Omschrijving van AA
“Anonieme Alcoholisten” is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring,
kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en
anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Het enige vereiste voor lidmaatschap
is een verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor AAlidmaatschap; wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen. AA is niet gebonden aan
enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling, wenst zich niet te mengen
in enig geschil; steunt of bestrijdt geen enkel doel. Ons hoofddoel is nuchter blijven en
andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.

AA Vlaanderen

INTERGROEP IEPER

KORT OVERZICHT VAN AA IN DE REGIO IEPER
Een belangrijk onderdeel van de werking van AA Vlaanderen is het naar buiten treden met
informatie door middel van informatievergaderingen en open vergaderingen, met als doel
de hulpzoekende alcoholisten een oplossing aan te bieden.
Dit onderdeel draagt de naam “Centrum voor openbare informatie“ of kortweg COI. Om de
werking van het COI beter op te volgen hebben we een afdeling per provincie.
Een onderdeel van C.O.I. werking in West-Vlaanderen zijn de Intergroepen.
Hieronder vind je de namen van de 9 AA groepen van de Intergroep regio Ieper, met het
tijdstip van hun vergaderingen.
Geluwe
Ieper
Ieper
Wervik
Passendale
Poperinge
Poperinge
Poperinge
Poperinge

groep “Eenheid”
groep “Beter leven”
groep “Die stille voort”
groep “Maandaggroep”
groep “Eenheid, dienen, herstel”
groep “Stap voor stap”
groep “Samen sterk”
groep “Anders leven”
groep “Dag per dag”

maandag 20.15 uur
vrijdag 20.00 uur
donderdag 19.30 uur
maandag 20.00 uur
maandag 20.00 uur
maandag 19.30 uur
dinsdag 19.30 uur
donderdag 19.30 uur
zaterdag 14.00 uur

Adres van de hoofdzetel van AA Vlaanderen: “Algemeen Diensten Bureau van AA” Grote
Steenweg 149, 2600 Antwerpen.
We zijn telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, zeven op zeven, tel.: 03 239 14 15
info@aavlaanderen.org

www.aavlaanderen.org

