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// VASTE ACTIVITEITEN LDC
BREICLUB

SPELLETJESNAMIDDAGEN

Iedereen is welkom in
onze breiclub. Breng
je eigen materiaal en
werkje mee want samen breien is zoveel
gezelliger en bovendien kan je bijleren
van elkaar. Inschrijven hoeft niet, je komt
wanneer het jou past.

Je bent maandelijks
welkom op vrijdagnamiddag voor onze
spelletjesnamiddag.
Er is Rummikub, maar
je kan ook komen kaarten, Uno of Scrabble spelen. Misschien heb je ook wel zin
om iets nieuw te leren en wil je je wel
eens wagen aan Sagrada, Qwixx of Blokus? Goed voor het geheugen en gezellig
samen.

11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20
december telkens van 13.30 tot 16.30 uur
gratis
HOBBELIENTJE
Je houdt van handwerk en doet dit liever in gezelschap dan alleen thuis? Dan
is Hobbelientje iets voor jou! Inschrijven
hoeft niet.
De data vind je in de kalender, telkens van
13.30 uur tot 17 uur
gratis
SNEUKELNAMIDDAGEN
Elke dinsdagnamiddag
van 14 tot 16.30 uur
kan je genieten van
een koffie of thee met
een lekker gebakje,
ijsje, pannenkoek, …
3 euro
KAARTINGEN
Manillen met z’n vieren is nooit weggeweest! ‘Harten troef!’ ‘Kopen we?’ ‘Volg
maar!’: zo klinkt het elke vierde vrijdag
van de maand in LDC Biezenbilk Ben je
ook een kaartliefhebber en hou je van een
beetje competitie? Sluit je gerust aan bij
de groep en beleef een fijne kaartnamiddag!
24 september, 22 oktober, 26 november,
17 december, telkens van 14 tot 17 uur
6 euro (incl. 4 drankbonnetjes per deelnemer)
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15 oktober, 12 november, 10 december,
telkens van 13.30 tot 17 uur
gratis
MUZIEKNAMIDDAGEN
We nodigen iedereen uit voor een gezellige namiddag met een tas koffie, een stuk
gebak en een muzikale noot. Wie zin heeft
kan zich ook op de dansvloer begeven.
1 oktober, 5 november, 3 december,
telkens van 14 tot 17 uur
5 euro
BINGO
Een gezellig familiespel waar mooie,
bruikbare prijzen te
winnen zijn.
7 oktober, 3 november,
1 december, telkens van 14 tot 17 uur
5 euro
QUIZ MET ROBERT
Robert staat weer te popelen om de
teams te bestoken met zijn legendarische
quizvragen. De teams schrijven in per 4
personen. Deelnemen met een kleiner
team kan. Iedereen heeft prijs.
22 september, 20 oktober, 17 november,
15 december, telkens van 14 tot 17 uur
3 euro

// WELKOM!
Je kan elke werkdag bij ons onthaal terecht van 9 tot 16 uur.
De cafetaria is open van maandag tot en met vrijdag van 11.30 tot 17 uur. De laatste
consumptie wordt om 16.30 uur gegeven.
Opgelet! LDC Biezenbilk zal gesloten zijn op 1, 2 en 11 november 2021. Het middagmaal wordt dan geserveerd in WZC Riethove.

// ZORGBIB
Wanneer je niet gemakkelijk meer het huis uit kan, kunnen een goed boek, een cd
of dvd deugddoende ontspanning brengen. Bij de zorgbib kan je terecht voor het uitlenen van boeken, stripverhalen, cd’s en dvd’s, voorleesboeken, Daisy-boeken (luisterboeken voor mensen met een leesbeperking), makkelijk lezen-boeken en kijkboeken.
De Zorgbib werkt als een gewone bibliotheek waar je materialen kan ontlenen en
richt zich vooral op zorgbehoevende personen en hun dichte omgeving. Je kan er
elke woensdagnamiddag terecht en dit van 14 tot 16 uur.

// ZITDAGEN LEIF
Op de LEIF-zitdag beantwoordt een deskundig LEIF-medewerker al je vragen omtrent een waardig levenseinde en voorafgaande zorgplanning en maakt je wegwijs in
de verschillende documenten.
Elke eerste woensdag van de maand (6 oktober, 3 november, 1 december2021) kan je
langskomen tussen 14 en 17 uur. Dit enkel op afspraak via het onthaal of telefonisch
op het nummer 059-40 19 95.
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// PROGRAMMA OKTOBER-DECEMBER 2021
Woensdag 6 oktober 2021 om | 14 uur

EN… VERGEET VOORAL NIET TE
LACHEN

FILMORAMA +
(in samenwerking met de seniorenadviesraad)
Ontvangst vanaf 14 uur | start film om
14.30 uur
2 euro (ter plaatse te betalen)
Opgelet, Filmorama + gaat door in ipso
facto (Marktstraat 25)

Voordracht in het kader van de 10-daagse
van de geestelijke gezondheid i.s.m. vief,
door Francis Peeter
Kom genieten van een hilarische moppennamiddag. Aan de hand van moppen en
anekdotes neemt de verteller je mee op
een wandeling door het leven, van geboorte tot de dood. Want over elke levensfase
valt wel iets ludieks te vertellen.
7 euro
Vooraf inschrijven kan telefonisch of via
mail en betalen vooraf is noodzakelijk vóór
woensdag 29 september 2021
Vrijdag 8 oktober 2021 | 8.30 uur

HERFSTONTBIJT

Vrijdag 29 oktober 2021

BRABANÇONNE
Brabançonne is een
muzikale romantische
komedie. Een Belgisch
verhaal in het hart van
Europa. De Vlaamse
harmonie Sint-Cecilia
en het Waalse En
Avant zijn allebei geselecteerd voor de grote
Europese finale. Wanneer de solist van
Sint-Cecilia dood neerstort op het podium
heeft Elke, dochter van dirigent Jozef, een
idee om alsnog hun finale te redden: de
fantastische trompettist Hugues weghalen
bij de Walen.
Vrijdag 19 november 2021

NIET SCHIETEN

Aanwezigen kunnen aanschuiven aan
een uitgebreid ontbijtbuffet en proeven
van brood, pistolets, zoet en hartig beleg,
koffiekoekjes, eitjes, yoghurt, koffie, thee,
chocolademelk en fruitsap.
10 euro
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In Niet schieten wordt
de bijzonder gewelddadige overval van 9
november 1985 op een
filiaal van warenhuisketen Delhaize in Aalst
door de Bende van
Nijvel
gereconstrueerd. De film behandelt
de impact op David Van
de Steen, toen een jongen van negen jaar,
die de overval overleefde maar in de overval zijn vader, moeder en zus verloor.

Dinsdag 16 november 2021 | 14 uur

Woensdag 22 december 2021 | 14 uur

OMGAAN MET VERLIES

WORKSHOP
‘KERSTSTUKJE MAKEN’
Onder deskundige begeleiding van Magda
maken jullie een mooi kerststukje. Ideaal
om met Kerst je tafel te versieren!
15 euro
Inschrijven (en betalen) vóór woensdag
15 december 2021

Voordracht in het kader van de 10-daagse
van de geestelijke gezondheid i.s.m. vief,
door Nadine Fiems,
Met de campagne ‘Kopzorgen Verdienen
Zorg’ vraagt de Vlaamse Ouderenraad
meer aandacht voor het psychisch welzijn
van ouderen tijdens de Vlaamse Ouderenweek. In kader van dit thema organiseert
het LDC een voordracht ‘Omgaan met verlies’. Deze voordracht biedt een houvast en
geeft erkenning aan verlies en leert ons
hoe om te gaan met verlies.
7 euro
Inschrijven (en betalen) vóór dinsdag
9 november 2021.
Vrijdag 19 november 2021 | 14 uur

MANILLE KAARTING IN KADER
VAN DE VLAAMSE OUDERENWEEK

Donderdag 23 december 2021 | 14 uur

KERSTFEEST
Weinig feesten die zo betoverend kunnen
werken als Kerstmis. Een lekker feestmaal, heerlijke taart, iets lekkers in je
glas, een magisch optreden ‘Variété Bij De
Thee’ en vooral betoverend gezelschap.
‘Variété Bij De Thee’ is een amusant en
dolkomisch variété optreden met gezonde
humor, sketches mét het publiek, bekende
meezingers en leuke liedjes uit de oude
doos. Dit feest wil je niet missen!
17 euro
Inschrijven (en betalen) vóór donderdag
16 december 2021

Strijd in 4 ronden tegen je tafelgenoten
en verzamel de meeste punten om zo de
eerste plaats te veroveren op de algemene
rangschikking. Prijzen voor de eerste 20
mensen.
6 euro
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// KALENDER

OKTOBER

NOVEMBER

1

1

Allerheiligen
gesloten, maaltijd in WZC

2

Allerzielen
gesloten, maaltijd in WZC

3

bingo

4

hobbelientje

5

muzieknamiddag

muzieknamiddag

2
3
4

hobbelientje

5

sneukelnamiddag

6

Vergeet niet te lachen

7

bingo & hobbelientje

8

herfstontbijt

9
10
11

breiclub

12

sneukelnamiddag

13

gemeenteraad

14

hobbelientje

15

spelletjesnamiddag

16
17

7
8

breiclub

9

sneukelnamiddag

10

gemeenteraad

11

Wapenstilstand - maaltijd in WZC

12

spelletjesnamiddag

13
14
15

hobbelientje

16

sneukelnamiddag &
Omgaan met verlies

18

hobbelientje

19

sneukelnamiddag

17

quiz

20

quiz

18

hobbelientje

21

hobbelientje

19

prijskaarting & film

22

kaarting

20

23

21

24

22

breiclub
sneukelnamiddag

25

breiclub

23

26

sneukelnamiddag

24

27

6

6

25

hobbelientje
kaarting

28

hobbelientje

26

29

Film

27

30

28

31

29

hobbelientje

30

sneukelnamiddag

DECEMBER
1

bingo

2

hobbelientje

3

muzieknamiddag

4
5
6

breiclub

7

sneukelnamiddag

8
9

hobbelientje

10

spelletjesnamiddag

11
12
13

hobbelientje

14

sneukelnamiddag

15

quiz & gemeenteraad

16

hobbelientje

17

kaarting

18
19
20

breiclub

21

sneukelnamiddag

22

bloemstukje maken

23

kerstfeest

24

namiddag gesloten

25

Kerstmis

26
27

hobbelientje

28

sneukelnamiddag

29
30

hobbelientje

31

namiddag gesloten
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// INSCHRIJVEN
Inschrijven kan:
• bij een bezoek aan het lokaal dienstencentrum aan het onthaal elke werkdag
van 9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur;
• telefonisch op 059-40 19 95;
• via mail naar biezenbilk@ocmw-oudenburg.be.
We vragen je op voorhand te betalen. Je inschrijving is pas definitief als we de betaling
ontvangen hebben. Bij onvoldoende interesse kunnen activiteiten geannuleerd of verplaatst worden. Bij sommige activiteiten zijn de plaatsen beperkt, snel inschrijven is dus
de boodschap!
Wil je steeds op de hoogte blijven van de activiteiten in LDC Biezenbilk? Stuur dan een
mailtje naar biezenbilk@ocmw-oudenburg.be!

