

Woord vooraf


In de nacht van zaterdag op zondag (30/31 oktober 2021) schakelen we over van
zomertijd op wintertijd. Om juist te zijn: zondagochtend om drie uur 's ochtends
draaien we de klok één uur achteruit, drie uur wordt twee uur. De dagen worden
korter en kouder. Daarom opteren we om het binnen gezellig te maken. In
november hebben we een aantal sfeervolle activiteiten gepland. Zo staat er ook
deze maand een kleisessie, massage, huifkartocht, … gepland. Kom jij ons
vergezellen op een of meerdere activiteiten?

Inschrijven

Inschrijven voor een
detreffer@delovie.be.

activiteit

van

De

Treffer

gebeurt

altijd

via

Bij vragen, kun je bellen naar 057 344 236.
✔ Vermeld

steeds de naam van de deelnemer(s).

✔ Reserveer

tijdig, het aantal plaatsen is vaak beperkt.
Via het icoontje op het bureaublad van elke computer van de woon-en
dagondersteuning kun je zien hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn.
✔ Kan iemand door

omstandigheden toch niet deelnemen, verwittig dan ruim
op voorhand a.u.b. Een activiteit organiseren vraagt praktische voorbereiding
en misschien kun je iemand op de wachtlijst gelukkig maken.
✔ Hou rekening met

de maatregelen in het kader van coronaveiligheid.

✔ De verrekening voor

deelnemers vanuit De Lovie vzw, gebeurt intern via

boekhouding.
✔ Omwille van de coronamaatregelen kunnen we momenteel geen activiteiten

openstellen voor externen!




Deze activiteit/vorming is enkel toegankelijk voor
deelnemers van De Lovie vzw. Inschrijven gebeurt altijd
door de eigen leefgroep/dagondersteuning.

Deze pictogram geeft aan dat de activiteit ook
toegankelijk is voor externen of personen die niet door
De Lovie vzw ondersteund worden. Wil je een activiteit/
vorming samen met deelnemers volgen? Inschrijven
gebeurt via detreffer@delovie.be.

Annuleringsvoorwaarden De Treffer

De Treffer organiseert doorheen het jaar heel wat activiteiten en vormingen voor de
personen die we ondersteunen. We doen dit met hart, hoofd en handen en vooral met
veel goesting. Het op poten zetten van die activiteiten vraagt heel wat inspanningen.
Laattijdige annuleringen van deelnemers of niet komen opdagen brengen die
voorbereidingen en de activiteit in de war. Voor de start van de activiteit of vorming
worden vaak al kosten gemaakt ook al wordt deze vaak gratis aangeboden. Een
deelname annuleren blijft dus niet zonder gevolgen. Afspraken rond het annuleren van
deelname aan de activiteiten en vormingen worden overzichtelijk weergeven in
onderstaande annuleringsvoorwaarden.
 Tot 2 kalenderdagen voor de start van de activiteit, kan je kosteloos annuleren.
 Bij annulering, zonder vervanging, worden reeds bestelde extra’s (materiaal)
doorgerekend. Als je zelf voor een vervanger zorgt, meld je dit voor aanvang
van de activiteit aan Trefhuis of de verantwoordelijke van de activiteit.
 Als de deelname aan een gratis activiteiten geannuleerd wordt, zullen geen
kosten aangerekend worden. Hou er wel rekening mee dat jouw (laattijdige)
annulering allerminst aangenaam is voor de personen die instaan voor de
organisatie en in bepaalde gevallen zelfs kan leiden tot de afgelasting van de
activiteit of vorming.
 Wie zonder te verwittigen niet komt opdagen op een activiteit, betaalt de
volledige kostprijs van de inschrijving en de materiaalkost.
 Wie zonder te verwittigen niet komt opdagen bij een gratis activiteit, wordt €
1,00 werkingskosten aangerekend. Eventueel gemaakte extra kosten zullen
doorgerekend worden.
 Als je omwille van overmacht niet aanwezig kan zijn op een activiteit (ziekte,
overlijden van een naaste, …) worden bij annulering geen kosten doorgerekend.
Om organisatorische redenen kan De Treffer genoodzaakt zijn om een activiteit te
annuleren. Je wordt hiervan telefonisch of per mail op de hoogte gebracht ten laatste
24 uur voor aanvang van de geannuleerde activiteit. Uiteraard zullen er op die
momenten geen kosten doorgerekend worden.

Annuleringsvoorwaarden De Treffer

activiteiten

De Treffer

inschrijven

Voor de activiteiten in De Treffer moet je inschrijven.
ingeschreven

maar

afwezig

Ben je ingeschreven maar kan je niet komen?
bellen

naar

Trefhuis

naar

activiteit

Bel dan graag even op.
iemand anders

Misschien kan iemand anders komen?

De Trapleer
Frederik Desodt
057 344 331
trapleer@delovie.be

natuurbeleving
hoeve voor zes zintuigen
Anja Deseure
057 344 359
natuurbeleving@delovie.be

Trefhuis
Lander Houwen
057 344 236
trefhuis@delovie.be

muziek
Inez Vanalderweireldt
057 344 307
muziek@delovie.be

muziek
Evelien Callens
057 344 307
muziek@delovie.be

zinzorg
Tania Coene
057 344 294
Tania.Coene@delovie.be

Artîlerie
Rik Rabaey
057 344 307
Rik.Rabaey@delovie.be

Eventmoment
Angie Verbrigghe
057 344 365
eventmoment@delovie.be

Eventmoment
Wim Vanpoucke
057 344 261
eventmoment@delovie.be

ondersteunde communicatie
Lien Verdonckt
057 344 361
Lien.Verdonckt@delovie.be

ondersteunde communicatie
Hanne Segier
057 344 364
Hanne.Segier@delovie.be

Het leven van de paddenstoel

Het is herfst en wie komt er dan graag uit de grond piepen? De
paddenstoel. We gaan op zoek naar paddenstoelen op het domein,
en leren tal van weetjes rond de paddenstoel.

wanneer

dinsdag 2 november van 14.00 uur tot 15.30 uur.

waar

Afspraak aan de veldhospitaalbarak

prijs

gratis

extra info

Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Het leven van de paddenstoel

dinsdag 2 november

paddenstoelen

dinsdag

2
november

van 14.00 uur

tot 15.30 uur

►
gratis

veldhospitaalbarak

ZingZaam

Niets leuker dan samen zingen. Hoog of laag, juist of vals,…
Het maakt niets uit. Van samen zingen wordt een mens gelukkig.
Iedereen is welkom om een uurtje samen de ziel uit ons lijf te
zingen.
We zorgen voor liedjesboeken en Rik Rabaey zorgt voor de nodige
muziek op de piano.

wanneer

maandag 8 november van 17.00 uur tot 18.00 uur

waar

Trefhuis 2

prijs

gratis

extra info

Deze activiteit is zowel voor bewoners als voor medewerkers.
Op voorhand inschrijven is niet nodig.

ZingZaam

maandag 8 november

zingen

maandag

8
november

17.00 uur

18.00 uur

►
gratis

Trefhuis 2

voor bewoners en
begeleiders

Creatief met herfstmateriaal

Het regent en waait. De nootjes en blaadjes vallen van de bomen.
Zin om je kamer of de leefgroep op te smukken met een
herfstwerkje. Kom dan zeker af, samen maken we er iets moois
van!

wanneer

dinsdag 9 november van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

Afspraak aan de veldhospitaalbarak

prijs

€ 3. Een warme chocomelk en versnapering wordt voorzien.

extra info

Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Creatief met herfstmateriaal

dinsdag 9 november

crea herfst

dinsdag

9
november

van 14.00 uur

tot 16.00 uur

►
3 euro

veldhospitaalbarak

chocomelk en versnapering

Eucharistieviering

In november staan we ook even stil bij de natuur. Zingen en bidden
voor al die mooie dingen in de natuur. Allen van harte welkom.

wanneer

woensdag 10 november van 14.00 uur tot 14.45 uur

waar

In de kapel

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum van 100 deelnemers. Bij vragen geeft Tania je
graag een woordje uitleg.

Eucharistieviering

woensdag 10 november

eucharistieviering

woensdag

10
november

van 14.00 uur

tot 14.45 uur

►
gratis

kapel

Allemaal beestjes quiz

Waar woont de kip? Hoeveel poten heeft een schaap?
Hoe noem je een jonge poes?
Weet je heel wat over dieren, of wil je meer weten?
Bij de kachel in de veldhospitaalbarak maken we er een gezellige
avond van.

wanneer

woensdag 10 november van 16.30 uur tot 18.00 uur

waar

veldhospitaalbarak

prijs

€3

extra info

Maximum 20 deelnemers.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Allemaal beestjes quiz

10 november

dierenquiz

woensdag

10
november

van 16.30 uur

tot 18.00 uur

►
3 euro

veldhospitaalbarak

Breien en ne kaffie

De donkere wintermaanden zijn aangebroken. Tijdens deze activiteit
willen we warmte en gezelligheid brengen. Een namiddag samen
breien, haken of naaien, het is allemaal mogelijk. Bij een lekkere tas,
nostalgische koffie kan je genieten van een leuke babbel. Zo kunnen
we elkaar ontmoeten en voelen we ons verbonden. Kan je nog niet
breien maar wil je het graag leren? Kom gerust even langs!

wanneer

vrijdag 12 november van 14.00 uur tot 15.30 uur

waar

Trefhuis 2

prijs

€ 2 koffie en gebak inbegrepen

extra info

Breng je eigen brei- of naaigerief mee. Deze activiteit is een
initiatief van Joyce Dever, stagiaire binnen De Lovie vzw.
Een vervolg staat alvast ingepland op woensdagnamiddag 8
december van 14.00 uur tot 15.30 uur, Trefhuis 2.

Breien en ne kaffie

vrijdag 12 november

breien en koffie

vrijdag

12
november

van 14.00 uur

tot 15.30 uur

►
2 euro

Trefhuis 2

breigerief meenemen

Kleiworkshop

Tijdens deze workshop leert Kelly je enkele eenvoudige technieken
aan om belevingsgericht te werken met klei. In deze sessie ga je
aan de slag met witte porseleinklei. Je kunt klei in zijn verschillende
aspecten ervaren: uitsmeren, kneden, rollen, krassen, stempelen.
Het thema van deze sessie is: ‘sneeuwvlokken’.

wanneer

maandag 15 november van 14.00 uur tot 14.45 uur
OF van 15.00 uur tot 15.45 uur

waar

Veldhospitaalbarak

prijs

€3

extra info

Bij vragen geeft Frederik je graag een extra woordje uitleg.

Kleiworkshop

maandag 15 november

klei

maandag

15
november

van 14.00 uur tot 14.45 uur

van 15.00 uur tot 15.45 uur




3 euro

veldhospitaalbarak

maximum 8 deelnemers

Huifkar Schipperkeshoeve

Op maandagnamiddag maken we een rit met de huifkar. We
maken met z’n allen een buitentoer op het domein.

wanneer

maandag 15 november van 14.45 uur tot 15.45 uur

waar

Parking 1 bezoekers

prijs

gratis

extra info

Vergeet niet om snel in te schrijven want er is slechts plaats voor
18 personen.
Bij koud weer liggen er dekens ter beschikking in de houtklas.
Bij vragen geeft Lander je graag een extra woordje uitleg.

Huifkar Schipperkeshoeve

maandag 15 november

huifkartocht

maandag

15
november

van 14.45 uur

tot 15.45 uur


gratis

parking 1 bezoekers

maximum 18 personen

Even op adem komen

Ontspannen, hoe doe je dat?
‘Even op adem komen…’
Evelien en Frederik geven kort wat uitleg over ontspannen.
Daarna leren we enkele ademhalingsoefeningen en proberen we
te voelen in ons lichaam waar er spanning zit.

wanneer

dinsdag 16 november van 14.00 uur tot 14.45 uur
EN van 15.00uur tot 15.45 uur

waar

muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum 6 deelnemers per moment. Bij vragen geven
Evelien of Frederik je graag een woordje uitleg.

Even op adem komen

dinsdag 16 november

even op adem komen

dinsdag

16
november

van 14.00 uur tot 14.45 uur

gratis

van 15.00 uur tot 15.45 uur

muzieklokaal

maximum 6 deelnemers

Natuurzoektocht

Vandaag zoeken we aan de hand van een zoekkaart, doorheen het
woonpark naar natuurlijke materialen. De zoekkaart is een
hulpmiddel om de natuur meer in detail te bekijken.

wanneer

woensdag 17 november van 10.00u tot 12.00 uur.

waar

Afspraak aan Trefhuis

prijs

€ 2. Drankje is inbegrepen.

extra info

Er is een maximum 20 deelnemers.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Natuurzoektocht

woensdag 17 november

natuurzoektocht

woensdag

17
november

van 10.00 uur

tot 12.00 uur

►
2 euro

Trefhuis

drankje inbegrepen

Creatieve workshop
i.s.m. Fien Knutsel

‘Fien Knutsel’ komt naar het woonpark voor een creatieve
workshop.
In deze workshop maak je een creatieve uil met papiermarche.
Kriebelen jouw vingers ook al?

wanneer

woensdag 17 november van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

Trefhuis 2

prijs

€ 15

extra info

Er is een maximum van 8 deelnemers. Er wordt ondersteuning
voorzien, extra begeleiders kunnen gerust aansluiten.

Creatieve workshop
i.s.m. Fien Knutsel

woensdag 17 november

creatieve workshop

woensdag

17
november

van 14.00 uur

tot 16.00 uur

►
15 euro

Trefhuis 2

maximum 8 deelnemers

Ik kom tot rust

Massage helpt op verschillende manieren stress te verminderen.
Tijdens deze activiteit krijg je de kans om tot rust te komen. Nancy
Seurinck laat je genieten van een massage. De technieken zijn op
ieder individu afzonderlijk afgestemd en beogen op kortere termijn
een toestand van verbeterd algemeen welbevinden.

wanneer

donderdag 18 november tussen 14.00 uur en 16.00 uur

waar

Relaxatieruimte de orchidee, Zilverberk

prijs

€3

extra info

Intekenen voor een massage kan enkel telefonisch op het
nummer (057 34) 4236.
Per deelnemer wordt gerekend op een massage van +/- 30
minuten.

Ik kom tot rust

donderdag 18 november

massage

donderdag

18
november

tussen 14.00 uur

en 16.00 uur

►
3 euro

relaxatieruimte Zilverberk

telefonisch intekenen

Tope, groeien en beleven
vorming- en belevingsdag

Tijdens deze belevingsdag kan je deelnemen aan verschillende
workshops. ‘ADVENT’ vormt het thema van deze dag.
Tijd om eens stil te staan bij onszelf, anderen en onze omgeving.
Uitkijken naar… kerstmis, gezellig samenzijn, nieuw leven…

wanneer

maandag 22 november van 9.30 uur tot 16.30 uur

waar

d’ Yzerpasserelle - Lindestraat 17, 8691 Beveren-IJzer

prijs

€ 12 (picknick met dranken en vervoer inbegrepen).
Voorzie eventueel wat zakgeld voor een extra frisdrank.

extra info

We verzamelen om 9.30 uur aan Trefhuis. Van daaruit vertrekken
we naar D’Yzerpasserelle. Er wordt een picknick voorzien.
Vervoer wordt voorzien. Voor wie niet op het woonpark verblijft
en vervoer zoekt, contacteer Anja of Frederik.
Indien nodig, vergeet je medicatie niet.

Tope, groeien en beleven
Vorming- en belevingsdag

maandag 22 november

d’Yzerpasserelle

maandag

22
november

van 9.30 uur

12 euro

tot 16.30 uur

D’Yzerpasserelle

picknick inbegrepen

Huifkar Schipperkeshoeve

Op maandagnamiddag maken we een rit met de huifkar. We
maken met z’n allen een buitentoer op het domein.

wanneer

maandag 22 november van 14.45 uur tot 15.45 uur

waar

Parking 1 bezoekers

prijs

gratis

extra info

Vergeet niet om snel in te schrijven want er is slechts plaats voor
18 personen.
Bij koud weer liggen er dekens ter beschikking in de houtklas.
Bij vragen geeft Lander je graag een extra woordje uitleg.

Huifkar Schipperkeshoeve

maandag 22 november

huifkartocht

maandag

22
november

van 14.45 uur

tot 15.45 uur


gratis

parking 1 bezoekers

maximum 18 personen

Karaoke

Schuilt er in jou een podiumbeest?
Zing met INEZ en micro je favoriet nummer van je grote idool.
André Hazes is een must.

wanneer

dinsdag 23 november van 13.45 uur tot 14.45 uur
OF van 15.00 uur tot 16.00 uur

waar

Muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum 8 artiesten per sessie.
Bij vragen geeft Inez je graag een woordje uitleg.

Karaoke

dinsdag 23 november

karaoke

dinsdag

23
november

van 13.45 uur tot 14.45 uur

gratis

van 15.00 uur tot 16.00 uur

muzieklokaal

max. 8 deelnemers

Studiedag begeleid werk

Doe je reeds aan begeleid werk? Dan is deze studiedag iets voor
jou! In de voormiddag is er keuze uit verschillende workshops:
samenwerken werkt, mijn werkervaring en talenten, sociale
vaardigheden, omgaan met feedback, …
Meer info over de workshops is te verkrijgen via jouw jobcoach.

wanneer

donderdag 25 november van 9.30 uur tot 15.30 uur

waar

OC De Schouw – Statiestraat 113 – Lichtervelde

prijs

€ 15 + vervoerskosten – pastaschotel is in de prijs inbegrepen.

extra info

Inschrijven kan voor 5 november via jouw jobcoach.
Bij vragen geeft Jolien Buseyne je graag een woordje uitleg.

Studiedag begeleid werk

donderdag 25 november

Begeleid werk

donderdag

25
november

van 9.30 uur

tot 15.30 uur

►
15 euro

OC De Schouw

Inschrijven voor 5 november

vrijdag
5
november

Dag van de natuur

Waarom is de natuur zo belangrijk? Zoveel bomen rondom ons,
is dat nodig?
Tijdens een ontspannen wandeling vertellen de bomen korte
verhalen, waarom ze lang leven? Wat hun doel is? Hoe ze ons
helpen, en hoe wij hen kunnen helpen?

wanneer

zaterdag 27 november van 14.00 uur tot 16.00 uur.

waar

Trefhuis 2

prijs

€4

extra info

Er is een maximum 15 deelnemers.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Dag van de natuur

zaterdag 27 november

natuurwandeling

zaterdag

27
november

van 14.00 uur

tot 16.00 uur

►
4 euro

Trefhuis 2

maximum 15 deelnemers

Ik kom tot rust

Massage helpt op verschillende manieren stress te verminderen.
Tijdens deze activiteit krijg je de kans om tot rust te komen. Peter
Leuwers laat je genieten van een massage. De technieken zijn op
ieder individu afzonderlijk afgestemd en beogen op kortere termijn
een toestand van verbeterd algemeen welbevinden.

wanneer

maandag 29 november tussen 13.00 uur en 16.30 uur

waar

Relaxatieruimte De Orchidee, muzische ateliers (Zilverberk)

prijs

€3

extra info

Intekenen voor een massage kan enkel telefonisch op het
nummer (057 34) 4236.
Per deelnemer wordt gerekend op een massage van +/- 30
minuten.

Ik kom tot rust

maandag 29 november

massage

maandag

29
november

tussen 13.00 uur

en 16.30 uur

►
3 euro

relaxatieruimte Zilverberk

telefonisch intekenen
4236

