

Inschrijven

December is een maand van feesten en gezellig samenzijn. We kunnen echter het
jaar niet afsluiten onder normale omstandigheden, daarom kiezen we ervoor om
een sfeervolle “Winterweek” te organiseren met bubbelactiviteiten. In de
aanloop naar Kerstmis maken we er samen een gezellige periode van. Kom jij
ons vergezellen op een of meerdere activiteiten?
Vergeet zeker niet te stemmen op De Lovie Kerst Top 30 via:
https://www.easypolls.net/poll.html?p=5faeafd2e4b0f2fe6ef4adf1

Inschrijven voor een activiteit van de Winterweek gebeurt altijd via
detreffer@delovie.be uitgezonderd anders vermeld.
Bij vragen, kun je bellen naar 057 344 236.
✔ Vermeld steeds

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.

Huis van de Kerstman

Altijd al eens willen weten hoe het Huis van de Kerstman eruit
ziet? Dit najaar verhuist zijn stulpje naar de veldhospitaalbarak.
Het Huis van de kerstman wordt sfeervol ingericht met zijn
schommelstoel, bed, … . Een verhaalverteller neemt je mee in de
wereld van de kerstman en zijn attributen. Kom zeker de gezellige
kerstsfeer opsnuiven!

waar

woensdag 16 december van 14.00 uur tot 14.30 uur, van 15.00 uur
tot 15.30 uur, van 16.00 uur tot 16.30 uur of van 17.00 uur tot 17.30
uur
donderdag 17 december van 14.30 uur tot 15.00 uur, van 15.30 uur
tot 16.00 uur, van 16.30 uur tot 17.00 uur of van 17.30 uur tot
18.00 uur
veldhospitaalbarak

prijs

gratis

extra info

Het is enkel mogelijk om in je eigen bubbel deel te nemen. Iedere
deelnemer krijgt een verpakte wafel. Bij vragen geeft Anja Deseure
je graag een extra woordje uitleg.

wanneer

Huis van de Kerstman

Kerstsfeer

woensdag 16 december

donderdag 17 december

woensdag

donderdag

16

17

december

december

gratis

veldhospitaalbarak

per bubbel

Poppentheater – Op naar kerst

‘Hé Mo, wat heb jij daar in je rugzak?’ ‘In mijn rugzak zit een
kerstster. Zie je hem glisteren?’ ‘Dag Fientje, wat houd jij daar vast?’
‘Ik houd een glazen kerstbal vast. Als ik hem maar niet laat vallen!’
Mo, Fientje, Oma en Sammy tellen af naar kerst. Gelukkig is uil ook
op tijd voor het kerstfeest, want hij gaat het kerstverhaal voorlezen.
Tel jij mee af? Samen op weg naar kerst. Prettige feestdagen!

wanneer

maandag 21 december, dinsdag 22 december en woensdag 23
december van 10.00 uur tot 10.30 uur en van 11.00 uur tot
11.30 uur

waar

veldhospitaalbarak

prijs

gratis

extra info

Het is enkel mogelijk om in je eigen bubbel deel te nemen.
Neem gerust een fleecedekentje mee, we maken het gezellig!
Bij vragen geven Anja Deseure of Frederik Desodt je graag een
extra woordje uitleg.

Poppentheater – Op naar kerst

maandag 21 december

dinsdag 22 december

woensdag 23 december

maandag

dinsdag

woensdag

21

22

23

december

december

december

van 10.00 uur tot 10.30 uur

Van 11.00 uur tot 11.30 uur

poppentheater

gratis

veldhospitaalbarak

per bubbel

Oempalapapa Kerstradio

Terwijl wij vanuit onze vaste Artîlerie-studio binnen de uitzending
maken, laten we onze kachel buiten gloeien voor enkele
leefgroepen die we graag willen verwelkomen. Wil jullie leefgroep
er graag bij zijn? Stuur dan een sfeervolle audio-opname en betrek
er zowel bewoners als medewerkers in.
In de uitzending willen we zowel personeel als bewoners in de
bloemetjes zetten. Wil jij graag een plaatje voor iemand aanvragen
met een boodschap? Stuur dan jouw verzoekje en laat je gsmnummer na!

wanneer

maandag 21 december, dinsdag 22 december en woensdag 23
december telkens tussen 16.00 uur en 18.00 uur

waar

Stream via de facebookpagina van De Lovie

prijs

gratis

extra info

Stuur de verzoekjes voor een plaatje en de audio-opname met
jullie motivatie naar artilerie@delovie.be. We verwelkomen
jullie dan in Artîlerie op het afgesproken tijdstip.

Oempalapapa Kerstradio

maandag 21 december

dinsdag 22 december

woensdag 23 december

maandag

dinsdag

woensdag

21

22

23

december

december

december

Van 16.00 uur

gratis

tot 18.00 uur

via stream

per bubbel

De Lovie Kerst Top 30

Tijdens Oempalapapa Kerstradio sturen we een “De Lovie Kerst Top
30” de wereld in. Iedere uitzending zijn er 10 nummers van deze Top
30 te horen. Benieuwd wie er op nr. 1 staat? Luister dan zeker mee!
Laat zeker ieder personeelslid en elke bewoner meestemmen via:
https://www.easypolls.net/poll.html?p=5faeafd2e4b0f2fe6ef4adf1

wanneer

De stemmen moeten binnen zijn tegen dinsdag 15 december

waar

https://www.easypolls.net/poll.html?p=5faeafd2e4b0f2fe6ef4adf1

prijs

gratis

extra info

Vink je favoriete nummer aan door te klikken op het groene vinkje,
dit mogen meerdere nummers zijn en valideer je stem (stemmen)
onderaan door te klikken op vote.

De Lovie Kerst Top 30

maandag 21 december

dinsdag 22 december

woensdag 23 december

maandag

dinsdag

woensdag

21

22

23

december

december

december

Van 16.00 uur

tot 18.00 uur

Stemmen

dinsdag 15 december

dinsdag

15
december

Digitale Kerstviering

De Kerstviering is dit jaar voor iedereen digitaal te bezichtigen.

ZINZORG

wanneer

vrijdag 25 december

waar

De Kerstviering wordt digitaal ter beschikking gesteld via het
kanaal 90 op uw tv. Leefgroepen die niet over dit kanaal
beschikken krijgen op 25 december een link via e-mail
toegestuurd. Verdere info volgt.

Digitale Kerstviering

vrijdag 25 december

Kerstmis

vrijdag

25
december

digitaal

Kerstfilm

Wil je graag met je bubbel naar een leuke, grappige kerstfilm
kijken? We stellen graag een aantal leuke kerstfilms ter beschikking
in onze tijdelijke Kerstcinema @ trefhuis.

wanneer

maandag 28 december, dinsdag 29 december en woensdag
30 december om 14.00 uur

waar

trefhuis 2

prijs

gratis

extra info

Het is enkel mogelijk om in je eigen bubbel deel te nemen.
Bij vragen geeft een medewerker van trefhuis je graag een extra
woordje uitleg.

Kerstfilm

maandag 28 december

dinsdag 29 december

woensdag 30 december

maandag

dinsdag

woensdag

28

29

30

december

december

december

Om 14.00 uur

gratis

Kerstfilm

trefhuis 2

per bubbel

