

Woord vooraf


De lente is in het land! Het wordt weer enkele graden warmer en de zon komt
er (hopelijk) vaker door! Wist je dat het woord “lente” een oude afgeleide is van
lang en betrekking heeft op het lengen van de dagen. April wordt ongetwijfeld
een ‘beestige’ maand. Naast April-VISSEN verwelkomen we deze maand ook de
Paas-HAAS.

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 uit De Lovie volgen?
Inschrijven gebeurt via detreffer@delovie.be.

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

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

Lenteconcert

Want het is lente,…! In de veldhospitaalbarak kun je heel wat leren
over de lente. Jonge dieren bekijken in boekjes, lente knutsels
maken, lentewandeling met oog voor de lente, zaaien van
bloemetjes,…

wanneer

Doorlopend van 25 maart tot 23 april

waar

veldhospitaalbarak

prijs

€1

extra info

Bij vragen geeft Anja je graag een extra woordje uitleg.

Lenteconcert

lente

donderdag 25 maart

vrijdag 23 april

donderdag

vrijdag

25

►

maart

€1

23
april

veldhospitaalbarak

‘Escaperoom’ – De Chocoladedief

De chocolade eieren van de paashaas zijn gestolen en nu kan hij
zijn werk niet voltooien. Help jij ons zoeken naar de dader?
Door puzzels op te lossen en opdrachten uit te voeren, komen we
steeds dichter bij de oplossing van de puzzel. Hopelijk lukt het ons
binnen de tijd!

wanneer

woensdag 31 maart én vrijdag 2 april van 10.00 uur tot 10.30 uur,
van 11.00 uur tot 11.30 uur, van 14.30 uur tot 15.00 uur

waar

veldhospitaalbarak

prijs

gratis

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden met een maximum
van 4 deelnemers.
Vermeld je voorkeursmoment bij inschrijving.
Bij vragen geeft Frederik je graag een extra woordje uitleg.

‘Escaperoom’ – De Chocoladedief
Wil jij iets leren of kunnen?
woensdag 31 maart

vrijdag 2 april

woensdag

vrijdag

31

2

maart

april

van 10.00 uur tot 10.30 uur

van 11.00 uur tot 11.30 uur




gratis

veldhospitaalbarak

spel Pasen

van 14.30 uur tot 15.00 uur


deelnemers uit 1 bubbel

Paaseierenraap!

De paashaas komt dit jaar exclusief aan huis. Hij/zij heeft een
voorleesboek en paasspelletjes mee. Samen zoeken we achteraf
de paaseitjes die verstopt werden nabij je leefgroep.

wanneer

donderdag 1 april van 13.30 uur tot 14.15 uur, van 14.30 uur tot
15.15 uur, van 15.30 uur tot 16.15 uur of van 16.30 uur tot 17.15
uur

waar

Afspraak aan trefhuis

prijs

€ 3 per deelnemer

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden. 4 bubbels per
sessie. Bij inschrijving dient geen voorkeurstijdstip doorgegeven te
worden. Frederik en Anja maken de puzzel. Iedere bubbel krijgt een
seintje op welk tijdstip ze verwacht worden.
Inschrijven voor 22 maart.

Paaseierenraap!

donderdag 1 april

paaseierenraap

donderdag

1
april

verschillende tijdstippen

€ 3 per deelnemer

trefhuis

4 bubbels per sessie

Zintuigenrugzak

We trekken er terug 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,
spelletjes,…

wanneer

vrijdag 2 april van 14.00 uur tot 14.45 uur EN van 15.00 uur tot
15.45 uur

waar

Afspraak aan trefhuis

prijs

gratis

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden. 2 bubbels per
sessie.
Bij vragen geeft Anja je graag een extra woordje uitleg

Zintuigenrugzak

vrijdag 2 april

zintuigenrugzak

vrijdag

2
april

van 14.00 uur tot 14.45 uur

van 15.00 uur tot 15.45 uur




gratis

trefhuis

2 bubbels per sessie

Eekhoorn- en reeënwandeling

Wie huppelt er daar door het bos? Wie klimt er in de boom met
een nootje tussen zijn tanden. We kijken hoe de hertjes hun weg
vinden in het bos, hoe eekhoorns hun kleintjes groot brengen.
Daarna wandelen we door het domein op zoek naar sporen van
eekhoorntjes en hertjes.

wanneer

dinsdag 6 april van 17.00 uur tot 18.30 uur.

waar

Afspraak in trefhuis 2

prijs

€2

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden. 2 bubbels per
sessie. Een drankje is voorzien.
Bij vragen geeft Anja je graag een extra woordje uitleg.

Eekhoorn- en reeënwandeling

dinsdag 6 april

eekhoorn- en
reeënwandeling

dinsdag

6
april

van 17.00 uur

tot 18.30 uur

►
€2

trefhuis

drankje voorzien

Het mensenrechtenspel

Wil je graag meer weten over mensenrechten en over wat
mensenrechten voor jou kunnen betekenen? Dan is deze vorming
iets voor jou.
We gaan aan de slag met Het Mensenrechtenspel, ontwikkeld door
ONT vzw. Op een laagdrempelige manier praten we over
verschillende mensenrechten: recht op vrije tijd, privacy, keuzes
maken ,…

wanneer

woensdag 7 april van 14.00 uur tot 15.30 uur OF
woensdag 14 april van 14.00 uur tot 15.30 uur.

waar

veldhospitaalbarak

prijs

gratis

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden.
Bij vragen geeft Frederik je graag een extra woordje uitleg.

Het mensenrechtenspel
Wil jij iets leren of kunnen?
woensdag 7 april

woensdag 14 april

woensdag

woensdag

7

14

april

april

van 14.00 uur

gratis

Mensenrechtenspel

tot 15.30 uur

veldhospitaalbarak

deelnemers uit 1 bubbel

Vroege ochtendwandeling

Na een lekker kopje koffie trekken we het bos in. Een zalige
ochtendwandeling met alle wonderen die de ochtendstond ons te
bieden heeft. De vogels die fluiten in alle vroegte, de natuur die
ontwaakt, de zon die opkomt, bloemetjes die opengaan,…

wanneer

maandag 12 april om 8.00 uur

waar

trefhuis

prijs

€6

extra info

Er kunnen 2 bubbels deelnemen met een maximum van 4
deelnemers per bubbel.
Ontbijt is voorzien in trefhuis 2 na de ochtendwandeling.
Bij vragen geeft Anja je graag een extra woordje uitleg.

Vroege ochtendwandeling

maandag 12 april

ochtendwandeling

maandag

12
april

8.00 uur

€6

trefhuis

ontbijt voorzien

De Piano Bus

De Piano Bus komt naar De Lovie!
Wil je graag eens een uniek klassiek mini-concert beleven?
Dan is deze activiteit iets voor jou!

wanneer

dinsdag 13 april 2021 om 14.00 uur, om 14.30 uur, om 15.00 uur
of om 15.30 uur.

waar

veldhospitaalbarak, ter hoogte van ‘De Happy Camping’

prijs

€ 1,00 per deelnemer

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden met een maximum
van 4 deelnemers per moment. Vermeld je voorkeurstijdstip bij
inschrijving. Elke sessie duurt een 20-tal minuten. De bus is
rolstoeltoegankelijk.
Bij vragen geeft Frederik je graag een extra woordje uitleg.

De Piano Bus

dinsdag 13 april

de Piano bus

dinsdag

13
april

14.00 uur

€1

14.30 uur

15.00 uur

veldhospitaalbarak

15.30 uur

maximum 4 deelnemers
per bubbel

Receptieve muziekbeleving

INEZ tovert een magische wereld vol hemelse klanken en
verrassende geluiden. Kippevel is toegestaan.

wanneer

dinsdag 20 april van 14.00 uur tot 14.40 uur EN van 15.00 uur tot
15.40 uur

waar

muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden met een maximum
van 6 deelnemers.
Bij vragen geeft Inez je graag een extra woordje uitleg.

Receptieve muziekbeleving

dinsdag 20 april

receptieve muziekbeleving

dinsdag

20
april

van 14.00 uur tot 14.40 uur

gratis

van 15.00 uur tot 15.40 uur

muzieklokaal

max. 6 deelnemers
uit dezelfde leefgroep

Fit-o-meter

Door te bewegen krijg je sterkere spieren en vermindert het risico
op vallen. Tijdens deze sessie herontdekken we de fit-o-meter:
ofwel ‘fitness in het bos’. We doen enkele leuke oefeningen en
vertellen je waarom bewegen zo belangrijk én gezond is.

wanneer

dinsdag 20 april van 14.00 uur tot 14.45 uur OF van 15.00 uur tot
15.45 uur.

waar

We verzamelen aan trefhuis.

prijs

gratis

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden met een maximum
van 5 deelnemers.
Sportieve kledij is aangewezen.
Bij vragen geeft Frederik je graag een extra woordje uitleg.

Fit-o-meter

dinsdag 20 april

Fit-o-meter

dinsdag

20
april

van 14.00 uur tot 14.45 uur

van 15.00 uur tot 15.45 uur




gratis

trefhuis

sportieve kledij

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: ‘konijnen’.

wanneer

dinsdag 20 april van 14.00 uur tot 14.45 uur, van 15.00 uur tot
15.45 uur OF van 16.00 uur tot 16.45 uur

waar

veldhospitaalbarak

prijs

€ 3,00 per deelnemer, interne verrekening via boekhouding
Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden.

extra info
Bij vragen geeft Frederik je graag een extra woordje uitleg.

Kleiworkshop

dinsdag 20 april

klei

dinsdag

20
april

van 14.00 uur tot 14.45 uur



van 15.00 uur tot 15.45 uur


€3

veldhospitaalbarak

van 16.00 uur tot 16.45 uur


deelnemers uit 1 bubbel

Buitenspeeldag #Goegespeeld!

De Buitenspeeldag is een campagne die kinderen en jongeren wil
aanzetten om buiten te sporten en te spelen in hun eigen
woonomgeving. Dit jaar is de buitenspeeldag iets anders dan
anders maar wel de ideale gelegenheid om te ravotten en de
nieuwe natuurlijke speelzone, nabij parking De Mote te ontdekken.

wanneer

woensdag 21 april

waar

Natuurlijke speelzone of in de eigen woonomgeving

prijs

gratis
Met je eigen bubbel – begeleiding uit de eigen leefgroep.

extra info
Bij vragen geeft Anja je graag een extra woordje uitleg.

Buitenspeeldag #Goegespeeld!

woensdag 21 april

buiten spelen

woensdag

21
april

gratis

natuurlijke speelzone

met de eigen bubbel

Amfibieën, jonge dieren en jonge plantjes

Hoe zien dikkopjes eruit, blijven ze altijd zo? Is een salamander een
waterdier? Kunnen wij deze vangen? Wat eet een lammetje? Een
kuiken?
Waarom zijn er in de lente zoveel frisse nieuwe plantjes? Je komt
dit hier allemaal te weten.

wanneer

donderdag 22 april van 17.00 uur tot 17.45 uur EN van 17.45 uur
tot 18.30 uur.

waar

Afspraak aan Zilverberk.

prijs

gratis

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden. 3 bubbels per
sessie.
Bij vragen geeft Anja je graag een extra woordje uitleg.

Amfibieën, jonge dieren en jonge plantjes

donderdag 22 april

amfibieën

donderdag

22
april

van 17.00 uur tot 17.45 uur

gratis

van 17.45 uur tot 18.30 uur

zilverberk

3 bubbels

Huifkar ’t Wulleminhof

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

wanneer

maandag 26 april van 14.45 uur tot 15.15 uur OF van 15.15 uur
tot 15.45 uur

waar

Parking De Mote

prijs

gratis

extra info

Deelnemen kan enkel door bewoners uit één en dezelfde
leefgroep of atelier. Minimum 8 deelnemers.
Bij koud weer liggen er dekens ter beschikking in de houtklas.
Bij vragen geeft Lander je graag een extra woordje uitleg.

Huifkar ’t Wulleminhof

maandag 26 april

huifkartocht

maandag

26
april

van 14.45 uur tot 15.15 uur

gratis

Van 15.15 uur tot 15.45 uur

parking De Mote

deelnemers uit 1 bubbel
min. 8 personen

Receptieve muziekbeleving

INEZ tovert een magische wereld vol hemelse klanken en
verrassende geluiden. Kippevel is toegestaan.

wanneer

dinsdag 27 april van 14.00 uur tot 14.40 uur EN van 15.00 uur tot
15.40 uur

waar

muzieklokaal

prijs

gratis

extra info

Er kan enkel per bubbel deelgenomen worden met een maximum
van 6 deelnemers.
Bij vragen geeft Inez je graag een extra woordje uitleg.

Receptieve muziekbeleving

dinsdag 27 april

receptieve muziekbeleving

dinsdag

27
april

van 14.00 uur tot 14.40 uur

gratis

van 15.00 uur tot 15.40 uur

muzieklokaal

max. 6 deelnemers
uit dezelfde bubbel

