

Woord vooraf


Hallo iedereen,
Krijgen jullie ook al goesting in de zomer? Wij worden er alvast vrolijk van.
Mooi weer, vooruitzicht op vakantie-uitstappen en creatieve workshops. Deze
zomer kan je opnieuw kiezen tussen rustige en actieve activiteiten. Ook onze
Happy Camping is er weer!
Deelnemen aan een activiteit uit De Treffer is niet alleen leuk, er is altijd de kans
om nieuwe mensen te ontmoeten of vroegere bekenden tegen te komen.
Wacht niet om in te schrijven. Blader, kies en schrijf je in. Zo kunnen wij zorgen
dat de uitstappen en workshops zo goed mogelijk verlopen. We verwelkomen je
graag op één van de komende activiteiten.
Een fijne en deugddoende zomer gewenst.
Zonnige groeten,
Team 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.
✔ 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

Schattenzoektocht

Binnenkort kan je op stap met een schattenkaart. De kaart helpt je
om 6 schatten te vinden. Een lust voor het oog, een toefje historiek,
en ‘de koadre’ die komt terug. Nieuwsgierig? Je kan de
schattentocht alleen maken, in groep of schrijf je in tijdens de
activiteiten die georganiseerd worden. Vanaf 4 juli krijg je elke
maandag (uitgezonderd de week van 18 juli) een tip in Trefhuis,
zodat je op zoek kunt gaan naar ‘de koadre’. Tijdens de
zomerhappening trekken we een winnaar onder de deelnemers!

wanneer

Doorlopend in juli en augustus

waar

Op het woonpark van De Lovie

prijs

De schatkaart kost € 2 voor deelnemers van De Lovie vzw.
Externe deelnemers betalen € 3.

extra info

De schattenkaart kan je in Trefhuis kopen.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Schattenzoektocht

juli

augustus

schattenzoektocht

2 euro voor de Lovie

3 euro voor externen

woonpark

Hoeve-café

Heerlijke gerechtjes maken met planten en kruiden uit ‘de hoeve
voor 6 zintuigen’. Wij maken de heerlijkste hapjes klaar voor jou.
Kom, proef, leer en geniet…

wanneer

maandag 4 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

In de veldhospitaalbarak

prijs

€2

extra info

Drankje is inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Hoeve-café

maandag 4 juli

hoevecafé

maandag

4
juli

van 14.00 uur

2 euro

tot 16.00 uur

veldhospitaalbarak

drankje inbegrepen

Toegankelijke kermisnamiddag

Geen luide muziek of flitsende lichten vandaag op de zomerkermis
in Poperinge. De attracties worden vandaag zo toegankelijk
mogelijk gemaakt. Het gaat er wat rustiger aan toe zodat ook
bezoekers, die niet zo goed tegen lawaai en special effects kunnen
volop van de kermis kunnen genieten.

wanneer

dinsdag 5 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

Grote Markt, Poperinge

prijs

Neem voldoende zakgeld mee.

extra info

Eigen vervoer te voorzien.

Toegankelijke kermisnamiddag

dinsdag 5 juli

kermis

dinsdag

5
juli

van 14.00 uur

Zakgeld

tot 16.00 uur

Poperinge

Vlaamse kermis

Vlaggetjes dansen in de wind. Oude muziek schalt door de
luidsprekers. Bol-o-smitto, ezeltje strek je, pakjes vissen, sjoelen…
Spelletjes bij de vleet. Je kan er smullen van een lekker ijsje uit een
echte ijskar en aan de bar genieten van een verkoelend drankje.

wanneer

woensdag 6 juli van 14.00 uur tot 17.00 uur

waar

Nabij de veldhospitaalbarak

prijs

€ 6 p.p. Verrekening boekhouding.

extra info

Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Vlaamse kermis

woensdag 6 juli

Vlaamse kermis

woensdag

6
juli

van 14.00 uur

tot 17.00 uur

►
6 euro

bij de veldhospitaalbarak

Eucharistieviering

Allen van harte welkom op de misviering in de kapel. Samen vieren
is heel waardevol. We zetten de vakantie heel dankbaar en
vreugdevol in.

wanneer

woensdag 6 juli van 14.30 uur tot 15.15 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 6 juli

eucharistieviering

woensdag

6
juli

van 14.30 uur

gratis

tot 15.15 uur

kapel

Percussieparcours

De Grote trom, de cymbaal, de castagnetten, de bongo’s……….
Benieuwd hoe al deze instrumenten klinken en eruit zien?
Kom dan naar het muzieklokaal en ontdek al deze
slaginstrumenten samen met Inez.

wanneer

donderdag 7 juli van 11.00 uur tot 11.45 uur, van 14.00 uur tot
14.45 uur en van 15.00 uur tot 15.45 uur

waar

muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum van 6 deelnemers per sessie.
Bij vragen geeft Inez je graag een extra woordje uitleg.

Percussieparcours

donderdag 7 juli

muziek

donderdag

7
juli

van 11.00 uur tot 11.45 uur

van 14.00 uur tot 14.45 uur

van 15.00 uur tot 15.45 uur

gratis

muzieklokaal

max. 6 deelnemers

Schattenzoektocht

Heb je je schattenkaart bij je? Vandaag krijgen we de eerste foto
in Het Trefhuis. We gaan op zoek naar deze plek. Daar
aangekomen mogen we een opdracht doen met ‘de koadre’.
Komaan, wij zijn alvast nieuwsgierig…

wanneer

donderdag 7 juli van 17.00 uur tot 18.30 uur

waar

Afspraak aan Het Trefhuis

prijs

€1

extra info

Drankje is inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja je graag een woordje uitleg.

Schattenzoektocht

donderdag 7 juli

schattenzoektocht

donderdag

7
juli

van 17.00 uur

1 euro

tot 18.30 uur

Trefhuis

drankje inbegrepen

Een mooie dag

In de zomer zijn we graag even buiten, genieten we van de rust en
de natuur. We zijn verwonderd door de kleurrijke bloemen en
kunnen daar ook ten volle van opfleuren. Dit aan de hand van een
bijbelverhaal en daarna een knutselwerkje maken.
Samen picknicken is dan ook de kers op de taart.

Afbeelding

wanneer

maandag 11 juli van 10.30 uur tot 13.00 uur

waar

Site van de Biotope

prijs

€3

extra info

Breng een picknickdekentje mee.
Bij vragen geven Tania, Rika of Frederik je graag een extra
woordje uitleg. Er is een maximum van 8 deelnemers

Een mooie dag

maandag 11 juli

picknicken

maandag

11
juli

van 10.30 uur

3 euro

tot 13.00 uur

Biotope

picknickdeken

Percussieparcours

De Grote trom, de cymbaal, de castagnetten, de bongo’s……….
Benieuwd hoe al deze instrumenten klinken en eruit zien?
Kom dan naar het muzieklokaal en ontdek al deze
slaginstrumenten samen met Inez.

wanneer

dinsdag 12 juli van 11.00 uur tot 11.45 uur, van 14.00 uur tot
14.45 uur en van 15.00 uur tot 15.45 uur

waar

muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum van 6 deelnemers per sessie.
Bij vragen geeft Inez je graag een extra woordje uitleg.

Percussieparcours

dinsdag 12 juli

muziek

dinsdag

12
juli

van 11.00 uur tot 11.45 uur

van 14.00 uur tot 14.45 uur

van 15.00 uur tot 15.45 uur

gratis

muzieklokaal

max. 6 deelnemers

Hoeve-café

BOMmen, of bewegen op muziek. Genieten van een rustig deuntje,
wiegend op de muziek. Of misschien is het wel fijn om eens
helemaal uit de bol te gaan. Voor elk wat wils.

wanneer

dinsdag 12 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

In de veldhospitaalbarak

prijs

€1

extra info

Een drankje is inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Hoeve-café

dinsdag 12 juli

BOMmen

dinsdag

12
juli

van 14.00 uur

tot 16.00 uur

►
1 euro

veldhospitaalbarak

drankje

Een mooie dag

In de zomer zijn we graag even buiten, genieten we van de rust en
de natuur. We zijn verwonderd door de kleurrijke bloemen en
kunnen daar ook ten volle van opfleuren. Dit aan de hand van een
bijbelverhaal en daarna een knutselwerkje maken.
Samen picknicken is dan ook de kers op de taart.

Afbeelding

wanneer

woensdag 13 juli van 10.30 uur tot 13.00 uur

waar

Site van de Biotope

prijs

€3

extra info

Breng een picknickdekentje mee.
Bij vragen geven Tania, Rika of Frederik je graag een extra
woordje uitleg. Er is een maximum 8 deelnemers.

Een mooie dag

woensdag 13 juli

picknicken

woensdag

13
juli

van 10.30 uur

3 euro

tot 13.00 uur

Biotope

picknickdeken

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 14 juli van 17.30 uur tot 18.30 uur

waar

Afspraak aan het Trefhuis

prijs

gratis

extra info

Bij vragen geeft Anja je graag een extra woordje uitleg.
Er is een maximum van 12 deelnemers.

Zintuigenrugzak

donderdag 14 juli

zintuigenrugzak

donderdag

14
juli

van 17.30 uur

gratis

tot 18.30 uur

trefhuis

Schattenzoektocht

Heb je je schattenkaart bij je? Vandaag krijgen we de tweede foto
in Het Trefhuis. We gaan op zoek naar deze plek. Als we deze
vinden mogen we een opdracht doen met ‘de koadre’. Komaan,
wij vinden die schat wel…

wanneer

vrijdag 15 juli van 17.00 uur tot 18.30 uur

waar

Afspraak aan Het Trefhuis

prijs

€1

extra info

Drankje inbegrepen.
Bij vragen heeft Anja je graag een woordje uitleg.

Schattenzoektocht

vrijdag 15 juli

zoektocht

vrijdag

15
juli

van 17.00 uur

1 euro

tot 18.30 uur

Trefhuis

drankje

Werkgroep Muziek organiseert:
Optreden coverband
‘Casa Duweau’

Ook zin om eventjes een optreden mee te pikken?
Kom dan kijken naar coverband ‘Casa Duweau’.
Bij mooi weer op het terras van Trefhuis , of bij slecht weer in
Trefhuis.

wanneer

zaterdag 16 juli van 14.30 uur tot 15.30 uur

waar

Bij mooi weer op het terras van Trefhuis,
bij slecht weer binnen in Trefhuis

prijs

gratis

extra info

geen inschrijving nodig

Werkgroep Muziek organiseert:
Optreden coverband
‘Casa Duweau’
zaterdag 16 juli

optreden

zaterdag

16
juli

van 14.30 uur

tot 15.30 uur

►
gratis

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 18 juli 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 18 juli

zingen

maandag

18
juli

van 17.00 uur

gratis

tot 18.00 uur

Trefhuis 2

voor bewoners en
begeleiders

Natuuruitstap

We trekken vandaag naar De Palingbeek. Ingeborg is onze
bosranger. We ontdekken het bos met al zijn dieren, planten en
bomen. We brengen een bezoekje aan de boerderij en eten daar
onze heerlijke pick-nick.

wanneer

dinsdag 19 juli van 10.00 uur tot 16.00 uur

waar

Afspraak aan Het Trefhuis

prijs

€ 12

extra info

Pick-nick is inbegrepen. Er is een mximum van 15 deelnemers.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg

Natuuruitstap

dinsdag 19 juli

natuuruitstap

dinsdag

19
juli

van 10.00 uur

tot 16.00 uur

►
12 euro

Trefhuis

Kleiworkshop in de natuur

Kelly neemt je mee het bos in. We geven de bomen een gezichtje
van klei.

wanneer

dinsdag 19 juli van 17.00 uur tot 18.30 uur

waar

Afspraak aan Het Trefhuis

prijs

gratis

extra info

Bij vragen geeft Anja je graag een woordje uitleg.
Er is een maximum van 8 deelnemers.

Kleiworkshop in de natuur

dinsdag 19 juli

klei

dinsdag

19
juli

van 17.00 uur

gratis

tot 18.30 uur

Trefhuis

Hoeve-café

We knutselen met materialen uit de hoeve voor 6 zintuigen.
Samen maken we een eigen knutsel-kunst werk. Kies je voor een
bloemenkrans, een takkenarmbandje, een tasje van bladeren of
een vlot die op het water kan drijven,…

wanneer

woensdag 20 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

In de veldhospitaalbarak

prijs

€1

extra info

Drankje is inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Hoeve-café

woensdag 20 juli

crea

woensdag

20
juli

van 14.00 uur

tot 16.00 uur

►
1 euro

veldhospitaalbarak

drankje

Percussieparcours

De Grote trom, de cymbaal, de castagnetten, de bongo’s……….
Benieuwd hoe al deze instrumenten klinken en eruit zien?
Kom dan naar het muzieklokaal en ontdek al deze
slaginstrumenten samen met Inez.

wanneer

dinsdag 26 juli van 11.00 uur tot 11.45 uur, van 14.00 uur tot
14.45 uur en van 15.00 uur tot 15.45 uur

waar

muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum van 6 deelnemers per sessie.
Bij vragen geeft Inez je graag een extra woordje uitleg.

Percussieparcours

dinsdag 26 juli

muziek

dinsdag

26
juli

van 11.00 uur tot 11.45 uur

van 14.00 uur tot 14.45 uur

van 15.00 uur tot 15.45 uur

gratis

muzieklokaal

max. 6 deelnemers

Schattenzoektocht

Heb je je schattenkaart bij je? Vandaag krijgen we de derde foto in
Het Trefhuis. We gaan op zoek naar deze plek. Ter plaatse mogen
we een opdracht doen met ‘de koadre’. We zijn bijna halfweg onze
zoektocht naar de schat. Maar halfweg vinden we misschien een
tip?

wanneer

dinsdag 26 juli van 17.00 uur tot 18.30 uur

waar

Afspraak aan Het Trefhuis

prijs

€1

extra info

Drankje is inbegrepen.
Bij vragen heeft Anja je graag een woordje uitleg.

Schattenzoektocht

dinsdag 26 juli

zoektocht

dinsdag

26
juli

van 17.00 uur

1 euro

tot 18.30 uur

Trefhuis

drankje

Gidsbeurt Tentoonstelling

In kleine groep gidsen we jullie doorheen de wondere wereld van
de beeldende kunst. We bezoeken het kasteel (Kunstenfestival
Watou) en the Basement (studio Artîlerie).

wanneer

donderdag 28 juli 2022 van 14.00 uur tot 15.00 uur

waar

Ingang kasteel

prijs

gratis

extra info

NIET rolstoel toegankelijk
Er is een maximum van 10 deelnemers.

Gidsbeurt Tentoonstelling

donderdag 28 juli

tentoonstelling

donderdag

28
juli

van 14.00 uur

gratis

tot 15.00 uur

kasteel

geen rolstoel

Hoeve-café

Heerlijke gerechtjes maken met planten en kruiden uit de hoeve
voor 6 zintuigen. We maken de heerlijkste hapjes klaar voor jou.
Kom, proef, leer en geniet…

wanneer

vrijdag 29 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

In de veldhospitaalbarak

prijs

€2

extra info

Drankje is inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Hoeve-café

vrijdag 29 juli

koken

vrijdag

29
juli

van 14.00 uur

tot 16.00 uur

►
2 euro

Veldhospitaalbarak

Schattenzoektocht

Heb je je schattenkaart bij je? De sportievelingen, sta maar klaar…
Als je rust wilt, schrijf dan zeker ook maar in. Deze schattenplaats
kan iedereen aan.

wanneer

dinsdag 2 augustus van 17.00 uur tot 18.30 uur

waar

Afspraak aan Het Trefhuis.

prijs

€1

extra info

Drankje is inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja je graag een woordje uitleg.

Schattenzoektocht

dinsdag 2 augustus

zoektocht

dinsdag

2
augustus

van 17.00 uur

1 euro

tot 18.30 uur

Trefhuis

drankje

Hoeve-café

Vandaag verwennen we de dieren op de hoeve. Mogen de hoevedieren groen eten uit het bos? We zoeken samen met jou wat wel
en niet mag. We bezoeken de diertjes, knuffelen ze en geven
lekkere gezonde snoepjes aan hen.

wanneer

donderdag 4 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

In de veldhospitaalbarak

prijs

€1

extra info

Drankje is inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Hoeve-café

donderdag 4 augustus

dieren

donderdag

4
augustus

van 14.00 uur

tot 16.00 uur

►
1 euro

veldhospitaalbarak

drankje

Het ezelpad

Patje, onze gastvrouw neemt ons mee naar haar liefste dieren, haar
ezeltjes. We mogen de ezeltjes aaien, verzorgen en misschien wel
iets lekkers geven.

wanneer

vrijdag 5 augustus van 13.45 uur tot 16.00 uur
We vertrekken stipt om 13.45u.

waar

Afspraak aan Het Trefhuis

prijs

€5

extra info

Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.
Er is een maximum van 12 deelnemers.

Het ezelpad

vrijdag 5 augustus

Ezelpad

vrijdag

5
augustus

van 13.45 uur

5 euro

16.00 uur

afspraak aan Trefhuis

maximum 12 deelnemers

Spelletjesnamiddag

Niks heerlijkers dan spelletjes spelen in de hoeve voor 6 zintuigen.
Wie zoekt die vindt, allemaal op een rijtje, ik zie-ik zie wat jij niet
ziet,… Bij regenweer spelen we gezelschapsspelletjes in de
veldhospitaalbarak.

wanneer

maandag 8 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

In de veldhospitaalbarak

prijs

€1

extra info

Een drankje is inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Spelletjesnamiddag

maandag 8 augustus

spelletjes

maandag

8
augustus

van 14.00 uur

1 euro

tot 16.00 uur

veldhospitaalbarak

drankje

Schattenzoektocht

Heb je je schattenkaart bij je? Psst, deze schattenplaats verdient
rust, maar ook… actie! De jacht is bijna ten einde. Daarna nog één
schattenplaats te gaan.

wanneer

maandag 8 augustus van 17.00 uur tot 18.30 uur

waar

Afspraak aan Het Trefhuis

prijs

€1

extra info

Drankje is inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja je graag een woordje uitleg.

Schattenzoektocht

maandag 8 augustus

zoektocht

maandag

8
augustus

van 17.00 uur

1 euro

tot 18.30 uur

Trefhuis

drankje

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, relaxeren,….

wanneer

dinsdag 9 augustus 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.
Er is een maximum van 12 deelnemers.

Zintuigenrugzak

dinsdag 9 augustus

zintuigenrugzak

dinsdag

9
augustus

van 17.00 uur

gratis

tot 18.30 uur

Trefhuis

Kleiworkshop in de natuur

Kelly neemt je mee het bos in. We geven de bomen een gezichtje
van klei.

wanneer

dinsdag 9 augustus van 17.00 uur tot 18.30 uur

waar

Afspraak aan Het Trefhuis

prijs

gratis

extra info

Bij vragen geeft Anja je graag een woordje uitleg.
Er is een maximum van 8 deelnemers.

Kleiworkshop in de natuur

dinsdag 9 augustus

klei

dinsdag

9
augustus

van 17.00 uur

gratis

tot 18.30 uur

Trefhuis

Maximum 8 deelnemers

Een mooie dag

In de zomer zijn we graag even buiten, genieten we van de rust en
de natuur. We zijn verwonderd door de kleurrijke bloemen en
kunnen daar ook ten volle van opfleuren. Dit aan de hand van een
bijbelverhaal en daarna een knutselwerkje maken.
Samen picknicken is dan ook de kers op de taart.

Afbeelding

wanneer

donderdag 11 augustus van 10.30 uur tot 13.00 uur

waar

Site van de Biotope

prijs

€3

extra info

Breng een picknickdekentje mee.
Bij vragen geven Tania, Rika of Frederik je graag een extra
woordje uitleg. Er is een maximum 8 deelnemers.

Een mooie dag

donderdag 11 augustus

picknicken

donderdag

11
augustus

van 10.30 uur

3 euro

tot 13.00 uur

Biotope

picknickdeken

Creatieve workshop
in samenwerking met Fien Knutsel

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

wanneer

vrijdag 12 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

veldhospitaalbarak

prijs

€ 15

extra info

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

Creatieve workshop
in samenwerking met Fien Knutsel

vrijdag 12 augustus

creatieve workshop

vrijdag

12
augustus

van 14.00 uur

15 euro

tot 16.00 uur

veldhospitaalbarak

maximum 8 deelnemers

Een mooie dag

In de zomer zijn we graag even buiten, genieten we van de rust en
de natuur. We zijn verwonderd door de kleurrijke bloemen en
kunnen daar ook ten volle van opfleuren. Dit aan de hand van een
Bijbelverhaal en daarna een knutselwerkje maken.
Samen picknicken is dan ook de kers op de taart.

Afbeelding

wanneer

dinsdag 16 augustus van 10.30 uur tot 13.00 uur

waar

Site van de Biotope

prijs

€3

extra info

Breng een picknickdekentje mee.
Bij vragen geven Tania, Rika of Frederik je graag een woordje
uitleg.

Een mooie dag

dinsdag 16 augustus

picknicken

dinsdag

16
augustus

van 10.30 uur

3 euro

tot 13.00 uur

Biotope

picknickdeken

Hoeve-café

Ooit een wellness-momentje gehad met verse kruiden en
materialen uit de natuur? Baden in de kruiden, een zalfje van
ananassalie, een tonic om je huid te zuiveren met rozemarijn…
We maken er een verwenmomentje van voor jou!

wanneer

dinsdag 16 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur

waar

In de veldhospitaalbarak

prijs

€1

extra info

Drankje inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja Deseure je graag een woordje uitleg.

Hoeve-café

dinsdag 16 augustus

hoevecafé

dinsdag

16
augustus

van 14.00 uur

1 euro

tot 16.00 uur

veldhospitaalbarak

drankje inbegrepen

Receptieve muziekbeleving

Kom samen met Inez tot rust en droom weg in een oase van
sfeervolle muziek en magische klanken.

wanneer

dinsdag 16 augustus van 14.00 uur tot 14.45 uur en
van 15.00 uur tot 15.45 uur

waar

muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum van 6 deelnemers per sessie.
Bij vragen geeft Inez je graag een woordje uitleg.

Receptieve muziekbeleving

dinsdag 16 augustus

receptieve muziekbeleving

dinsdag

16
augustus

van 14.00 uur tot 14.45 uur

gratis

van 15.00 uur tot 15.45 uur

muzieklokaal

max. 6 deelnemers

Schattenzoektocht

Heb je je schattenkaart bij je? Brr… dit is nu wel heel spannend.
Krijg jij ook de kriebels? We zoeken de laatste schattenplaats.
Zoeken, knutselen en vertellen. Iedereen komt aan bod.

wanneer

woensdag 17 augustus van 17.00 uur tot 18.30 uur.

waar

Afspraak aan Het Trefhuis

prijs

€3

extra info

Drankje en schat is inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja je graag een woordje uitleg.
Geen sandalen maar dicht schoeisel voorzien en lange broek.

Schattenzoektocht

woensdag 17 augustus

zoektocht

woensdag

17
augustus

van 17.00 uur

3 euro

tot 18.30 uur

start aan Trefhuis

schoenen en lange broek

u

Natuuruitstap

We trekken vandaag naar Alogo, een landelijke boerderij.
Op deze boerderij gaan mens, paard, pony en ezel hand in hand.
Of moeten we zeggen poot in poot? We maken kennis met deze
dieren. Verbinding tussen ons en deze dieren staat centraal.

wanneer

donderdag 18 augustus van 9.45 uur tot 16.00 uur

waar

Afspraak aan Het Trefhuis

prijs

€ 12

extra info

Picknick is inbegrepen. Er is een maximum 10 deelnemers.
Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk.
Bij vragen geeft Anja je graag een woordje uitleg.

Natuuruitstap

donderdag 18 augustus

boerderijbezoek

donderdag

18
augustus

van 9.45 uur

12 euro

tot 16.00 uur

afspraak aan Trefhuis

picknick inbegrepen

Werkgroep Muziek presenteert:
Volksdansen

Wie zet er niet eens graag een danspasje…
Volksdansen brengt de mensen bijeen. Leuke muziek , dansen in
een kring of line-dance of per 2, alles komt aan bod!
‘’Put ons your dancingshoes’’ en kom naar de bewegingsruimte in
de feestzaal.
We dansen de pannen van het dak samen met Inez!!

wanneer

zaterdag 20 augustus 14.30 uur tot 15.30 uur

waar

Bij mooi weer voor het pleingebouw, bij slecht weer in de
feestzaal

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum van 25 inschrijvingen.
Bij vragen geeft Inez je graag een woordje uitleg.

Werkgroep Muziek presenteert:
Volksdansen

zaterdag 20 augustus

volksdansen

zaterdag

20
augustus

van 14.30 uur

gratis

tot 15.30 uur

bij mooi weer
voor pleingebouw

bij slecht weer
in feestzaal

Gidsbeurt Tentoonstelling

In kleine groep gidsen we jullie doorheen de wondere wereld van
de beeldende kunst. We bezoeken het kasteel (Kunstenfestival
Watou) en The Basement (studio Artîlerie).

wanneer

maandag 22 augustus van 14.00 uur tot 15.00 uur

waar

Ingang kasteel

prijs

gratis

extra info

NIET rolstoel toegankelijk
Er is een maximum van 10 deelnemers.

Gidsbeurt Tentoonstelling

maandag 22 augustus

tentoonstelling

maandag

22
augustus

van 14.00 uur

gratis

tot 15.00 uur

kasteel

maximum 10 deelnemers

Receptieve muziekbeleving

Kom samen met Inez tot rust en droom weg in een oase van
sfeervolle muziek en magische klanken.

wanneer

dinsdag 23 augustus van 14.00 uur tot 14.45 uur
EN van 15.00 uur tot 15.45 uur

waar

muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er is een maximum van 6 deelnemers per sessie.
Bij vragen geeft Inez je graag een woordje uitleg.

Receptieve muziekbeleving

dinsdag 23 augustus

receptieve muziekbeleving

dinsdag

23
augustus

van 14.00 uur tot 14.45 uur

gratis

van 15.00 uur tot 15.45 uur

muzieklokaal

max. 6 deelnemers

Zomerhappening

Wie zong dit nu alweer : ‘het is weer voorbij die mooie zomer’…
Maar niet zonder onze afsluiter, De Zomerhappening. Met een
lekkere Dame Blanche en een drankje genieten we van muziek en
een leuke babbel met elkaar.

wanneer

donderdag 25 augustus van 14.30 uur tot 16.30 uur

waar

Het Trefhuis

prijs

€6

extra info

Drankje en Dame Blanche inbegrepen.
Bij vragen geeft Anja je graag een woordje uitleg.

Zomerhappening

donderdag 25 augustus

zomerhappening

donderdag

25
augustus

van 14.30 uur

6 euro

tot 16.30 uur

Trefhuis

drankje en dame blanche

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 29 augustus 2022 van 17.00 uur tot 18.00 uur

waar

veldhospitaalbarak

prijs

gratis

extra info

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

ZingZaam

maandag 29 augsutus

zingen

maandag

29
augustus

van 17.00 uur

gratis

tot 18.00 uur

veldhospitaalbarak

voor bewoners en
begeleiders

