
Het trefhuis vind je in het centrum 
van het woonpark De Lovie nabij het onthaal.

Open:
weekdagen 10 u. - 18 u.
weekend en feestdagen 14 u. - 18 u.

Vragen? Contacteer ons op het nr. 057 334 261 
of via mail naar trefhuis@delovie.be.

De Lovie vzw 
Krombeekseweg 82 
8970 Poperinge

Naast getallen en cijfers 
ben ik heel erg gefascineerd 
door de ruimte(vaart). In het 

weekend vind je mij vaak tussen 
boeken over sterren 

en planeten. 

Alain

Na het werk op de hoeve ga ik graag  
naar het trefhuis. Bij een biertje  

 of kop koffie wisselen we  
de laatste nieuwtjes uit. 

Christophe

trefhuis 

ruimte voor ontdekking



GEZOCHT: VRIJWILLIGER(S)

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om het 
trefhuisteam te versterken!
Ben je sociaal en heb je zin om een handje 
te helpen in de gezelligste cafetaria van 
Vlaanderen?
Je kan kiezen voor een soepel engagement op 
jouw maat: eenmalig, regelmatig of op vaste 
tijdstippen.

Meer info bij Isabelle Berquin, coördtinator 
vrijwilligers, op het nr. 057 344 254 of 
via mail naar isabelle.berquin@delovie.be.

Actieve ontdekking van het park

Vanuit het trefhuis kun je het woonpark van 
De Lovie verder ontdekken. Vraag naar de Hoeve 
voor Zes Zintuigen, het educatief spelmateriaal 
in de barak, een plannetje met aanduiding 
van de typische historische parkelementen 
(waterpartijen, Drogenbroodberg met prieel, 
merkwaardige bomen ...) en de verschillende 
zitsites. Aan de balie van het trefhuis kun je ook 
gocarts, tandems, rolstoelfietsen en pedalo’s 
huren.

Gezellig babbelen of mag het iets actiever?

Je kan in het trefhuis  terecht om iets te eten 
of te drinken in één van de knusse zithoeken, 
aan tafel of op het pleinterras. Mag het iets 
actiever of competitiever? Ga voor een partijtje 
tafelvoetbal, biljart, airhockey of petanque. Of 
kies je liever voor een gezelschapsspelletje, 
volkse spelen of puzzel? Je kan in het trefhuis 
ook boeken, cd’s, en dvd’s ontlenen, grasduinen 
in de krant en tal van magazines of gebruik 
maken van 
de computers met gratis wifi.

Vergadering of activiteit

Een gedeelte van het trefhuis is te huur voor 
activiteiten of vergaderingen: wijnproefavond, 
quiz, verwennamiddag, verjaardagsfeestje ...


