

Woord vooraf


2021 is bijna vervlogen,
2022 staat reeds voor de deur.
Een nieuw jaar met nieuwe dromen,
alles krijgt een nieuwe kleur.
Veel geluk en vrede,
veel liefde voor elkaar.
Aandacht voor de naaste,
het wordt een prachtig jaar.

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

Mijn droomavontuur

We dromen even weg en stappen symbolisch de droomwereld
binnen. Een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en zijn
mooiste droomavontuur beleeft. We vertellen elkaar over onze
dromen. We maken een tekening of collage die ons
droomavontuur samenvat.

wanneer

woensdag 5 januari van 10.00 uur tot 11.30 uur.

waar

Trefhuis 2

prijs

€ 2. Drankje inbegrepen.

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden met een maximum
van 4 deelnemers. Op vraag, kan deze activiteit ook op een extra
moment ingepland worden.
Bij vragen geeft Frederik graag een extra woordje uitleg.

Mijn droomavontuur

woensdag 5 januari

mijn droomavontuur

woensdag

5
januari

van 10.00 uur

2 euro

tot 11.30 uur

Trefhuis 2

drankje inbegrepen

Drie Koningen

Elk jaar vieren we op 6 januari het ‘driekoningenfeest’. Maar waar
komt dit feest vandaan? Wie waren die koningen? Waarom gingen
ze op reis? Wat hadden ze allemaal bij zich? …
Tijdens deze vorming staan we stil bij de herkomst van het
driekoningenfeest.

wanneer

donderdag 6 januari van 14.00 uur tot 15.30 uur

waar

Trefhuis 2

prijs

€ 2. Drankje inbegrepen.

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden met een maximum
van 4 deelnemers. Op vraag, kan deze activiteit ook op een extra
moment ingepland worden.
Bij vragen geeft Frederik graag een extra woordje uitleg.

Drie Koningen

donderdag 6 januari

Drie Koningen

donderdag

6
januari

van 14.00 uur

2 euro

tot 15.30 uur

Trefhuis 2

drankje inbegrepen

Vogels voeren en beloeren

De vogels bibberen in hun nestje. Ze zoeken naar voedsel die niet
zo gemakkelijk te vinden is in de winter…
Aan de observatiehut hangen voedselsilo’s. De vogeltjes vliegen af
en aan om wat zaadjes mee te pikken. Kom je in de hut meekijken
welke vogeltjes we allemaal zien?

wanneer

woensdag 12 januari van 14.30 uur tot 14.55 uur
EN van 15.00 uur tot 15.25 uur.

waar

Observatiehut, bij de voglière

prijs

€ 1 p.p. (potje koffie is inbegrepen.) Wordt verrekend via de
boekhouding.

extra info

Je kan enkel per bubbel inschrijven. Er is een maximum van 4
deelnemers.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Vogels voeren en beloeren

woensdag 12 januari

vogels voeren en beloeren

woensdag

12
januari

van 14.30 uur tot 14.55 uur

1 euro

van 15.00 uur tot 15.25 uur

observatiehut

koffie inbegrepen

Vogels voeren en beloeren

De vogels bibberen in hun nestje. Ze zoeken naar voedsel die niet
zo gemakkelijk te vinden is in de winter…
Aan de observatiehut hangen voedselsilo’s. De vogeltjes vliegen af
en aan om wat zaadjes mee te pikken. Je kunt de vogeltjes vanuit
de hut zien. Noteer je op het blad wanneer je langs kwam en welke
vogeltjes je zag?

wanneer

Doorlopend van 12 januari tot 6 februari.

waar

Observatiehut

prijs

gratis

extra info

De observatiehut is toegankelijk met eigen bubbel.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Vogels voeren en beloeren

vogels voeren en beloeren

van woensdag 12 januari

tot zondag 6 februari

woensdag

zondag

12

►

januari

gratis

6
februari

observatiehut

Huifkar Schipperkeshoeve

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

wanneer

maandag 17 januari van 14.45 uur tot 15.15 uur
OF van 15.15 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. Er kan enkel per bubbel ingeschreven worden.
Bij koud weer liggen er dekens ter beschikking in de houtklas.
Bij vragen geeft Lander je graag een extra woordje uitleg.

Huifkar Schipperkeshoeve

maandag 17 januari

huifkartocht

maandag

17
januari

van 14.45 uur tot 15.15 uur

gratis

van 15.15 uur tot 15.45 uur

parking 1 bezoekers

maximum 18 personen

Reis door India

India is een groot land, er wonen heel veel mensen. De koeien zijn
er heilig door hun godsdienst. De mensen zijn er heel kleurrijk
gekleed. Je hebt er mooie markten met groenten, kruiden en vis.
De kust is er heel mooi.
Hopelijk zien we jullie op deze kleurrijke voorstelling, Roland
Berquin vertelt…

wanneer

maandag 17 januari van 17.00 uur tot 18.30 uur.

waar

Trefhuis 2

prijs

€ 3 p.p. Wordt verrekend via de boekhouding. Een drankje is
inbegrepen.

extra info

Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Reis door India

maandag 17 januari

India

maandag

17
januari

van 17.00 uur

tot 18.30 uur

►
3 euro

Trefhuis 2

drankje inbegrepen

Eucharistieviering

Januari is de maand van Nieuwjaarswensen. We vieren dit tijdens
de gebedsdienst.

wanneer

woensdag 19 januari van 14.00 uur tot 14.45 uur
OF van 15.15 uur tot 16.00 uur

waar

In de kapel

prijs

gratis

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen.

Eucharistieviering

woensdag 19 januari

eucharistieviering

woensdag

19
januari

van 14.00 uur tot 14.45 uur

gratis

van 15.15 uur tot 16.00 uur

kapel

per bubbel

Slim op weg

Je gaat te voet of met de fiets door het verkeer? Dan is deze cursus
iets voor jou. Je leert over de verkeersregels, woorden uit het
verkeersreglement, over de auto – fiets – het openbaar vervoer, wat
moet je doen in gevaarlijke situaties? In deze vorming worden de
verkeersregels opgefrist.

wanneer

maandag 24 januari en 31 januari van 8.45 uur tot 11.45 uur.
maandag 7, 14 en 21 februari van 8.45 uur tot 11.45 uur.

waar

CC Het Perron, Maarschalck Fochlaan 1, 8900 Ieper.

prijs

Enkel de kopiekosten dienen vergoed te worden.

extra info

Inschrijven vóór woensdag 5 januari.
Er kan enkel voor het volledige traject ingeschreven worden.
Bij vragen geeft Frederik je graag een extra woordje uitleg.

Slim op weg

verschillende dagen

van 08.45 uur

kopiekosten

Slim op weg

tot 11.45 uur

CC Het Perron

Huifkar Schipperkeshoeve

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

wanneer

maandag 24 januari van 14.45 uur tot 15.15 uur
OF van 15.15 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. Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden.
Bij koud weer liggen er dekens ter beschikking in de houtklas.
Bij vragen geeft Lander je graag een extra woordje uitleg.

Huifkar Schipperkeshoeve

maandag 24 januari

huifkartocht

maandag

24
januari

van 14.45 uur tot 15.15 uur

gratis

Van 15.15 uur tot 15.45 uur

parking 1 bezoekers

maximum 18 personen

Eucharistieviering

Januari is de maand van Nieuwjaarswensen. We vieren dit tijdens
de gebedsdienst.

wanneer

woensdag 26 januari van 14.00 uur tot 14.45 uur
OF van 15.15 uur tot 16.00 uur

waar

In de kapel

prijs

gratis

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen.

Eucharistieviering

woensdag 26 januari

eucharistieviering

woensdag

26
januari

van 14.00 uur tot 14.45 uur

gratis

van 15.15 uur tot 16.00 uur

kapel

per bubbel

Kleiworkshop

Tijdens deze vorming leert Kelly je enkele eenvoudige technieken aan
om belevingsgericht te werken met klei. In deze sessie kun je klei in
zijn verschillende aspecten ervaren: uitsmeren, kneden, rollen,
krassen, stempelen, …
Het thema van deze sessie is ‘herten’.

wanneer

woensdag 26 januari van 14.00 uur tot 14.45 uur
OF van 15.00 uur tot 15.45 uur

waar

Trefhuis 2

prijs

€3

extra info

Bij vragen geeft Frederik je graag een extra woordje uitleg.

Kleiworkshop

woensdag 26 januari

klei

woensdag

26
januari

van 14.00 uur tot 14.45 uur

van 15.00 uur tot 15.45 uur




3 euro

Trefhuis 2

maximum 4 deelnemers

Winter-olympics

Hopend op sneeuw, maar ook zonder kunnen we leuke spelletjes
doen in het bos. We warmen ons op met bewegingsoefeningen.
Daarna spelen we bosspelletjes, om af te sluiten met een warme
kop koffie of chocolademelk. Gezond in de natuur!

wanneer

woensdag 26 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur.

waar

Afspraak aan Trefhuis 2

prijs

€ 2 p.p. Wordt verrekend via de boekhouding.

extra info

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

Winter-olympics

woensdag 26 januari

winter-olympics

Woensdag

26
januari

van 14.00 uur

tot 16.00 uur

►
2 euro

Trefhuis 2

