

Woord vooraf


Juni is een maand om naar uit te kijken. Het grootste deel van de maand behoort
nog tot de lente maar het is tevens de start van de zomer. De gemiddelde
dagduur is in juni het langst van alle maanden. Wist je trouwens dat de maand
genoemd is naar Juno, de Romeinse godin van geboorte en vruchtbaarheid?
Er zijn terug tal van verrassende activiteiten. Kom jij ons vergezellen? Je leest er
alles over in deze editie van De Treffer.

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.




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 uitwerken en plannen 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 gratis aangeboden.
Afspraken rond het annuleren van deelname aan de activiteiten en vormingen worden
overzichtelijk weergeven in onderstaande annuleringsvoorwaarden.
 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.
 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. 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

De Trapleer
Siska Descamps
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

Hoe poets ik goed?

In deze vorming leert Sabrine Heughebaert hoe je je tanden goed
poetst. Waarom is het belangrijk om je tanden te poetsen? Hoe
vaak poets je best je tanden? …
Tijdens deze vorming hebben we ook aandacht voor nemen we ook
even de tijd om te oefenen!

wanneer

vrijdag 3 juni van 10.30 uur tot 11.30 uur

waar

Trefhuis 2

prijs

gratis

extra info

Breng gerust je tandenborstel mee. In deze vorming hebben we
ook aandacht voor het poetsen van een tandprothese.
Bij vragen geeft Frederik je graag een woordje uitleg.

Hoe poets ik goed?

vrijdag 3 juni

vorming tanden poetsen

vrijdag

3
juni

van 10.30 uur

gratis

tot 11.30 uur

Trefhuis 2

tandenborstel meebrengen

Bomen die dromen

Een koffer? Midden in het bos? Wat geeft dit met bomen te
maken? Bomen die dromen... We vertellen bomenverhalen,
meten bomen en doen doe-activiteiten. De activiteiten zijn
haalbaar voor alle deelnemers.

wanneer

vrijdag 3 juni van 17.00 uur tot 18.30 uur

waar

Afspraak aan trefhuis

prijs

€ 2 per persoon

extra info

Bij vragen geeft Anja je graag een extra woordje uitleg

Bomen die dromen

vrijdag 3 juni

Bomen die dromen

vrijdag

3
juni

van 17.00 uur

2 euro

tot 18.30 uur

Trefhuis

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

dinsdag 7 juni tussen 13.00 uur en 16.00 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 +/- 40
minuten.

Ik kom tot rust

dinsdag 7 juni

massage

dinsdag

7
juni

tussen 13.00 uur

3 euro

en 16.00 uur

relaxatieruimte De Orchidee

telefonisch intekenen
4236

Karaoke

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

wanneer

dinsdag 7 juni van 13.45 uur tot 14.45 uur
EN van 15.00 uur tot 16.00 uur

waar

Muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum van 10 artiesten per sessie.
Bij vragen geeft Ines je graag een woordje uitleg.

Karaoke

dinsdag 7 juni

karaoke

dinsdag

7
juni

van 13.45 uur

gratis

tot 14.45 uur

muzieklokaal

App je even met mij?
in samenwerking met Bits of Love en met de steun van Fonds BNP Paribas Foundation

We zijn gestart met het ontwikkelen van een app om de toegang
tot activiteiten van De Treffer te vergroten. Vandaag testen we de
app uit. We willen graag jouw mening. Wat is goed? Wat kan beter?
App je even mee met ons? We zijn nieuwsgierig naar jullie ideeën!

wanneer

woensdag 8 juni van 14.00 uur tot 15.00 uur
OF van 15.00 uur tot 16.00 uur

waar

Trefhuis 2

prijs

gratis

extra info

Tablets en smartphones worden door Bits of Love voorzien.
Er is een maximum van 4 deelnemers per moment.

App je even met mij?
in samenwerking met Bits of Love en met de steun van Fonds BNP Paribas Foundation

woensdag 8 juni

tablet en smartphone

woensdag

8
juni

van 14.00 uur tot 15.00 uur

gratis

van 15.00 uur tot 16.00 uur

Trefhuis 2

maximum 4 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 9 juni tussen 14.00 uur en 16.00 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

donderdag 9 juni

massage

donderdag

9
juni

tussen 14.00 uur

en 16.00 uur

►
3 euro

relaxatieruimte De Orchidee

telefonisch intekenen

4236

Zintuigenrugzak

We trekken er op uit met de zintuigenrugzak. Wat vinden we
allemaal in de natuur? Wat kunnen we ermee? Educatief of
spelenderwijs de natuur verkennen. Doe je ook mee?
We speuren op het domein naar diertjes, natuurmaterialen, spelen
natuurspelletjes,…

wanneer

donderdag 9 juni van 17.00 uur tot 18.30 uur

waar

Afspraak aan trefhuis

prijs

gratis

extra info

Bij vragen geeft Anja je graag een extra woordje uitleg

Zintuigenrugzak

donderdag 9 juni

zintuigenrugzak

donderdag

9
juni

van 17.00 uur

gratis

tot 18.30 uur

trefhuis

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 13 juni 2022 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 13 juni

zingen

maandag

13
juni

van 17.00 uur

gratis

tot 18.00 uur

Trefhuis 2

voor bewoners en
begeleiders

Creatieve workshop

In deze workshop ga je creatief aan de slag met het thema ‘Ijsjes’.
Een canvas schilderen, knopen of piepschuimballetjes kleven?
Laat je creativiteit de vrije loop!

wanneer

dinsdag 14 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur

waar

Zijkapel

prijs

€2

extra info

Bij vragen geeft Frederik je graag een extra woordje uitleg.
Er is een maximum van 10 deelnemers.

Creatieve workshop

dinsdag 14 juni

crea

dinsdag

14
juni

van 14.00 uur

2 euro

tot 15.30 uur

zijkapel

maximum 10 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. Karen
Bossaert 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

dinsdag 14 juni tussen 14.00 uur en 16.15 uur

waar

Relaxatieruimte De Orchidee, muzische ateliers (Zilverberk)

prijs

€3

extra info

Intekenen voor een massage kan enkel telefonisch op het
nummer (057 344) 236.
Per deelnemer wordt gerekend op een massage van +/- 40
minuten.

Ik kom tot rust

dinsdag 14 juni

massage

dinsdag

14
juni

tussen 14.00 uur

3 euro

en 16.15 uur

relaxatieruimte De Orchidee

telefonisch intekenen

4236

Tope, groeien en beleven
vorming- en belevingsdag

Tijdens deze belevingsdag kan je deelnemen aan verschillende
workshops. ‘Blij de zomer in’ vormt het thema van deze dag. Wat
heeft de zomer ons te bieden? We trekken naar buiten, genieten
van de zonnestralen en praten over ‘vakantiekriebels’. Wat heeft
de zomer ons te bieden? We luisteren naar zomerse melodietjes
en nog veel meer! Laat je samen met ons de zon in jouw hart?

wanneer

woensdag 15 juni van 9.30 uur tot 16.30 uur

waar

D’Yzerpasserelle Stavele - 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. 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

woensdag 15 juni

vorming – en belevingsdag

woensdag

15
juni

van 9.30 uur

12 euro

tot 16.30 uur

D’Yzerpasserelle

picknick inbegrepen

De Lovie op stelten

Een feestdag voor iedereen!
Kom oliebollen smullen, meegenieten van de stoet en De Lovie’s
got talent.
Of kom meelopen met de stoet of je talent delen op het podium in
De Lovie’s got talent.

wanneer

donderdag 16 juni van 14.30 uur tot 18.00 uur

waar

Op het domein van De Lovie

prijs

gratis

extra info

Inschrijven via delovieopstelten@delovie.be
Bij vragen geeft Evelien je graag een woordje uitleg.

De Lovie op stelten

donderdag 16 juni

De Lovie op stelten

oliebollen

stoet met thema circus

van 14.30 uur tot 15.30 uur

Kasteelpark

De Lovie’s got talent

van 16.00 uur tot 18.00 uur

feestzaal

donderdag

16
juni

Optreden Sint-Ceciliakoor Nieuwerkerken

Op zondag 19 juni staat er een optreden gepland in de kapel van
het Sint-Ceciliakoor Nieuwerkerken. Dit is een vierstemmig
gemengd koor met een zeer gevarieerd en uitgebreid repertorium
van klassiek, gospel, pop, … . Dit belooft alvast een prachtig
optreden te worden !

wanneer

zondag 19 juni van 15.00 uur tot 15.40 uur

waar

Kapel van De Lovie

prijs

gratis

extra info

graag tijdig aanwezig

Optreden Sint-Ceciliakoor Nieuwerkerken

zondag 19 juni

koor

zondag

19
juni

van 15.00 uur

gratis

tot 15.40 uur

kapel

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, … Goesting om te kleien is het thema van deze
sessie. Laat je creativiteit de vrije loop en geniet.

wanneer

maandag 20 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur

waar

Trefhuis 2

prijs

€3

extra info

Bij vragen geeft Frederik je graag een extra woordje uitleg.

Kleiworkshop

maandag 20 juni

klei

maandag

20
juni

van 14.00 uur

3 euro

tot 15.30 uur

Trefhuis 2

Huifkar Schipperkeshoeve

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

wanneer

maandag 20 juni van 14.45 uur tot 15.45 uur

waar

Parking De Mote

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 20 juni

huifkartocht

maandag

20
juni

van 14.45 uur

gratis

tot 15.45 uur

parking De Mote

maximum 18 personen

Zomerzonnewende

We vieren vandaag de langste dag van het jaar!
De natuur en de zon versterken ons vandaag het meest. Via toneel,
muziek, dans, gedichten of verhalen vertellen en elfenknutsels,
willen we deze dag vieren. Positiviteit staat centraal.

wanneer

dinsdag 21 juni van 14.15 uur tot 17.00 uur (DOORLOPEND)

waar

Happy Camping. Nabij de veldhospitaalbarak.

prijs

5 euro, inclusief hapjes en drankje.

extra info

Inschrijven is noodzakelijk.
Bij vragen geeft Anja Deseure graag een woordje uitleg.

Zomerzonnewende

dinsdag 21 juni

zomer

dinsdag

21
juni

van 14.15 uur

5 euro

tot 17.00 uur

Happy Camping

Het afval- sorteerspel

Sorteren kan je leren! Superduurzaamheidshelden: Kobe, Prince,
Fleur, Hannelore en Jurgen vertellen je in deze vorming waarom
ze het belangrijk vinden om zorg te dragen voor de natuur. Samen
met hen spelen we het afval- sorteerspel.

wanneer

woensdag 22 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur

waar

Veldhospitaalbarak

prijs

gratis

extra info

Bij vragen geeft Frederik graag een extra woordje uitleg.

Het afval- sorteerspel

woensdag 22 juni

Het afval- sorteerspel

woensdag

22
juni

van 14.00 uur

prijs

tot 15.30 uur

veldhospitaalbarak

Ambassadeurs voor een inclusieve wereld

Konekt organiseerde samen met de Trapleer een opleiding tot
ambassadeur voor een inclusieve wereld. Tijdens 6
opleidingsdagen leerden Tatiana Herreman, Patrick Covemaecker
en Lies Goemare, samen met deelnemers uit andere organisaties,
hoe ze hun verhaal kunnen brengen voor een groep. Benieuwd wat
ze leerden en hoe ze dit ervaren hebben? Kom luisteren naar het
verhaal van deze ambassadeurs.

wanneer

donderdag 23 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur.

waar

Cultureel Centrum Ghybe - Sint-Annastraat 13, 8970 Poperinge

prijs

gratis

extra info

Tatiana Herreman stelt het Dorpspunt in Beveren voor.
Patrick Covemaecker neemt je mee in de wereld van de kruiden.
Lies Goemare vertelt de stappen die ze zette om De Lijn
toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Ambassadeurs voor een inclusieve wereld

donderdag 23 juni

Uitleg Ambassadeur

donderdag

23
juni

van 14.00 uur

gratis

tot 15.30 uur

Ghybe

Karaoke

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

wanneer

dinsdag 24 juni van 13.45 uur tot 14.45 uur
EN van 15.00 uur tot 16.00 uur

waar

muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum van 10 artiesten per sessie.
Bij vragen geeft Ines je graag een woordje uitleg.

Karaoke

dinsdag 24 juni

karaoke

dinsdag

24
juni

van 13.45 tot 14.45 uur

van 15.00 tot 16.00 uur




gratis

muzieklokaal

Actualiteit

Wat stond er de afgelopen dagen in de krant?
Wat hoorde je op de radio of zag je in het nieuwsbericht op tv?
Volg je het weerbericht wel eens?
In deze nieuwsgierige vorming praten we over de actualiteit van de
voorbije week.

wanneer

woensdag 29 juni van 10.30 uur tot 11.30 uur

waar

Trefhuis 2

prijs

gratis

extra info

Breng gerust een krant of tijdschrift mee.

Actualiteit

woensdag 29 juni

actualiteit

woensdag

29
juni

van 10.30 uur

gratis

tot 11.30 uur

Trefhuis 2

krant/tijdschrift

Eucharistieviering

Allen van harte welkom op de misviering in de kapel. Samen vieren
is heel waardevol. We kijken uit naar de vakantie en steken een
kaarsje aan voor ons allen.

wanneer

woensdag 29 juni 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 extra woordje uitleg.

Eucharistieviering

woensdag 29 juni

eucharistieviering

woensdag

29
juni

van 14.00 uur

gratis

tot 14.45 uur

kapel

