk te krijgen.
De Dienst Ondersteuningsplan
Er worden concrete stappen
West-Vlaanderen (D.O.P.) mag
gezet en afspraken gemaakt.
10 kaarsjes uitblazen.
Dit alles wordt vervolgens samengebundeld in een persoonlijk
D.O.P is er voor kinderen,
jongeren en volwassenen met ondersteuningsplan op maat van
een (vermoeden van) beperking de cliënt.
en hun netwerk. Bij D.O.P draait
het in wezen rond de vraag: Wat Met het ondersteuningsplan kan
kan voor de cliënt een kwaliteits- de cliënt en zijn netwerk verder
vol leven zijn en welke onder- concreet aan de slag om zijn
ondersteuning verder uit te
steuning heeft hij en het
bouwen.
netwerk daarbij nodig?
De vragen die aan bod komen,
kunnen zich situeren op
verschillende levensdomeinen
en op verschillende momenten
in het leven waarop de cliënt en
zijn netwerk keuzes moeten maken (bijv. overgang van lagere

Belangrijk hierbij is dat de cliënt
zo veel als mogelijk verder aan
het stuur blijft van zijn eigen
leven en ondersteuningstraject.
De ondersteuning is volledig
gratis.
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GEOCACHING

DOP
Waar kan je hiervoor terecht?
Elke 1ste vrijdag van de maand,
in LDC De Spie
09.00 - 12.00 uur
Zonder afspraak
Farah of Sharon
Of
Telefonisch via 0490 44 34 04
Via mail: info@dop-wvl.be
https://www.dop-wvl.be/

Ben je een wandelliefhebber die
wel houdt van een beetje
spanning en avontuur?
Dan is geocaching wellicht iets
voor jou!
Met je smartphone ga je op pad
en kom je verschillende caches
tegen.

Deze caches bevatten coördinaten die jou dan leiden naar een
volgende cache.
Zo kun je de hele wandeling
doen.
In de omgeving Wervik en
Geluwe zijn reeds drie routes
uitgestippeld. De routes kun je
gratis ophalen in De Spie.
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ALLABADINE

LDC in de kijker

In de zomermaanden juli en
augustus gaan we er even
tussen uit.
Voor het najaar echter hebben
we opnieuw een mooi
programma opgesteld.
We hopen jullie dan ook weer
talrijk te mogen verwelkomen.
Ken je zelf een mantelzorger,
aarzel dan zeker niet en breng
hem/haar mee naar een mantelzorgcafé.

Vanaf juli starten we met een
kleine campagne om De Spie in
de kijker te zetten!

Benieuwd naar
onze kalender? Neem dan zeker
eens een kijkje op
www.mantelzorghub.be

Vul deze postkaart in, breng
deze binnen in de Spie en maak
kans op een leuke prijs!

We willen jullie graag nog beter
van dienst zijn en hebben
daarbij jullie hulp nodig!
Op de postkaart in het midden
van deze brochure vind je de
vraag “Wat betekent het LDC
voor jou?”

De winnaar wordt op onze
barbecue op 24 augustus door
een onschuldige hand uitgeloot.

Heb je nood aan een gesprek?
Aarzel dan zeker niet om langs
te komen in De Spie. Wij maken
graag tijd voor je vrij!

Je kan ook altijd bellen naar de
mantelzorglijn op het
gratis nummer: 078 15 50 20.
Dit kan elke werkdag van 10.00
tot 12.00 uur en van 13.00 tot
16.00 uur.
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DITJES EN DATJES
Sluitingsdagen
Op volgende dagen is het LDC De
Spie gesloten:

Vrijdagnamiddag 8 juli: bar
gesloten
Maandag 11 juli: Feestdag
Donderdag 21 juli: Feestdag
Vrijdag 22 juli: Brugdag
Maandag 15 augustus: Feestdag

Winnaars
Winnaar wedstrijd valpreventie:
Mireille Durnez

We zijn op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die
ons team willen komen
versterken in de cafetaria zowel
in de Spie te Geluwe, als in Ter
Drapiers en St. Jan in Wervik.

Winnaar wedstrijd Dag Van De
Zorg : Debbie Seynhaeve
De winnaars kunnen hun prijs
komen ophalen in De Spie!

Ben je sociaal? Hou je ervan om
te werken in een fijne groep?
Aarzel dan zeker niet en word
vrijwilliger!
Voor meer informatie kun je
steeds terecht bij Sabine
Ameye, op het nummer
056 95 29 50.
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Activiteiten
LIJNDANSEN

HOUTBRANDEN

Wanneer:
Donderdag 14 juli
Donderdag 25 augustus
Om 14.00 uur

Wanneer: vrijdag 29 juli 2022
Om 13.30 uur

Prijs: € 2,00 per beurt

Waar: LDC De Spie

Waar:
LDC De Spie

Inschrijven:
Vanaf 1 juli 2022

Prijs: € 40,00

Wie:
Al wie graag de beentjes strekt

DRAAI JE PLAATJE
Wanneer: woensdag 20 juli 2022 en woensdag 10 augustus 2022 om
14.00 uur
Prijs: gratis
Waar: LDC De Spie
Verzoeknummers doorgeven kan bij inschrijving tot een week ervoor
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BINGO

BUSUITSTAP SLUIS

Ook in de vakantiemaanden is
Edwig van de partij voor de Bingo!

Noteer alvast in jullie agenda:
donderdag 8 september gaan we
met de bus op uitstap naar Sluis!

Het belooft alvast opnieuw een
gezellige namiddag te worden met Shoppen in de gezellige winkelstraten, kuieren langs de Damse
tal van leuke prijzen!
Vaart, de historische stadswallen
Wanneer: donderdag 28 juli 2022 bezoeken? Het kan allemaal...
en donderdag 18 augustus 2022
Prijs: € 10,00
Prijs: € 3,50
Inschrijven kan vanaf 1 augustus
2022
Waar: LDC De Spie
Uur en opstapplaats wordt later
nog meegedeeld.

Inschrijven:
Vanaf 1 juli 2022
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Juli
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag zondag
1

2

3

8

9

10

Aperitief

Haakclub

4

5

6

7

Ijssalon
Kleurenklets

Aperitief

5 jaar
De Spie

Breiclub

De Manille

11

12

13

Feestmaaltijd
Breiclub

Kleurenklets

Breiclub

20
Draai je
plaatje

15

16

17

23

24

30

31

Aperitief

Haakclub

Naaicafé

19

Verwenkoffie

14
Lijndansen

gesloten

18

Haakclub

Naaicafé

21

gesloten

22

gesloten

De Manille

25

26

Verwenkoffie
Kleurenklets
De Manille

Breiclub

27

28
Bingo

29
Aperitief
Pyrogravure

Naaicafé
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Haakclub

Augustus
maandag

dinsdag

1

woensdag donderdag
2

3

vrijdag

zaterdag zondag

4

Verwenkoffie

5

6

7

12

13

14

20

21

27

28

Aperitief

Kleurenklets

Breiclub

De Manille

8
Verwenkoffie
De Manille
Kleurenklets

15

Haakclub

Naaicafé

9
Feestmaaltijd

10

Aperitief
Draai je
plaatje

Breiclub

16

11

Haakclub

Naaicafé

17

18

19
Aperitief

Gesloten

Bingo

Breiclub

Klassiekers
Haakclub

Naaicafé

22

23

24

Ijssalon
Kleurenklets

Breiclub

Barbecue

Lijndansen

Naaicafé

De Manille

29

25

30

31

Verwenkoffie
Breiclub
Kleurenklets
De Manille
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26
Aperitief

Haakclub

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!

Je kan per maand deelnemen aan
één feestmaaltijd en op de reserve
staan voor de andere.

Een maaltijd bestaat uit soep, een
hoofdschotel en (eventueel) een
dessert:
€ 8,25 (met dessert) of
€ 8,00 (zonder dessert)

09/08: Gebakken varkenslapje,
rode kool en natuuraardappelen

Recht op sociaal tarief? Betaal per
maaltijd slechts € 4,80

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

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!

12/07: Koude schotel en Luikse
salade
26/07: geen feestmaaltijd

23/08: Uitzonderlijk geen feestmaal
omwille van de barbecue op 24/08

Waar: LDC De Spie
Inschrijven: vanaf verschijnen
brochure en ten laatste tot de week
ervoor (volzet= volzet)
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Klassiekers
op vrijdag om 11.30 uur

ZOMERSE BARBECUE
We sluiten de zomer op gepaste
wijze af met een heerlijke
barbecue met muzikaal
intermezzo!

Op vrijdag

staan er heerlijke
klassiekers op het menu.

08/07: uitzonderlijk geen klassieker
omwille van Gapersfeesten

Wanneer: woensdag 24 augustus
vanaf 11.30 uur

22/07: De Spie is gesloten

05/08: geen klassiekers

Prijs: € 15,00
(aperitiefje, barbecue en glaasje
wijn of frisdrank inbegrepen)

19/08: Vol au vent met puree
Waar: LDC De Spie
Prijs: € 8,25 (sociaal tarief € 4,80)
Inschrijven: vanaf verschijnen
brochure en ten laatste tot de
week ervoor (volzet= volzet)

Inschrijven: ten laatste een week
vooraf

Vraag gerust
bij al onze
maaltijden
de
allergenenlijst op!
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MAALTIJDEN in LDC De Spie
Ijssalon

(groot)
oudermaaltijden
In de maanden juli en augustus
worden er geen (groot) oudermaaltijden georganiseerd.
We pikken de draad opnieuw op in
september.

Met de mooie, warme dagen in
het vooruitzicht zullen we in de
maanden juli en augustus tweemaal de verwenkoffie op maandag
een zomers tintje geven. In plaats
van een lekker taartje bieden we
je een heerlijk ijsje aan. Onze bar
wordt dan tijdelijk omgevormd tot
een ijssalon.
We nodigen je graag uit op:
•
•
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maandag 4 juli
maandag 22 augustus

Aperitief

Onze maaltijdspaarkaart

Kom op vrijdag genieten van een
heerlijk aperitiefje met een portie
borrelhapjes. We verwelkomen je
graag vanaf 10.30 uur.

Kom je 10 keer eten? Dan eet je
de 11de keer gratis!!

Op de eerste vrijdag van de maand
is er een speciaal aperitiefje:

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.

Vrijdag 1 juli: Kirr Royal
Vrijdag 5 augustus: Wervikse
Picon

De jarigen van de maand mogen
gratis genieten van 1 feestmaaltijd. (onder bepaalde voorwaarden)
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CLUBWERKING in LDC De Spie

De manille

kleurenklets

Op maandag ben je welkom vanaf
14.00 uur om een kaartje te komen
leggen.

Kleuren is tijdloos én hip …
Daarbij is het een
ideaal
antistressmoment!

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

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

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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WOORDJE VAN RIEN
Dankjewel daarvoor! Echter nu is
het tijd voor een nieuw hoofdstuk
in mijn leven.

Dag lieve lezer,
Na 11 jaar in Wervik te werken
binnen Woonzorg en daarna 5
jaar in De Spie, is het voor mij tijd
om afscheid te nemen, om nieuwe horizonten te verkennen.
Ik heb in mijn loopbaan binnen
het Woon- en Zorgbedrijf hele
leuke activiteiten en projecten
meegemaakt, fijne momenten en
herinneringen mogen delen en
gezellige mensen leren kennen.

Ik ben nog enkele weken aan het
werk binnen De Spie, dus misschien komen we elkaar wel nog
tegen?
Ik draag jullie allen een warm hart
toe!

Vele groeten Rien

Zomervreugde
De bijtjes dragen het stuifmeel rond
bezorgen bloem en plant nieuw leven.
Zie, hoe dit seizoen zich openbaart
nu ons zoveel weelde wordt gegeven.
De zomer strooit zijn milde geuren,
brengt ons een bont palet van kleuren
zodra de zon de hemel openbrandt
boven het wachtende, vruchtbare land.
Uit van mensen en seizoenen
Jef Vandromme
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hapjes
kinderanimatie
kleuren
lijndansen
maaltijden
muziek
Nieuwpoort
Sluis
spelen

Oplossing:
Woordzoekerfabriek.nl—maak je eigen woordzoeker
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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 augustus 2022.

winnaar vorige
editie:

Antwoord vorige
editie:
‘Jullie komen toch
ook?’

Familie Vandecasteele—
Descamps

Proficiat!
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