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COlOfOn

Ouders/voogd gaan akkoord dat tijdens de activiteiten 
foto’s en bewegende beelden van hun kinderen worden 
genomen. Deze afbeeldingen mogen gebruikt worden voor 
publicaties van Oranje vzw (website, magzine, brochures, 
facebook, promo,...). Indien je hier niet mee akkoord bent, 
kan je een schriftelijk bezwaar aantekenen op het adres 
van Oranje vzw.
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Het speelpleIn
als waardevolle 
vakantIe InvullIng

het recht op spel en ontspanning is één van de 10 basisrechten van 
elk kind. Spelen maakt kinderen blij en gezond. Naast een manier 
om te ontspannen, geeft spelen ook kansen aan kinderen om zich 
te ontwikkelen op sociaal, mentaal en fysiek vlak. het kind leert 
communiceren, zich inleven in de gevoelens van anderen en bouwt 
aan zijn zelfvertrouwen. daarom staat spelen centraal op onze 
speelpleinen. meer dan opvang, willen we kinderen stimuleren in hun 
fantasie. We geven kinderen een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn en 
waar ze anderen kunnen ontmoeten. 

de universele taal van het spel 
We gelooft sterk in de methodiek van het spelen. Niet enkel als ontspanning en ontwikkeling 
maar ook omdat we merken dat kinderen elkaar makkelijk vinden tijdens het spel. Spelen is 
een universele taal die elk kind begrijpt, of het nu wel of niet dezelfde taal spreekt of wel of 
niet een beperking heeft. dat is precies wat je ziet gebeuren op de speelpleinwerkingen van 
Oranje. kinderen spelen, amuseren zich en leren elkaar kennen. 

Uit een studie van Ikea foundation en 11.11.11 blijkt dat kinderen met een beperking minder 
kansen krijgen om te spelen. daarom blijft vrijetijdspunt inzetten op het toegankelijk maken 
van het speelplein. dankzij kleine en grote aanpassingen op het speelplein kunnen we het 
bereik van kinderen op de speelpleinwerkingen vergroten.
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Het plezier
van spelen
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Zo vinden ook kinderen met een beperking, met een moeilijke 
thuissituatie, die geen Nederlands spreken enzovoort hun weg 
naar het speelplein. 

“We merken de laatste jaren dat ons publiek diverser wordt”, zegt 
Sarah Slembrouck, verantwoordelijke van de speelpleinwerkingen 
van vrijetijdspunt. “Onze speelpleinen geven een doorsnee van 
de bevolking. kinderen met verschillende thuissituaties en 
achtergronden vinden hun weg naar het speelplein. kinderen 
ondersteunen elkaar. je ziet kinderen zorgzaam en respectvol met 
elkaar omgaan. het spelen doorbreekt grenzen tussen kinderen, 
doorbreekt stereotypen en schept ruimte voor vriendschappen.”

speeltoegankelijk
de aanpassingen op onze speelpleinen zijn heel divers. voor 
kinderen waarbij spelen moeilijker gaat, voorzien we extra 
begeleiding. deze begeleider staat in voor het ondersteunen op 
maat: grenzen afbakenen, speluitleg visualiseren of het kind 
ondersteunen in het spel. Onze vrijwilligers krijgen vaak vormingen 
over het aanpassen van spelen, omgaan en voorkomen van 
storend gedrag, smog (spreken met ondersteuning en gebaren) 
enzovoort. 

Naast aangepaste begeleiding streven we ernaar om onze locaties 
fysiek toegankelijk te maken. daarnaast hebben we heel wat tools 
om kinderen te ondersteunen in hun communicatie en dagindeling 
door middel van pictoborden en -klokken en wijsboekjes. We 
hebben een snoezelruimte en gebruiken methodieken om met 
straffen en belonen om te gaan.  
 
door het speelplein speeltoegankelijk te maken zetten we de 
deur open voor iedereen. kinderen kunnen elkaar ontmoeten in het 
plezier van spelen.

"spelen doorbreekt 
grenzen tussen 
kInderen, doorbreekt 
stereotypen en 
scHept ruImte voor 
vrIendscHappen.” 

wIst Je dat...
52 jaar geleden, in het jaar 1966, vzw Oranje ontstond vanuit een speelpleinwerking? 
Een moeder wou haar zoon en dochter inschrijven op het speelplein in Brugge. haar dochter had een beperking en voor haar 
was er hierdoor geen plaats op het speelplein. Uit verontwaardiging richtte chris Saelens samen met enkele vrijwilligers een 
nieuw speelplein op, waar iedereen terecht kon. de kinderen kregen een oranje sjaaltje. Zo ontstond vzw Oranje.
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kelly de vlamynck
mama  van zarre 
 
waarom kies je voor het 
speelplein van oranje? 
vooral door het vertrouwen dat ik 
in het speelplein heb na de eerste 
ervaringen. Elke eerste vakantiedag 
is moeilijk, maar eenmaal op het 
speelplein weet ik dat alles goed 
komt. Zarre amuseert zich. hij is altijd blij als hij ernaartoe 
kan. als hij ‘s avonds vuil thuiskomt dan weet ik dat hij een 
toffe dag heeft gehad.  
 
Zarre zit in een rolstoel. het speelplein van Oranje is 
rolstoeltoegankelijk waardoor niets een obstakel is.  
daarnaast zijn de animatoren goed opgeleid en weten 
ze  hoe te reageren op crisismomenten. het speelplein is 
voor ons echt een meerwaarde. het is een verademing om 
je kind met een gerust hart te kunnen laten spelen in een 
zorgzame omgeving. Zo kunnen ook wij eens genieten van een 
ontspanmoment. 

nele criel 
animator speelplein assenede 
 
Hoe kijk jij naar een inclusief 
speelplein waar iedereen 
welkom is, ongeacht de achtergrond, taalkennis of 
vaardigheden?
Ik kijk erg positief naar zo’n speelplein, al is het niet altijd 
even gemakkelijk. het is vaak een hele uitdaging om echt 
iedereen te betrekken. Sommige kinderen hebben een andere 
moedertaal en hebben moeite met Nederlands. Ook financieel 
is het niet voor alle gezinnen even makkelijk. We doen ons 
best om de kosten te beperken. het vraagt dus heel wat 
inspanning. als speelplein en als moni moet je flexibel en 
oplettend zijn.  
Een kindje zei ooit: “Bij het speelplein van Oranje spelen de 
moni’s echt samen met de kindjes.” dan weet je dat je goed 
bezig bent!

eddy boutens
directeur de triangel, brugge 
wat is de meerwaarde van een 
inclusieve speelpleinwerking op 
jullie school?
door de school ter beschikking te 
stellen tijdens vakanties zet de school in op initiatieven 
om van de triangel een ‘brede school’ te maken. Een school 
die via samenwerkingen bouwt aan een brede leer- en 
leefomgeving in zowel de vrije tijd als op school om alle 
kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te 
geven. 

meer weten?
Lees de volledige interviews op onze website  
www.vrijetijdspunt.com onder de rubriek ‘Nieuws’.

Franky demon 
schepen jeugd brugge 
 
wat is volgens jou de rol van het 
speelplein in de opvangsnoden 
van ouders? 
Ik vind dat elk kind recht heeft op een leuk vrijetijdsaanbod. het 
speelplein is geëvolueerd van een opvang naar een plek waar kinderen 
hun ding kunnen doen.
Belangrijk voor mij is dat we laagdrempelig zijn: geen 
inschrijfprocedures, flexibel, lage kostprijs, al vanaf het jaar dat het 
kind vier jaar wordt...

Ook voor vrijwilligers is de speelpleinwerking een plaats waar ze hun 
ding kunnen doen en leren omgaan met verantwoordelijkheid.

de menIng van...



JeugdatelIer beernem                 
     www.oranje-beernem.be
     contact@oranje-beernem.be - 0474 69 91 26
JeugdatelIer brugge          
     www.oranjebrugge.brugseverenigingen.be
     jeugdatelierbrugge@gmail.com - 0484 29 80 65
JeugdatelIer knokke-HeIst                 
     www.jeugdatelieroranjeknokkeheist.weebly.com
     oranje.knokkeheist@gmail.com - 0494 54 91 81
JeugdatelIer oostkamp              
     www.jeugdatelieroostkamp.be
     jeugdatelieroostkamp@hotmail.com - 0487 49 02 68

Meer info 
samen spelen
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jeugdateliers
Waar iedereen samen speelt

Een jeugdatelier is een 
jeugdbeweging voor kinderen met 
en zonder een beperking, ééntje 
die zijn deuren openstelt voor 
iedereen! 

We geloven dat we alle spelen 
kunnen aanpassen zodat iedereen 
kan meespelen. Daarom kijken we 
vooral naar wat kinderen kunnen 
en wat ze graag doen. 

Begeleiding 
Een enthousiaste ploeg vrijwilligers staat klaar om de kinderen een fantastische 
dag te bezorgen. Zij organiseren de activiteiten en voorzien de individuele- en 
groepsbegeleiding. 
Ze maken vooraf graag een praatje met de ouders en ook nadien geven ze de 
nodige informatie mee. Ze luisteren naar bedenkingen, zorgen & vragen.
De leiding wordt ondersteund door een beroepskracht van Vrijetijdspunt en 
krijgen regelmatig de kans om deel te nemen aan vorming en cursussen.

Kamp
Het jeugdatelier gaat jaarlijks op kamp. Alle ouders krijgen tijdig de nodige 
informatie. 
Voor het kamp maken de begeleiders graag tijd vrij om naar jouw wensen, vragen 
en zorgen te luisteren. 

JeugdatelIer beernem                 
     www.oranje-beernem.be
     contact@oranje-beernem.be - 0474 69 91 26
JeugdatelIer brugge          
     www.oranjebrugge.brugseverenigingen.be
     jeugdatelierbrugge@gmail.com - 0484 29 80 65
JeugdatelIer knokke-HeIst                 
     www.jeugdatelieroranjeknokkeheist.weebly.com
     oranje.knokkeheist@gmail.com - 0494 54 91 81
JeugdatelIer oostkamp              
     www.jeugdatelieroostkamp.be
     jeugdatelieroostkamp@hotmail.com - 0487 49 02 68

meer info 
JeugdatelIer beernem                 
     www.oranje-beernem.be
     contact@oranje-beernem.be - 0474 69 91 26
JeugdatelIer brugge          
     www.oranjebrugge.brugseverenigingen.be
     jeugdatelierbrugge@gmail.com - 0484 29 80 65
JeugdatelIer knokke-HeIst                 
     www.jeugdatelieroranjeknokkeheist.weebly.com
     oranje.knokkeheist@gmail.com - 0494 54 91 81
JeugdatelIer oostkamp              
     www.jeugdatelieroostkamp.be
     jeugdatelieroostkamp@hotmail.com - 0487 49 02 68

Meer info 
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Het  
speelpleIn

Onze speelpleinen zijn inclusieve werkingen. Sinds jaar en 
dag spelen kinderen met en zonder beperking samen. voor 
kinderen met een grotere zorgbehoefte voorzien we extra 
ondersteuning op maat van het kind. Zo kan echt iedereen 
terecht op onze speelpleinen.

het speelplein biedt aangepaste activiteiten aan in 3 
leeftijdsgroepen: kleuters, middengroep en tieners.

kostprijs 
In de prijs is de verzekering, koek en drank bij het 4-uurtje 
inbegrepen. de betaling gebeurt achteraf via factuur.  
Spreiding van de betaling over meerdere maanden is 
mogelijk. Neem contact op voor meer info.

Wekelijks is er een uitstap gepland. Extra kosten worden 
op het speelplein meegedeeld.  het speelplein staat in voor 
het vervoer van en naar de locatie van de uitstap. 
voor kinderen die niet meegaan op uitstap of slechts een 
halve dag komen, is er opvang op het plein voorzien. 

vraag bij jouw mutualiteit naar een tussenkomst. 
Informeer ook bij de jeugddienst naar eventuele kortingen. 
Speelpleinwerking is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 
12 jaar. Wij bezorgen je tijdig een fiscaal attest.

Extra ondersteuning
Per dag voorzien wij een beperkt aantal plaatsen voor 
kinderen met een individuele ondersteuningsnood. Bij een 
individuele begeleiding staat één vrijwilliger de hele dag 
paraat om jouw kind te ondersteunen waar nodig. tijdig 
inschrijven hiervoor is noodzakelijk. 

een plaats waar spelen en 
ravotten centraal staat

zomer-, herfst-, kerst- en paasvakantie

7.30 - 17.30 uur

vanaf het kalenderjaar waarin het kind 4 jaar wordt t.e.m. 15 
jaar, of tot hij/zij geen school meer loopt.
sint-andries:   basisschool de triangel
                            diksmuidse Heerweg 159, 8200 sint-andries

sint-Jozef:       basisschool de pannebeke
                            ingang ter looigemweg, 8000 sint-Jozef
€ 2,50/halve dag, € 5/volle dag
betalen met axibonnen van jeugddienst brugge is mogelijk.
vooraf inschrijven is enkel nodig indien uw kind individuele 
ondersteuning nodig heeft.

teleFonIscH InscHrIJFmoment zomervakantIe 
woensdag 28/03 tussen 17-19 uur op 050 47 25 90. nadien kan 
je inschrijven via telefoon, inschrijfstrook, speelplein@oranje.be 
of website.

Brugge
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zomervakantie

8.00 - 17.30 uur

vanaf het kalenderjaar waarin het kind 4 jaar wordt t.e.m. 
15 jaar, of tot hij/zij geen school meer loopt.
Jeugdlokalen de piramide 
gidsenlaan, 9990 maldegem

€ 3/halve dag, € 6/volle dag

vooraf inschrijven is enkel nodig indien uw kind 
individuele ondersteuning nodig heeft.

teleFonIscH InscHrIJFmoment zomervakantIe 
woensdag 28/03 tussen 17-19 uur op 050 47 25 90. 
nadien kan je inschrijven via telefoon, inschrijfstrook, 
speelplein@oranje.be of website.

Maldegem
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Assenede
zomervakantie

8.00 - 17.30 uur

vanaf het kalenderjaar waarin het kind 4 jaar wordt t.e.m. 
15 jaar, of tot hij/zij geen school meer loopt.
basisschool Het ooievaarsnest 
leegstraat 17, 9960 assenede

€ 3/halve dag, € 6/volle dag

vooraf inschrijven is enkel nodig indien uw kind 
individuele ondersteuning nodig heeft.

teleFonIscH InscHrIJFmoment zomervakantIe 
woensdag 28/03 tussen 17-19 uur op 050 47 25 90. 
nadien kan je inschrijven via telefoon, inschrijfstrook, 
speelplein@oranje.be of website.
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speelplein sint-andries
kleuters & kInderen tIeners

4/04 zwemmen Interbad zwemmen olympiabad

11/04 toverplaneet bowling

    spelen     UItStaPPEN PaaSvakaNtIE 

   

speelplein sint-jozef 
kleuters & kInderen tIeners

4/04 toverplaneet bowling

11/04 zwemmen Interbad zwemmen olympiabad

speelplein sint-jozef

wIst Je dat...
de uitstappen van de zomervakantie ook al bekend zijn? Benieuwd naar wat we deze zomer allemaal samen zullen 
beleven? Surf naar onze website www.vrijetijdspunt.com. daar vind je onder het thema ‘samen spelen’ de pagina’s van de 4 
speelpleinen met alle uitstappen. 
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kInder 
weekends

Een 20-tal weekends per jaar kunnen kinderen en jongeren 
met een (vermoeden van) beperking tot 18 jaar op 
weekend. We luisteren graag naar jouw specifieke vragen. 
je kan een weekend boeken, maar ook een avond, één 
overnachting of een dag.

Een team van professionele Oranje-begeleiders, die zowel 
ervaring hebben in jeugdwerk als in de woondiensten 
van Oranje, zetten hun schouders onder dit initiatief. de 
weekendopvang gaat door in de Bevertjes. deze locatie 
is volledig toegankelijk en aangepast aan de noden van 
kinderen en jongeren met een beperking.

Inschrijven
Inschrijven is noodzakelijk voor de kinderweekends.  
de plaatsen zijn beperkt dus schrijf op tijd in. 
de inschrijving is pas definitief wanneer je een bevestiging 
via e-mail ontvangt. de betaling gebeurt nadien via factuur. 

 

praktische info 
een weekend vol speelpret Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar

Vrijdagavond 17 uur t.e.m. zondagavond 16 uur

De Bevertjes 
Beernemstraat 4,  
8730 Oedelem

Dag & nacht: € 16,99

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

050 341 341

kinderopvang@oranje.be

www.vrijetijdspunt.com
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ontmoeten
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caFÉ  
alloo alloo

Jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar

woensdag van 18.30 - 21.30 uur 

vrijdag van 19 - 24 uur

zondag van 14 - 18 uur
peterseliestraat 100,  
8000 brugge
050 47 25 90

cafe@oranje.be

www.vrijetijdspunt.com

café alloo alloo wil aan (jong) volwassenen met en zonder 
beperking een plaats bieden om elkaar te ontmoeten en 
zich te amuseren. 

café alloo alloo is een plek waar je gemakkelijk nieuwe 
mensen leert kennen en waar je je verhaal kwijt kan. 

het café wordt gerund door een toffe ploeg ervaren 
vrijwilligers die ondersteund worden door een 
beroepskracht van vrijetijdspunt. 

activiteiten
top activiteit: Fuif 
 9 maart
de klantenraad organiseert een gratis fuif en deze kan 
je niet missen. Samantha, Sabrina, jens, jochen, kevin 
& riete zullen jullie laten dansen zoals je nog nooit hebt 
gedanst. 

top activiteit: paasdiner 
13 april
kom heerlijk smullen van het paasdiner.
Inschrijven aan de bar. het diner kost € 15 voor leden en €  
17 voor niet leden.
het diner start om 19u30 dus wees op tijd. als je iets later 
zal zijn, laat het weten aan de vrijwilligers. 

top activiteit: Filmavond 
11 mei 
kom genieten van een gezellige filmavond in het café. de 
film is gratis. je kan wel samen beslissen welke film er 
wordt gedraaid. meer informatie aan de bar.

kapsalon annelies
Elke 4de zondag van de maand komt kapsalon annelies op 
bezoek in het café. je kan je haar laten knippen voor een 
klein prijsje. als je graag een knipbeurt wil, laat het dan 
weten aan de bar. je kan ook zonder afspraak langskomen.  

de gezelligste kroeg van 
brugge

praktische info 

 ma dI wo do vr za

26

2

9

16

23

30

27

3

10

17

24

1

29

5

12

19

26

3

31

7

14

21

28

5

april
2018

zo

30

6

13

20

27

4

28

4

11

18

25

2

1

8

15

22

29

6

ma dI wo do vr za

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

1

8

15

22

29

maart
2018

zo

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

2

9

16

23

30

31

7

14

21

28

ma dI wo do vr za

30

7

14

21

28

1

8

15

22

29

3

10

17

24

2 31 8

5

12

19

26

3

mei
2018

zo

2

9

16

23

30

4

11

18

25

2

6

13

20

27

4

open
dJ alloo alloo
Hapjesvrijdag
top activiteit
Frituur alloo alloo



16

kalender
Ontmoeten +16

clubwerking torhout

clubwerking brugge
         
        

zat. 10/3 19 - 22u volksspelen Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

zat. 24/3 17 - 19u muzIek quIz Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

zat. 14/4 19 - 22u
steracteur, sterartIest 
speel zelf toneel of  neem de micro en 
zing. breng verkleedkledij mee.

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

zat. 28/4 19 - 22u koken en smullen Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

zat. 5/5 13 - 17.30u
clubrock 
concert. breng je buskaart, oordoppen en 
extra geld mee. 

Loketten station Brugge € 10,00 

zat. 26/5 19 - 22u zomerFeest met bubbels 
slotactiviteit. kom in feestkledij.

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

         
        

zat. 3/3 19 - 22u spelletJesavond 
breng je eigen favoriete spel mee.

Sint - rembert
ingang via Sint-jozefstraat,
8820 torhout

€ 5,00

zat. 17/3 19.30 - 24u scHlagerFestIval
breng extra geld mee voor een drankje.

de mast,
Industrielaan 2, 8820 torhout € 35,00

zat. 14/4 18.30 - 
21.30u

smIle koor
breng extra geld mee voor een drankje.

club de B, 
aartrijksestraat 6, 8820 
torhout

€ 8,00

zat. 21/4 18.30 - 
21.30u

toneel: sol bÉmol 
breng extra geld mee voor een drankje.

cc de Brouckère, 
aartrijksestraat 6, 8820 
torhout

€ 10,00

zat. 5/5 12.30 - 
18.30u

clubrock 
concert. breng je oordoppen en extra 
geld mee. 

Loketten station torhout € 10,00

zat. 19/5 19 - 22u lacHsessIe
sessie met lachoefeningen. 

Sint - rembert
ingang via Sint-jozefstraat,
8820 torhout

€ 5,00
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Inschrijven tot een week voor de activiteit 
via de inschrijfstrook op p.35 of inschrijven@oranje.be

clubwerking maldegem
         
        

zat. 3/3 20 - 23u caFÉ-avond 
breng extra geld mee voor een drankje.

de redekiel 
mevrouw courtmanslaan 82, 
9990 maldegem

€ 5,00

zat. 24/3 13 - 17.30u FrIetmuseum brugge Bushalte 3,  
markt van maldegem € 10,00

zat. 7/4 14 - 17u worksHop cIrcus 
een circusartiest leert je trucjes.

Sporthal mEOS, 
Bloemestraat 36d,  
9990 maldegem

€ 15,00

zat. 21/4 13 - 18.30u dagJe gent
breng extra geld mee voor een drankje.

Bushalte 2,  
markt van maldegem € 10,00

zat. 5/5 14 - 17u clubrock 
breng extra geld mee voor een drankje.

de redekiel 
mevrouw courtmanslaan 82, 
9990 maldegem

€ 10,00

zat. 19/5 19 - 22u kroegentocHt
de redekiel 
mevrouw courtmanslaan 82, 
9990 maldegem

€ 12,00

vind je weg in het aanbod ‘ontmoeten’
wat zit er in de prijs?
In de prijs zit de activiteit, een drankje, de begeleiding 
en het vervoer van en naar de activiteit inbegrepen. 
breng best altijd wat extra geld mee.

wat als ik inschrijf en niet kan komen?
dan laat je ons zo snel mogelijk iets weten via e-mail of 
telefoon zodat we weten dat je er niet bij kan zijn.  

wat betekent ‘niet opdagen is betalen?’ 
voor sommige activiteiten maken we vooraf kosten. 
Wie inschrijft en de dag zelf niet komt opdagen, zal 
deze kosten toch moeten betalen. 
 
Foto’s van vorige activiteiten kan je terugvinden 
op onze website www.vrijetijdspunt.com. klik op het 
icoontje van het fototoestel om de albums te bekijken.

Is er Iets nIet duIdelIjk? bel ons gerust op 050 47 25 90 oF 09 327 05 75 
oF maIl naar vrIJetIJdspunt@oranJe.be
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clubwerking aléjop aalter
         
        

zat. 3/3 18 - 21u pIzzerIa
pizza en drankje inbegrepen in de prijs. 
breng extra geld mee voor een drankje.

jc kadans, 
Stationsstraat 71, 9880 aalter € 20,00

zat. 7/4 19 - 22u spelletJescaFÉ
breng extra geld mee voor een drankje.

jc kadans, 
Stationsstraat 71, 9880 aalter € 5,00

zat. 5/5 14.15 - 18u
clubrock 
concert. breng je buskaart, oordoppen en 
extra geld mee.  

Loketten station aalter € 10,00

         
        

vrIJ. 9/3 14 - 17u koFFIe met waFels bakken Zuidkaai,   
Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo € 4,00

vrIJ. 23/3 14 - 17u koFFIe met magIe Zuidkaai,  
Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo € 4,00

vrIJ. 6/4 14 - 17u koFFIe met koken Zuidkaai,  
Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo € 4,00

vrIJ. 20/4 14 - 17u koFFIe met een quIz Zuidkaai,  
Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo € 4,00

vrIJ. 4/5 14 - 17u koFFIe met levensverHalen Zuidkaai,  
Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo € 4,00

vrIJ. 25/5 14 - 17u koFFIe met knutselen Zuidkaai,  
Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo € 4,00

Koffie met
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zat. 31/3 14 - 17u bowlIng
breng extra geld voor een drankje.

Leopoldlaan 60, 9900 
Eeklo

€ 6,00 /1 spel
€ 10,00 /2 spellen

zat. 28/4 14 - 17u bowlIng
breng extra geld voor een drankje.

Leopoldlaan 60, 9900 
Eeklo

€ 6,00 /1 spel
€ 10,00 /2 spellen

zat. 26/5 14 - 17u bowlIng
breng extra geld voor een drankje.

Leopoldlaan 60, 9900 
Eeklo

€ 6,00 /1 spel
€ 10,00 /2 spellen

bowling eeklo

Inschrijven tot een week voor de activiteit 
via de inschrijfstrook op p.35 of inschrijven@oranje.be

volt 
         
        

dI. 3/4 14 - 17.30u paasspel Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

woe. 4/4 13.30 - 17u
bowlIng
In de prijs zitten 2 spelletjes bowling en 
een drankje. breng je buskaart mee.

Loketten station Brugge € 10,00

do. 5/4 9 - 18u
bellewaerde 
breng je lunch, drankje en extra geld 
mee.

Loketten station Brugge € 35,00

vrIJ. 6/4 14 - 17.30u bIngo altIJd prIJs Peterseliestraat 100, 
8000 Brugge € 5,00

dI. 10/4 14 - 17.30u volksspelen Peterseliestraat 100, 
8000 Brugge € 5,00

woe. 11/4 14 - 17.30u karaokÉ Peterseliestraat 100, 
8000 Brugge € 5,00

do. 12/4 10 - 17.30u pIerlapont 
breng je lunch en buskaart mee. Loketten station Brugge € 10,00

vrIJ. 13/4 14 - 17.30u mIss & mIster verkIezIng Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00



sporten
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Sporten +16

vind je weg in het aanbod ‘sporten’
wat zit er in de prijs?
In de prijs zit de activiteit, een drankje, de begeleiding 
en het vervoer van en naar de activiteit inbegrepen. 
breng best altijd wat extra geld mee.

wat als ik inschrijf en niet kan komen?
dan laat je ons zo snel mogelijk iets weten via e-mail of 
telefoon zodat we weten dat je er niet bij kan zijn.  

wat betekent ‘niet opdagen is betalen?’ 
voor sommige activiteiten maken we vooraf kosten. 
Wie inschrijft en de dag zelf niet komt opdagen, zal 
deze kosten toch moeten betalen. 
 
Foto’s van vorige activiteiten kan je terugvinden 
op onze website www.vrijetijdspunt.com. klik op het 
icoontje van het fototoestel om de albums te bekijken.

Is er Iets nIet duIdelIjk? bel ons gerust op 050 47 25 90 oF 09 327 05 75 
oF maIl naar vrIJetIJdspunt@oranJe.be

zat. 3/3 18 - 20.30u
mInIvoetbal ‘t verzet
achteraf kan je naar de café-avond van 
clubwerking maldegem.

Sporthal mEOS, 
Bloemestraat 36d, 9990 maldegem € 3,00

zat. 3/3 15 - 16u mInIvoetbal alloo alloo Sporthal ‘de koude keuken’, 
Zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

maa. 12/3 19.30 - 21u Idas 
omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 
Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met 
drankje

zat. 17/3 19 - 20.30u mInIvoetbal ‘ t verzet Sporthal mEOS, 
Bloemestraat 36d, 9990 maldegem € 3,00

zat. 17/3 15 - 16u mInIvoetbal alloo alloo Sporthal ‘de koude keuken’, 
Zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

maa. 26/3 19.30 - 21u Idas 
omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 
Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met 
drankje

zat. 7/4 15 - 16u mInIvoetbal alloo alloo Sporthal ‘de koude keuken’, 
Zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00
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zat. 14/4 18 - 20.30u mInIvoetbal ‘ t verzet Sporthal mEOS, 
Bloemestraat 36d, 9990 maldegem € 3,00

zat. 23/4 19.30 - 21u Idas 
omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 
Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met 
drankje

zat. 28/4 18 - 20.30u mInIvoetbal ‘t verzet Sporthal mEOS, 
Bloemestraat 36d, 9990 maldegem € 3,00

zat. 5/5 15 - 16u mInIvoetbal alloo alloo Sporthal ‘de koude keuken’, 
Zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

maa. 7/5 19.30 - 21u Idas 
omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 
Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met 
drankje

zat. 12/5 18 - 20.30u mInIvoetbal ‘t verzet Sporthal mEOS, 
Bloemestraat 36d, 9990 maldegem € 3,00

zat. 19/5 15 - 16u mInIvoetbal alloo alloo Sporthal ‘de koude keuken’, 
Zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

zat. 26/5 18 - 20.30u mInIvoetbal ‘t verzet Sporthal mEOS, 
Bloemestraat 36d, 9990 maldegem € 3,00

steun oranje en loop mee tijdens 
“miles for smiles”
dit sportief topevent met randanimatie en aansluitend een party met top-dj’s gaat 
door op 17 maart 2018 op het militair domein in Sijsele. Een rondje is 1,6 km. 
Wandelen mag ook.
www.milesforsmiles.be is een organisatie van de ronde tafel Brugge.
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Bijleren

vind je weg in het cursusaanbod ‘bijleren’

moet ik inschrijven voor een cursus?
Inschrijven kan voor een volledige reeks. Bij sommige 
cursussen kan je ook per les betalen. Wanneer je per 
les kan betalen staat dit hierboven aangegeven bij de 
prijs. 

Je wilt graag meer informatie over een cursus? 
Op onze website www.vrijetijdspunt.com vind je alle info over 
onze cursussen, waaronder ook alle data waarop een cursus 
doorgaat.

Is er Iets nIet duIdelIjk? bel ons gerust op 050 47 25 90 oF 09 327 05 75 
oF maIl naar vrIJetIJdspunt@oranJe.be

+16

         
        

woensdag
namIddag 13.30 - 16.15u computer en I-pad eeklo i.s.m. kISP

voor beginners en gevorderen.
Zuidmoerstraat 125,
9900 Eeklo

€ 100/ reeks  
€ 27/ reeks met vaPh attest

maandag
namIddag 13.15 - 15.55u computer brugge i.s.m. SNt 

je leert werken met het programma Photoshop.
Bilkske 5,  
8000 Brugge € 45/ reeks  

dInsdag
avond 18 - 19u dJembÉreeks i.s.m. jali kunda 

maak kennis met het ritme van de afrikaanse cultuur.

Ons huis, Sint-anna 
Sint-annarei 6, 
8000 Brugge

€ 6/ les

maandag
avond 19 - 20u

dansreeks 1 i.s.m. dansplatoo & Platform k 
Ontdek de technieken van de hedendaagse dans. 

Basisschool de Zonnetuin 
Beeweg 32, 
8310 assebroek

€ 5/ les 
€ 105/ reeks

maandag
avond 20 - 21u

dansreeks 2 i.s.m. dansplatoo & Platform k 
Ontdek de technieken van de hedendaagse dans. 
deze reeks is gericht op mensen met een fysieke 
beperking.

Basisschool de Zonnetuin 
Beeweg 32, 
8310 assebroek

€ 5/ les 
€ 105/ reeks

cIrcus woesH
circuslessen voor kinderen en jongeren. www.woesh.be



Hotel o’mer
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vakantIe aan de  
belgIscHe kust

hotel O’mer nodigt je uit om je vakantie door te brengen in Blankenberge. vakantiesfeer, 
ontmoeting, beleving en ontspanning staan voorop. 

In hotel O’mer ga je gewoon op hotel: je checkt je valiezen in en 
je slaapt in een echte hotelkamer met je eigen badkamer.  
‘s morgens geniet je van een heerlijk ontbijtbuffet.  
 
 O’mer organiseert en begeleidt dagelijks activiteiten. je gaat 
samen op stap en leert nieuwe mensen kennen. En je hoeft je 
nooit zorgen te maken: een begeleider geeft een antwoord op 
jouw (ondersteunings-)vragen, 24 op 24. 
 

Wie kan in hotel O’mer op vakantie?
Iedereen kan op vakantie in hotel O’mer. hotelgasten met een 
ondersteuningsnood kunnen met een persoonsvolgend budget  
rekenen op professionele begeleiding, toffe activiteiten en drie 
maaltijden per dag. 

Welke activiteiten organiseert hotel O’mer?
We vinden het belangrijk om te weten wat jij leuk vindt. 
We organiseren zowel activiteiten binnenshuis als buitenshuis.  
Een strandwandeling met ondergaande zon, naar de markt, een 
concert beleven… maar ook samen aperitieven, taart bakken… 

themaweken 

• carnavalsweekend: vrijdag 9 - dinsdag 13 februari 
Een carnavalsparade met tientallen praalwagens en de 
carnavalskermis opent z’n deuren.  

• valentijnsweekend: vrijdag 16 - maandag 19 februari 

• culinaire week: maandag 26 februari - vrijdag 2 maart 
Proeven, koken, bakken… alles staat in het teken van 
culinaire verwennerij.  

• wellnessweek: maandag 13 maart tem vrijdag 16 maart 
Ontspannen, ontspannen, ontspannen! 

 

meer info 
Hotel o’mer 
consciencestraat 45,  
8370 blankenberge

050 41 13 49 
o-mer@oranje.be  
www.o-mer.be



VrIje tIjd  
op maat
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vrIJetIJds 
traJectbegeleIdIng

Ben je op zoek naar een 
leuke activiteit voor in je vrije 
uurtjes, maar vind je niet 
wat je wil?  dan kan je bij de 
vrijetijdstrajectbegeleiding je 
vraag stellen. We gaan samen 
met jouw vragen aan de slag.

Wat? 
heb je interesse in een nieuwe hobby, sportclub, activiteitenaanbod... en vind je 
zelf niet of moeilijk de weg? We staan voor je klaar om samen met jou op zoek 
te gaan naar een nieuwe hobby.  advies en begeleiding is gratis. 

hoe gaan we te werk?
•	 We krijgen van jou, je ouder(s) of je begeleider(s) een e-mail of telefoon.
•	 We luisteren naar wie je bent en wat je vrijetijdsinteresses zijn.
•	 We maken samen een stappenplan.
•	 We contacteren een organisatie in jouw buurt: een kunstacademie, 

muziekschool, sportclub, jeugdbeweging...
•	 We zetten samen de stap naar de organisatie die jou aanspreekt.
•	 Eénmaal gestart, houden we even contact om te zien of alles goed 

verloopt. 

Iedereen met (een vermoeden van) een beperking

advies en begeleiding is gratis.

west-vlaanderen 
0471 01 34 04 
mireille.lootens@oranje.be 

oost-vlaanderen 
0477 77 08 52 
eline.dispersyn@oranje.be

050 47 25 90 
vrijetijdspunt@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com

meer info 



30

rap-op-stap 
aalter

het rap-op-stap-kantoor helpt 
mensen met een beperkt 
budget aan een leuke uitstap 
of activiteit. je kan er terecht 
voor vakanties, daguitstappen, 
culturele- en sportactiviteiten 
met korting.  
Op kamp of op vakantie gaan, 
er een dag op uit trekken of een 
festival meepikken… het kan! 

Woon je in aalter of in één van de deelgemeentes? 
heb je een beperkt budget om op vakantie te gaan? 
dan kan je bij het rap-op-stap kantoor terecht voor zowel 
vakanties, daguitstappen, culturele- en sportactiviteiten. Samen 
met jou gaan we op zoek naar een activiteit of uitstap. 

je kan een aanvraag doen en rekenen op advies en begeleiding 
als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet: 
•	 Een (bedrag gelijk aan het) leefloon hebt; 
•	 Of: een verhoogde tegemoetkoming hebt; 
•	 Of: een maatwerkbedrijf of een sociale werkplaats werkt;
•	 Of: begeleid wordt in budgetbegeleiding of 

schuldbemiddeling. 

het rap-op-stap kantoor zoekt uit of je recht hebt op korting bij 
vrijetijdsactiviteiten.  

We geven gratis advies en begeleiding en helpen je bovendien om 
jouw uitstap praktisch te plannen: je budget samenstellen, een 
verblijf en geschikt vervoer zoeken… We helpen je op weg! 

‘advIes en begeleIdIng 
door Het rap-op-stap 
kantoor Is gratIs.’
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‘rap-op-stap Is er 
voor Iedereen dIe 
omwIlle van een 
kleIn budget nIet op 
vakantIe oF uItstap 
kan.’
 

kom eens langs 
het rap-op-stap kantoor vind je in het gemeentehuis 
in aalter. kan je niet langskomen tijdens de 
openingsuren? maak dan een afspraak. Op aanvraag 
is een huisbezoek ook mogelijk.
 
van maandag t.e.m. vrijdag kan je ons telefonisch 
bereiken van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

tellus venenatis tellus, scelerisque varius odio 
mauris vestibulum velit. aliquam sapien massa, 
pellentesque eu massa bibendum, fermentum varius 
mauris. donec ac nisl et odio lobortis faucibus. 
aliquam pretium luctus est ac tempus. Nam quis 
aliquam neque. curabitur semper eros id ante 
accumsan fringilla id in arcu. Praesent et nulla

Ben je niet zeker of je via het rap-op-stap kantoor 
jouw vrije tijd kan invullen? kom even langs en we 
bekijken samen wat de mogelijkheden voor jou zijn.

praktische info 
alle leeftijden

de uren verschillen van week tot week. zie kalender 
hieronder.
gemeentehuis aalter 
europalaan 22, 
9880 aalter

advies en begeleiding is gratis.

rapopstap@aalter.be
09 327 05 75 
van maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 12 uur en van 
13.30 tot 16 uur.

www.vrijetijdspunt.com 
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InscHrIJvIng        
Ge

ge
ve

ns
 o

ud
er

s/
be

ge
le

id
er Voornaam + Naam

Straat + nr./bus

Postcode

Tel/GSM

Werking Sint-Jozef Sint-Andries

Gemeente

Indien de werking van mijn voorkeur reeds volzet is, dan wens 
ik naar een ander speelplein van Oranje te gaan:

Ja Nee

E-mail

voornaam + naam

geboortedatum

extra begeleiding

rijksregisternr.

individuele begeleiding hou een oogje in het zeil

ge
ge

ve
ns

 k
in

d

terugsturen naar: Oranje vzw inschrijvingen, Brouwerijstraat 7, 8340 Sijsele,
of mail je gegevens naar speelplein@oranje.be of schrijf je in via www.vrijetijdspunt.com

Speelpleinen Brugge

zomervakantie 
2018

2/7 maandag

3/7 dinsdag

4/7 Woensdag

5/7 donderdag

6/7 vrijdag  

9/7 maandag

10/7 dinsdag

11/7 Woensdag

12/7 donderdag

13/7 vrijdag

16/7 maandag

17/7 dinsdag

18/7 Woensdag

19/7 donderdag

20/7 vrijdag  

23/7 maandag

24/7 dinsdag

25/7 Woensdag

26/7 donderdag

27/7 vrijdag

30/7 maandag

31/7 dinsdag

1/8 Woensdag

2/8 donderdag

3/8 vrijdag  

6/8 maandag

7/8 dinsdag

8/8 Woensdag

9/8 donderdag

10/8 vrijdag

13/8 maandag

14/8 dinsdag

15/8 Woensdag

16/8 donderdag

17/8 vrijdag  

20/8 maandag

21/8 dinsdag

22/8 Woensdag

23/8 donderdag

24/8 vrijdag

27/8 maandag

28/8 dinsdag

29/8 Woensdag

30/8 donderdag

31/8 vrijdag 

vm Nm vm Nm

GESLOtEN

GESLOtEN GESLOtEN

GESLOtEN

GESLOtEN

VM NM VM NM VM NM
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Terugsturen naar: Oranje vzw inschrijvingen, Brouwerijstraat 7, 8340 Sijsele, 
of mail je gegevens naar inschrijven@oranje.be of schrijf je in via www.vrijetijdspunt.com

Speelplein Assenede
ge

ge
ve

ns
 o

ud
er

s/
be

ge
le

id
er voornaam + naam

straat + nr./bus

postcode

tel/gsm

werking sint-Jozef sint-andries

gemeente

Indien de werking van mijn voorkeur reeds volzet is, dan wens 
ik naar een ander speelplein van Oranje te gaan:

Ja nee

e-mail

voornaam + naam

geboortedatum

extra begeleiding

rijksregisternr.

individuele begeleiding hou een oogje in het zeil

ge
ge

ve
ns

 k
in

d

zomervakantie 
2018

2/7 maandag

3/7 dinsdag

4/7 Woensdag

5/7 donderdag

6/7 vrijdag  

9/7 maandag

10/7 dinsdag

11/7 Woensdag

12/7 donderdag

13/7 vrijdag

16/7 maandag

17/7 dinsdag

18/7 Woensdag

19/7 donderdag

20/7 vrijdag  

23/7 maandag

24/7 dinsdag

25/7 Woensdag

26/7 donderdag

27/7 vrijdag

30/7 maandag

31/7 dinsdag

1/8 Woensdag

2/8 donderdag

3/8 vrijdag  

6/8 maandag

7/8 dinsdag

8/8 Woensdag

9/8 donderdag

10/8 vrijdag

vm Nm vm Nm

GESLOtEN

vm Nm

GESLOtEN

GESLOtEN

GESLOtEN

GESLOtEN

GESLOtEN

INSCHRIJVING        
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Terugsturen naar: Oranje vzw inschrijvingen, Brouwerijstraat 7, 8340 Sijsele. Of mail je gegevens naar speelplein@oranje.be

Speelplein Maldegem
ge

ge
ve

ns
 o

ud
er

s/
be

ge
le

id
er voornaam + naam

straat + nr./bus

postcode

tel/gsm

werking sint-Jozef sint-andries

gemeente

Indien de werking van mijn voorkeur reeds volzet is, dan wens 
ik naar een ander speelplein van Oranje te gaan:

Ja nee

e-mail

voornaam + naam

geboortedatum

extra begeleiding

rijksregisternr.

individuele begeleiding hou een oogje in het zeil

ge
ge

ve
ns

 k
in

d

zomervakantie 
2018

2/7 maandag

3/7 dinsdag

4/7 Woensdag

5/7 donderdag

6/7 vrijdag  

9/7 maandag

10/7 dinsdag

11/7 Woensdag

12/7 donderdag

13/7 vrijdag

16/7 maandag

17/7 dinsdag

18/7 Woensdag

19/7 donderdag

20/7 vrijdag  

23/7 maandag

24/7 dinsdag

25/7 Woensdag

26/7 donderdag

27/7 vrijdag

30/7 maandag

31/7 dinsdag

1/8 Woensdag

2/8 donderdag

3/8 vrijdag  

6/8 maandag

7/8 dinsdag

8/8 Woensdag

9/8 donderdag

10/8 vrijdag

13/8 maandag

14/8 dinsdag

15/8 Woensdag

16/8 donderdag

17/8 vrijdag

vm Nm vm Nm

GESLOTEN

VM NM

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN

GESLOTEN
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INSCHRIJVING               

voornaam + naam

straat + nr./bus

postcode

tel/gsm

rijksregisternr.

gemeente

e-mail

terugsturen naar: Oranje vzw inschrijvingen, Brouwerijstraat 7, 8340 Sijsele. 
Of mail je gegevens naar vrijetijdspunt@oranje.be

geboortedatumge
ge

ve
ns

 v
ol

w
as

se
n

Ontmoeten & Bijleren

clubwerking aalter

3/3 Pizzeria

7/4 Spelletjescafé

5/5 clubrock

volt

3/4 Paasspel

4/4 Bowling

5/4 Bellewaerde

6/4 Bingo altijd prijs

10/4 volksspelen

11/4 karaoké

12/4 Pierlapont

13/4 miss & mister verkiezing

clubwerking brugge

10/3 volksspelen

24/3 muziek quiz

14/4 Steracteur, sterartiest

28/4 koken en smullen

5/5 clubrock

26/5 Zomerfeest met bubbels

Clubwerking Torhout

3/3 Spelletjesavond

17/3 Schlagerfestival

14/4 Smile koor

21/4 Toneel: Sol bémol

5/5 Clubrock

19/5 Lachsessie

clubwerking maldegem

3/3 café-avond

24/3 frietmuseum Brugge

7/4 Workshop circus

21/4 dagje Gent

5/5 clubrock

19/5 kroegentocht

cursussen

computer of I-pad Eeklo

computer Brugge

djembéreeks

dansreeks 1

dansreeks 2

tabletcafé Brugge

tabletcursus aartrijke

cicus Woesh



ontmoeten expertise vrije tijd
op maat

cultuur sporten bijleren

samen spelenreizen en 
weekends

contact 
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
tel. 050 47 25 90 / 09 327 05 75
vrijetijdspunt@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com 
        vrijetijdspunt vzw Oranje 

telefonische bereikbaarheid
maandag tot vrijdag: van 10 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.


