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de kRaCht 
Van VRIjwIllIgeRs
Vrijwilligerswerk van onschatbare waarde

zonder de inzet van de caféploeg, geen café alloo alloo... zonder het 
enthousiasme van de reisbegeleiders, geen droomreizen… zonder 
de sportieve inspanning van onze trainers, geen minivoetbalclubs… 
zonder de ‘goesting’ van onze begeleiders, geen clubwerkingen …
zonder de kracht van de vrijwilligers, geen vrijetijdspunt!

een plaats voor iedereen 
dé vrijwilliger bestaat niet en maar goed ook. het geeft ons de kans om veel verschillende 
mensen te leren kennen, elk met hun mogelijkheden. heb je interesse om mee te werken als 
vrijwilliger, dan gaan we samen met jou op zoek naar wat het best aansluit bij jouw interesses 
en talenten. Een structureel of liever een eenmalig engagement of gewoon een gebaar van 
mens tot mens. Gelijk op welke manier, vast staat dat vrijwilligers een grote betekenis 
hebben voor onze dienst. 

Vrijwilligerswerk, het doet iets met je
vrijwilligers doen het vrijetijdspunt leven, zoveel is zeker. maar het vrijwilligerswerk betekent 
ook veel voor de vrijwilliger zelf, zo getuigen volgende vrijwilligers:

nelis Baillieul 

In het vrijetijdspunt kreeg ik de kans om in een veilige 
omgeving mezelf te ontwikkelen. In mijn 10 jarige loopbaan 
in het jeugdatelier leerde ik activiteiten maken, spelen met 
kinderen, omgaan met verschillende soorten beperkingen, 
out of the box denken, organiseren, mij niets aantrekken 
van propere kleren (hoe vuiler, hoe beter!) en nog duizend 
andere dingen waar ik nu niet op kan komen.  
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freddy Casier

als ik de vrijdagavond naar café alloo alloo ga, spring ik hier en daar eens bij.  Is de drank in de frigo bijna 
op, dan vul ik deze aan. Is er te weinig volk om de keuken in orde te brengen, dan help ik met plezier 
opruimen. Graag zou ik binnenkort in de kave iets doen met het braakliggend stukje aarde op de koer.

"het Is VooRal 
BelangRIjk om 
samen met de 
VRIjwIllIgeR te 
kIjken waaR zIjn 
talenten lIggen” 

annelies godderis 
 

Naar aanleiding van 10 jaar vrijwilligerswerk in 
het café alloo alloo, vragen we annelies naar 
haar kijk op vrijwilligerswerk.

wat is volgens jou de meerwaarde van vrijwilligers 
binnen een organisatie? 
werken met mensen van verschillende leeftijden en visies biedt 
meer perspectieven, ideeën, verschillende engagementen, … 
dit kan alleen maar een meerwaarde zijn voor een organisatie. 
Er is meestal veel enthousiasme, net omdat ze zich volledig 
vrijwillig inzetten voor een organisatie of doelgroep. 

hoe moeten organisaties omgaan met vrijwilligers? 
Er moet vooral geluisterd worden naar hun inbreng. vaak 
hebben vrijwilligers een andere kijk op de zaken, en net 
die visie kan een meerwaarde zijn. het is een blijk van 
waardering als je de vrijwilligers een stem laat hebben. 
Ook informele samenkomsten zijn een blijk van appreciatie. 
zo leer je de andere vrijwilligers beter kennen. dit 
kunnen ontspanningsmomenten zijn, gekoppeld aan een 
vormingsmoment of een vergadering. waardering moet dus 
zeker niet louter materieel zijn. Soms is een schouderklopje 
voldoende. daarnaast is ondersteuning belangrijk, het gevoel 
dat je als vrijwilliger kan terugvallen op iemand.

kan iedereen vrijwilliger worden? 
ja, ik denk het wel. het hangt natuurlijk af van de 
taakomschrijving. Er moet daarom gekeken worden naar de 
draagkracht van de vrijwilliger. die mag zich zeker niet verplicht 
voelen om iets extra op te nemen of om iets te blijven verder 
doen, als dit eigenlijk niet haalbaar is. Ik geloof dus wel dat 
iedereen zijn bijdrage kan leveren. Stel dat iemand bijvoorbeeld 
niet zo sterk is in sociale interacties, dan zijn er vast en zeker 
heel wat praktische zaken die hij kan opnemen.  
je kan vrijwilligen in een losse groep, één op één, in een 
leefgroep,... voor ieder wat wils dus. 
het is vooral belangrijk om samen met de vrijwilliger te kijken 
waar zijn talenten liggen en hoe die best ingezet worden.  

zIn In VRIjwIllIgeRsweRk?
ook zin om op zoek te gaan naar jouw ideale vrijwilligerswerk in het 
Vrijetijdspunt? neem dan contact op met vrijetijdspunt@oranje.be of via 
de site www.vrijetijdspunt.com.

de menIng Van...
Vandaag vieren we jouw 10-jarig engagement als vrijwilliger 
in het café. tegelijk is dit jouw afscheid. hoe kijk je terug op 
deze periode? 
Ik vond het heel leuk dat ik de kans kreeg om spontaan door te 
groeien binnen verschillende projecten. Ik heb gewerkt met 
hele leuke vrijwilligers, waarvan sommigen echte vrienden zijn 
geworden. Binnen mijn job is er niet zoveel sociaal contact. Ik merk 
dat dit een grote meerwaarde was binnen mijn vrijwilligerswerk.

Ik heb het vrijwilligerswerk altijd met veel plezier gedaan. 
Net omdat ik zoveel vrijheid kreeg. Ik heb bijvoorbeeld al 
meegewerkt op het speelplein, de clubwerking, volt, het café, een 
dansproject,...

zou je vrijwilligerswerk aanraden? 
tuurlijk wel! vooral aan mensen die door hun job weinig sociaal 
contact hebben. je leert er heel veel uit en het verruimt je blik op 
de wereld. tijdens onze opleiding worden wij hier niet in geschoold, 
terwijl je als vrijwilliger wel dingen leert die iedereen in zijn leven 
kan gebruiken. 

wIst je dat...
... er binnen het Vrijetijdspunt meer dan 400 vrijwilligers 
actief zijn. wedden dat er voor jou ook een plaats is?

marc neirynck 

Na een kennismakingsgesprek zijn we samen op zoek gegaan naar de opdracht die het best aansloot 
bij wat ik goed kan en wat ik graag doe. Ik help mee de reizen nog beter voor te bereiden en het 
aanbod in de toekomst uit te breiden. meer reizigers krijgen op die manier de mogelijkheid om te 
genieten van een fantastische uitstap of reis.
Ik heb me altijd voorgenomen om, eens op pensioen, iets terug te doen voor de maatschappij. 
En ik weet zeker... ik heb er nog geen moment spijt van gehad.
 

ann Vrielinck 
 

Lang geleden was ik vrijwilligster in het jeugdatelier. Ondertussen zijn mijn kinderen ook actief in het 
vrijetijdspunt. zo kwam ik terug in contact met vzw Oranje. Onlangs gaf ik een sessie ‘striptekenen’ aan de 
speelpleinkinderen. het was fijn om met mijn creatief talent aan de slag te gaan, en samen met de kinderen 
een verhaal te verzinnen met in de hoofdrol het koekje en de poes. Ik speel met het idee om andere ‘oma’tjes 
en opa’tjes’ (de vriendengroep van het jeugdatelier) aan te sporen ook iets te doen met hun talenten om op die 
manier iets te betekenen voor anderen.
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wat
Een jeugdatelier is een soort jeugdbeweging voor kinderen met 
en zonder een beperking, maar dan wel 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. “

Een enthousiaste ploeg animatoren staat klaar om jou een 
fantastische dag te bezorgen. zij organiseren de activiteiten, 
voorzien de individuele- en groepsbegeleiding. 
ze maken vooraf graag een praatje met jouw ouders en ook 

nadien geven ze de nodige informatie mee. ze luisteren naar jullie 
bedenkingen,...
de animatoren worden ondersteund door een beroepskracht. 
zij  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. 

we lopen de speelplaats op. Op het voetbalveld zijn 4 
jongens aan het voetballen. Obe (11j) vertelt ons dat hij 
dat het allerleukste vindt op kinderweekend: voetballen 
met zijn vrienden. hIj kent ze ook van op het internaat. 
Straks gaan ze samen met de begeleider naar de 
bibliotheek om films te halen voor ‘s avonds. hij heeft 
alvast heel veel ideeën. 

Plots komt een go-cart voorbij. de 4 kinderen erop 
hebben niet zoveel tijd om een praatje te slaan. ze zijn 
op weg naar de stallen om eten te geven aan de dieren. 
‘we moeten wel nog wat wachten op de begeleider’ zegt 
hope enthousiast.  ‘En we gaan ook rosie het varkentje 
kammen’, die vindt dat leuk, maar het andere varkentje 
niet hoor. 

Binnen zien we jens zitten aan het picto-bord. hij is door 
de pictogrammen aan het snuisteren. ‘vanmiddag gaan 
we naar het bos’ zegt hij, en legt alvast het juiste kaartje 
klaar. 

aysha (13 jaar) is aan het knutselen. ‘Ik kom naar hier om 
mijn broer te steunen’ zegt ze. ‘maar ik heb hier vaak ook 
veel plezier hoor. Iedereen is hier altijd super lief, en je 
wordt hier wat meer bediend dan op andere kampen, dat is 
dan ook eens luxe’ 

wat verder zitten een paar kinderen samen met een 
vrijwilligster een spelletje te spelen. ‘Ik ga winnen’ zegt 
milan. ‘want ik ben de beste in uno’. 

Shawn is in de keuken bezig met de begeleider. ‘we eten 
vanmiddag spaghetti’ glundert hij. hij geniet van het 
momentje rust, alleen met de begeleider, en dan straks 
terug verder voetballen met de anderen!
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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. 

 
samen spelen

kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar

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

de Bevertjes, 
Beernemstraat 4,  
8730 oedelem

per dag & nacht: € 16,99

Inschrijven is verplicht: anneleen.vanoost@oranje.be

0470 100 919

anneleen.vanoost@oranje.be

Rolstoeltoegankelijk

kIndeR- en jongeRenweRkIng
... of kort gezegd kjw

weekendopVang
Ongeveer een 2-tal keer per maand kunnen kinderen en 
jongeren met (een vermoeden van) een beperking tot 18 
jaar mee op weekend met Oranje. je kan een weekend 
boeken, maar ook een avond, één overnachting of een dag.

Een klein team van professionele Oranje-begeleiders, die 
zowel ervaring hebben in jeugdwerk als in de woondiensten 
van Oranje, zetten hun schouders onder dit initiatief.
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jongeren van 14 tot 21 jaar

maandag 10 uur t.e.m. vrijdag 14 uur

kamphuis duinrel, 
stokersstraat 10,  
8400 oostende

per dag & nacht: € 16,99

Inschrijven is verplicht: anneleen.vanoost@oranje.be

0470 100 919

anneleen.vanoost@oranje.be

niet rolstoeltoegankelijk

jongeRenweken
tijdens de herfstvakantie organiseren wij terug een 
jongerenweek. jongeren van 14 tot 21 jaar zijn welkom. 
met een kleine groep beleven we een week vol activiteiten. 
tussendoor is er ook ruimte om je eigen ding te doen. 

dit alles gebeurt samen met een team professionele 
Oranje-begeleiders.  

weekendopvang
jongerenweken3
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het  
speelpleIn
een plaats waar spelen en 
ravotten centraal staat

ma dI wo do VR za
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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
050 47 25 90
speelplein@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com
€ 2,50/halve dag, € 5,00/volle dag
Betalen met axibonnen van jeugddienst Brugge is mogelijk.

Vooraf inschrijven is enkel nodig als je kind individuele 
ondersteuning nodig heeft.

InsChRIjVen heRfst- en keRstVakantIe 
Inschrijven is enkel mogelijk via telefoon, inschrijfstrook op 
pagina 38 of via speelplein@oranje.be. 
 
telefonIsCh InsChRIjfmoment 
woensdag 5/9  tussen 17 en 19 uur op 050 47 25 90. 
nadien kan je inschrijven via telefoon, inschrijfstrook op pagina 
38 of via speelplein@oranje.be.

Brugge

speelplein sint-andries & sint-jozef

speelplein sint-andries & sint-jozef
kleuteRs & kIndeRen tIeneRs

31/10 halloweentocht halloweentocht

    spelen    UItStaPPEN hErfStvakaNtIE  

  

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, kinderen en tieners.

kostprijs 
In de prijs is de verzekering, koek en drank bij het 4-uurtje 
inbegrepen. de betaling gebeurt nadien via factuur.  
Spreiding van de betaling over meerdere maanden is 
mogelijk. Neem voor meer info contact op via speelplein@
oranje.be of 050 47 25 90.

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 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. het eerste 
inschrijvingsmoment is telefonisch en gaat door op 
woensdag 5/9 tussen 17 en 19 uur op  050 47 25 90. 
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! let op!
24/12 en 31/12 

sluiting om 13 uur

           UItStaPPEN kErStvakaNtIE   

 

kleuteRs & kIndeRen tIeneRs

2/1 schaatsen schaatsen

telefonIsCh InsChRIjfmoment
woensdag 5/9  tussen 17 en 19 uur op 050 47 25 90. 
nadien kan je inschrijven via telefoon, inschrijfstrook op pagina 38 of via speelplein@oranje.be. 
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Een jeugdatelier is een jeugdbeweging voor 
kinderen met en zonder 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 krijgt 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. 

CIRCusatelIeR
jeugdatelier knokke-heist 

wordt ‘circusatelier’ 

In samenwerking met circusatelier woesh krijgt jeugdatelier knokke-heist een make-over! 
vanaf 15 september is iedereen welkom in het circusatelier in knokke-heist. 

wat kan je hiervan verwachten?
dit circusatelier is een toffe ontmoetingsplaats voor kinderen 
en jongeren met en zonder beperking. de docent geeft les 
op maat van de kinderen en er is extra ondersteuning door 
vrijwilligers voor zij die het nodig hebben. hierdoor krijgt het kind 
de kans zijn eigen talenten al spelend te ontwikkelen. voor deze 
circusschool heb je geen voorkennis nodig! 
wie vorig jaar naar het jeugdatelier kwam zal dit nog steeds op 
dezelfde manier kunnen beleven. Spelen staat voorop en krijgt 
een extra invulling door circusmethodieken.

kortom: elk kind dat graag speelt, kan bij ons terecht voor een 
spetterende namiddag. 

wat blijft hetzelfde?
het jeugdatelier blijft op dezelfde locatie en af en toe verplaatsen 
we naar de sporthal om de hoek. Ook alle andere aspecten van 
het jeugdatelier blijven aanwezig. zo gaan de activiteiten om de 
twee weken door, spelen leeftijdsgenoten samen en krijgen ze 
een 4-uurtje. je hoeft ook niet op voorhand in te schrijven voor de 
activiteit. 

wat verandert er?
Er komt een circusdocent activiteiten geven, in samenwerking 
met vrijwilligers van het vrijetijdspunt. de prijs per activiteit 
bedraagt 5 euro.

vind je ook dat dit super klinkt? Schrijf je dan nu eenmalig in 
voor onze startdag op 15 september en ontdek welke clown, 
acrobaat, goochelaar,... in jou schuilt! 

 

 

kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar

15 september van 14 tot 17.30 uur

Breed Veertien 25, 
8300 knokke-heist

€ 5

050 47 25 90

katelijne.risteyn@oranje.be

www.vrijetijdspunt.com

doe losse kledij aan

 
startdag op 15 september 

jeugdatelIeR knokke-heIst                 
     www.vrijetijdspunt.com
     katelijne.risteyn@oranje.be - 050 47 25 90
     Breed Veertien 25, 8300 knokke-heist
jeugdatelIeR oostkamp              
     www.jeugdatelieroostkamp.be
     jeugdatelieroostkamp@hotmail.com - 0478 09 89 54
    jeugdlokalen maciebergstraat 31, 8020 oostkamp
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jeugdatelIeR BeeRnem                 
     www.oranje-beernem.be
     contact@oranje-beernem.be - 0472 71 39 90
     jeugdlokalen Beukendreef, 8730 Beernem
jeugdatelIeR BRugge          
     www.oranjebrugge.brugseverenigingen.be
     jeugdatelierbrugge@gmail.com - 0490 43 62 12
    paul gilsonstraat 26, 8200 sint-andries

meer info 

jeugdatelIeRs
waar iedereen samen speelt

!
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ontmoeten

CafÉ  
alloo alloo
de gezelligste kroeg van 
Brugge

praktische info 
jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar

Vrijdag van 19 tot 24 uur

zondag van 14 tot 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 wordt door een beroepskracht 
van vrijetijdspunt. 

activiteiten
top activiteit: karaoke-avond 
14 september
Studeer maar al de teksten in! Op deze vrijdagavond zorgen 
wij zelf voor de hits. 

top activiteit: wereldkeuken 
12 oktober
we gaan op culinaire reis! deze avond maken wij zelf 
gerechten van over heel de wereld.   
€5 voor leden, €8 voor niet-leden

top activiteit: kroegentocht 
9 november 
we gaan gezellig samen op stap naar andere cafés in de 
buurt. 
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hapjesvrijdag
top activiteit
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nieuwe openingsuren!
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open. de woensdag zullen 
wIj nIet meeR open zIjn. 

!

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

4

11

18

25

2



17September - November16

         
        

VRIj. 7/9 19 - 22u BBq
Sint - rembert,
ingang via Sint-jozefstraat,
8820 torhout

€ 15,00

zat. 22/9 9.15 - 19.30u
de zoo Van antweRpen
Breng je treinkaart, lunch, drankje 
en extra geld mee.

Loketten station torhout € 40,00

VRIj. 5/10 19 - 22u BowlIng
torhout Bowling centrum, 
Oostendestraat 262, 
8820 torhout

€ 15,00

zat. 20/10 14 - 17u BuRen BIj kunstenaaRs 
vrijetijdshuis, 
markt 1, 
8820 torhout

€ 5,00

zat. 10/11 19 - 22u koken: spaghettI 
Sint - rembert,
ingang via Sint-jozefstraat,
8820 torhout

€ 5,00

zat. 24/11 19 - 22u
dRomen oVeR ReIzen
maak samen een reisplan in deze work-
shop.

Sint - rembert,
ingang via Sint-jozefstraat,
8820 torhout

€ 5,00

         
        

zat. 15/9 19 - 22u

openIngsfeest met kaRaoke 
we steken het nieuwe Clubwerkingjaar 
in gang met een spetterend feest, kom  
maar  in je beste kleren!

de redekiel, 
mevrouw courtmanslaan 82, 
9990 maldegem

€ 5,00

zat. 6/10 14 - 17u stoomtReIn maldegem Stationsplein 8,  
9990 maldegem € 16,00

zat. 13/10 14 - 17u muzIekwoRkshop 
de redekiel, 
mevrouw courtmanslaan 82, 
9990 maldegem

€ 5,00

zat. 3/11 19 - 22 u
halloweentoCht
haal je verkleedkledij maar boven! 
we gaan griezelen...

we starten aan de redekiel, 
mevrouw courtmanslaan 82, 
9990 maldegem en doen een 
heuse tocht in maldegem

€ 5,00

zat. 17/11 19 - 22u wInteRkeRmIs In kleIt
Parochiekerk kleit, 
halledreef 1863, 
9990 maldegem 

€ 5,00

kalendeR
Ontmoeten +16

Clubwerking Brugge
         
        

zat. 1/9 19 - 22u

openIngsfeestje
kom een hapje eten en drinken op de 
start van het nieuwe seizoen! Vergeet 
ook je dansschoenen niet want we 
maken er een feestje van!

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 10,00

zat. 15/9 19 - 22u gRaffItI woRkshop
Vuile kledij voorzien

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 8,00

zat. 29/9 19 - 22u Boys and gIRls nIght Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

zat. 13/10 19 - 22u koken en smullen Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 10,00

zat. 27/10 19 - 22u halloweenfIlm met snaCks Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 8,00 

zat. 10/11 19 - 22u CasInoaVond Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

zat. 24/11 19 - 22u de sInt Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

Inschrijven tot een week voor de activiteit 
via de inschrijfstrook op p.39 of inschrijven@oranje.be

Clubwerking maldegem 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 tijdens 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

Clubwerking torhout
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kalendeR
Ontmoeten +16

Clubwerking aléjop aalter
         
        

zat. 1/9 9.30 - 19.15u
Bezoek aan de zoo Van antweRpen
Breng je treinkaart, lunch, een drankje
en extra geld mee.

Loketten station aalter € 40,00

zat. 6/10 14 - 17u
dRomen oVeR ReIzen
maak samen een reisplan in deze work-
shop.

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

zat. 3/11 19 - 22u fIlm In pyjama jc kadans, 
Stationsstraat 71, 9880 aalter € 5,00

         
        

VRIj. 14/9 14 - 17u VakantIeVeRhalen
Ldc zonneheem, 
Schietspoelstraat 9, 
9900 Eeklo

€ 4,00

VRIj. 28/9 14 - 17u
dRomen oVeR ReIzen
maak in deze workshop samen een 
reisplan.

Ldc zonneheem, 
Schietspoelstraat 9, 
9900 Eeklo

€ 4,00

VRIj. 12/10 14 - 17u RelaxatIe
Ldc zonneheem, 
Schietspoelstraat 9, 
9900 Eeklo

€ 4,00

VRIj. 26/10 14 - 17u halloweenfeest
Breng verkleedkledij mee

Ldc zonneheem, 
Schietspoelstraat 9, 
9900 Eeklo

€ 4,00

VRIj. 16/11 14 - 17u BIngo
Ldc zonneheem, 
Schietspoelstraat 9, 
9900 Eeklo

€ 4,00

VRIj. 30/11 14 - 17u de sInt komt
Ldc zonneheem, 
Schietspoelstraat 9, 
9900 Eeklo

€ 4,00

Koffie met

         
        

zat. 29/9 14 - 17u BowlIng
Breng extra geld voor een drankje.

Yeti, 
Leopoldlaan 60, 
9900 Eeklo

€ 6,00 /1 spel
€ 10,00 /2 spellen

zat. 27/10 14 - 17u BowlIng
Breng extra geld voor een drankje.

Yeti, 
Leopoldlaan 60, 
9900 Eeklo

€ 6,00 /1 spel
€ 10,00 /2 spellen

zat. 24/11 14 - 17u BowlIng
Breng extra geld voor een drankje.

Yeti, 
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.39 of inschrijven@oranje.be

Volt 
         
        

dI. 30/10 14 - 17.30u halloweenfeest Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

woe. 31/10 13.30 - 18u
Bezoek aan de VolkssteRRenwaCht 
CozmIx
Breng je buskaart mee.

Loketten station Brugge € 10,00

VRIj. 2/11 14 - 17.30u fotozoektoCht Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00
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samen aftellen naar het 
nieuwe jaar!

oudejaaR

Op de laatste avond van het jaar organiseren we jaarlijks 
een oudejaarsfeest. Een avond waarop je gezellig samen 
bent met vrienden, geniet van een heerlijk viergangendiner 
en aftelt tot de start van het nieuwe jaar. met veel toeters 
en bellen!

het viergangenmenu houden we graag nog even 
geheim. we kunnen je wel al vertellen dat het aperitief, 
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert in de prijs 
inbegrepen is. Ben je vegetariër, dan voorzien wij een 
aangepaste maaltijd. Laat het ons weten bij je inschrijving.
Breng eventueel nog wat geld mee om een extra drankje 
te kopen. 

Na de feestmaaltijd schuiven we de stoelen aan de kant 
en swingen we het jaar uit. 
heb je zin om enkel te komen fuiven en samen met je 
vrienden en vriendinnen af te tellen van oud naar nieuw? 
dat kan! 

Inschrijven
Inschrijven is absoluut noodzakelijk. je kan inschrijven 
met de inschrijfstrook op pagina 39 of via inschrijven@
oranje.be.
Let op! je bent pas definitief ingeschreven als je de 
factuur betaald hebt. 
als je ingeschreven bent verwachten we je op de plaats 
van afspraak. 
Ben je ingeschreven maar kan je toch niet komen? 
verwittig ons vooraf zodat we weten dat je er toch niet bij 
kan zijn. 

niet opdagen = betalen
wie inschrijft en op de dag zelf niet komt opdagen, zal de 
kosten toch moeten betalen. 

Vanaf 18 jaar

de laatste avond van het jaar, 31/12

19 - 1u

Balsemboom, ganzenstraat 33, 8000 Brugge

diner + fuif: € 30,00
fuif: € 2,00

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via de 
inschrijfstrook of via inschrijven@oranje.be.

050 47 25 90

vrijetijdspunt@oranje.be

www.vrijetijdspunt.com

niet opdagen = betalen
wie inschrijft en op de dag zelf niet komt opdagen, 
zal de kosten toch moeten betalen. 
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kalendeR
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 tijdens 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. 8/9 15 - 16u mInIVoetBal alloo alloo
mini-voetbal voor iedereen! 

Sporthal ‘de koude keuken’, 
zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

maa. 10/9 19 - 21u Idas 
omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met 
drankje

zat. 22/9 18 - 20.30u mInIVoetBal ‘ t VeRzet
mini-voetbal voor iedereen! 

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

zat. 22/9 15 - 16u mInIVoetBal alloo alloo
mini-voetbal voor iedereen! 

Sporthal ‘de koude keuken’, 
zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

maa. 24/9 19 - 21u Idas 
omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met 
drankje

zat. 6/10 15 - 16u mInIVoetBal alloo alloo
mini-voetbal voor iedereen! 

Sporthal ‘de koude keuken’, 
zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00
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kalendeR
Sporten +16

maa. 8/10 19 - 21u Idas 
omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met 
drankje

zat. 13/10 18 - 20.30u mInIVoetBal ‘t VeRzet
mini-voetbal voor iedereen!

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

zat. 20/10 15 - 16u mInIVoetBal alloo alloo
mini-voetbal voor iedereen!

Sporthal ‘de koude keuken’, 
zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

maa. 22/10 19 - 21u Idas 
omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met 
drankje

zat. 27/10 18 - 20.30u mInIVoetBal ‘t VeRzet
mini-voetbal voor iedereen!

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

maa. 5/11 19 - 21u Idas 
omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met 
drankje

zat. 10/11 18 - 20.30u mInIVoetBal ‘t VeRzet
mini-voetbal voor iedereen!

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

zat. 17/11 15 - 16u mInIVoetBal alloo alloo
mini-voetbal voor iedereen!

Sporthal ‘de koude keuken’, 
zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

maa. 19/11 19 - 21u Idas 
omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met 
drankje

zat. 24/11 18 - 20.30u mInIVoetBal ‘t VeRzet
mini-voetbal voor iedereen!

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

25September - November



27September - November

Bijleren

kalendeR
Bijleren +16

         
        

maandag
namIddag 13.15 - 16u ComputeRCuRsus BRugge i.s.m. snt 

je leert werken met foto’s.

vzw Oranje,
Bilkske 5,  
8000 Brugge

€ 45 /reeks met vaPh attest

maandag
VooRmIddag 8.45 - 11.35u BeautyCuRsus BRugge i.s.m. CVo sint-gode-

lieve. Gelaats- en handverzorging.

cvO Sint-Godelieve,
Nieuwstraat 8,
8000 Brugge

€ 230 /reeks  
€ 86 /reeks met vaPh attest

maandag
aVond 18 - 19u

g-dansant 1 BRugge i.s.m. dansplatoo, 
g-sport Vlaanderen, stad Brugge  & platform k. 
hedendaagse dans voor mensen met een fysieke 
beperking.

Basisschool de zonnetuin, 
Beeweg 32, 
8310 assebroek

€ 5 /les
€ 75  /najaar (15 lessen) 
€ 105  /voorjaar (21 lessen)  
€ 180 /volledige reeks

maandag
aVond 19 - 20u

g-dansant 2 BRugge i.s.m. dansplatoo, 
g-sport Vlaanderen, stad Brugge  & platform k. 
hedendaagse dans voor mensen met een verstan-
delijke beperking.

Basisschool de zonnetuin, 
Beeweg 32, 
8310 assebroek

€ 5 /les
€ 75  /najaar (15 lessen) 
€ 105  /voorjaar (21 lessen)  
€ 180 /volledige reeks

dInsdag
namIddag 14 - 16.40u Beeld 1 eeklo i.s.m. ka! eeklo 

kunstexploratie voor mensen met een beperking. 

ka! Eeklo,
Pastoor de Nevestraat 26,
9900 Eeklo

€ 319 /reeks  
€ 80 /reeks met fOd attest 
beperking of kom uit pas

woensdag
namIddag 14 - 16.40u Beeld 2 eeklo i.s.m. ka! eeklo 

kunstexploratie voor mensen met een beperking. 

ka! Eeklo, 
Pastoor de Nevestraat 26,
9900 Eeklo

€ 319 /reeks  
€ 80 /reeks met fOd attest 
beperking of kom uit pas

dInsdag
aVond 18.15 - 19u

djemBÉReeks BRugge i.s.m. jali kunda 
Samen djembé spelen op het ritme van de afrikaanse 
cultuur.

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

Nog niet gekend

VRIjdag
VooRmIddag 9 - 12.30u

koken eeklo i.s.m. volwassenenonderwijs 
kIsp 
Basistechnieken van het koken. twee-wekelijks.

volwassenenonderwijs kISP,
zuidmoerstraat 125,
9900 Eeklo

€ 125 /reeks  
€ 29 /reeks met vaPh attest
+ ongeveer € 140 voor 
ingrediënten per jaar

woensdag
namIddag 13.30 - 16.15u

ComputeRCuRsus eeklo i.s.m. volwassenen-
onderwijs kIsp. computercursus op maat. 

volwassenenonderwijs kISP,
zuidmoerstraat 125,
9900 Eeklo

€ 100 /reeks  
€ 28 /reeks met vaPh attest 

woensdag
namIddag 13.30 - 16.15u I-padCuRsus eeklo i.s.m. volwassenenonder-

wijs kIsp. je leert werken met een Ipad.

volwassenenonderwijs kISP,
zuidmoerstraat 125,
9900 Eeklo

€ 100 /reeks  
€ 28 /reeks met vaPh attest

woensdag
namIddag 13.15 - 14.55u BeeldatelIeR - BeeldInItIatIe 1 BRugge  

i.s.m. kunstacademie Brugge. 
kunstacademie Brugge,
katelijnesstraat 86,
8000 Brugge

Betalend. meer info zie 
www.vrijetijdspunt.com

woensdag
namIddag 15.20 - 17u BeeldatelIeR - BeeldInItIatIe 2 BRugge  

i.s.m. kunstacademie Brugge
kunstacademie Brugge
katelijnesstraat 86,
8000 Brugge

Betalend. meer info zie 
www.vrijetijdspunt.com

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 wil 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.
Of neem contact op via 050 47 25 90 of vrijetijdspunt@oranje.be.
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hotel o’mer

VakantIe aan de  
BelgIsChe kust

de tweede zomer in hotel O’mer gaf ons opnieuw een vakantie-
gevoel met heel veel toffe activiteiten en zon, zee en strand. 
maar! we zeggen de zomer nog niet helemaal vaarwel. 
Ook in september verwachten we nog mooie zonnige weken en 
weekends. 

festival je mee? 
In de themaweek ‘festival’ van 10 tem 14 september maken 
we samen muziek, zingen we luidkeels mee tijdens een karaoke 
op groot scherm en luisteren we naar onze favoriete muziek. je 
wordt helemaal klaargestoomd voor het Bootsea festival op 
donderdag 13 september. zorg dat je er bij bent!

toegankelijkheid van hotel O’mer
hotel O’mer start met grondige verbouwingen in het najaar, 
zodat het hotel helemaal rolstoeltoegankelijk wordt. 

dit zijn enkele van de vele veranderingen die je kan 
verwachten: 

 Onze onthaalbalie/receptie krijgt een traplift. 

 Op het gelijkvloers voorzien we een grote, zonnige   
 leefruimte, een aangepaste keuken en sanitair dat voor   
 iedereen toegankelijk is. 

 Op elke verdieping werken we aan toegankelijke hotel-  
 kamers met aangepast sanitair. de hotelkamers zullen   
 te bereiken zijn met een splinternieuwe en ruime lift. 

 primeur! Er zal ook een rolstoeltoegankelijke
 familiekamer zijn voor 4 personen. 
 Perfect om comfortabel samen met jouw gezin, PaB-  
 assistent of mantelzorger op reis te gaan. 

En wat tijdens de verbouwingen?
hotel O’mer blijft natuurlijk open, ook tijdens de verbouwingen, 
en dat op een andere locatie. 
jouw vakantiegevoel blijft voorop staan, samen met de zorg op 
jouw maat! 
Benieuwd hoe het staat met de werken? wat de tijdelijke locatie 
van hotel O’mer zal zijn? … 
Neem een kijkje op www.o-mer.be en volg ons op facebook! 

 

meer info 
hotel o’mer 
Consciencestraat 45,  
8370 Blankenberge

050 41 13 49 
o-mer@oranje.be  
www.o-mer.be
facebook @hotelomer
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reizen & 
weekends

ReIzen en 
weekends
nog enkele plaatsen vrij!

praktische info 
Volwassenen vanaf 19 jaar

afhankelijk van de reis

afhankelijk van de reis

Inschrijven via reizen@oranje.be

050 47 25 90

reizen@oranje.be

www.vrijetijdspunt.com

je kan je nog inschrijven voor de reizen en weekends voor 
de periode september 2018 - maart 2019. 
Een overzicht van alle reizen vind je in het reismagazine of 
op www.vrijetijdspunt.com.

de inschrijfperiode loopt sinds juni. dus zullen er al heel 
wat plekjes ingenomen zijn, maar neem zeker contact op 
als je interesse hebt in één van onze reizen. 
we bekijken graag voor jou waar er nog openstaande 
plaatsen zijn.

als jouw gewenste reis/weekend al volzet is, hebben we 
ook goed nieuws! 
momenteel werken we aan een nieuw aanbod met reizen 
en weekends voor de periode april 2019 - augustus 2019. 
hou hiervoor alvast het volgende reismagazine in de 
gaten! 

als je het reismagazine niet ontvangt, stuur een mail naar 
reizen@oranje.be. we sturen er gratis één op.

31September - November

nIeuw!
we reizen komend seizoen (in maart 2019) naar de 
dominicaanse Republiek waar we kunnen genieten 
van prachtige witte palmstranden. 
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dromen over reizen 
hoe kan ik mijn droomreis werkelijk maken?

zet in 3 workshops 
je vakantiedromen om 
in vakantieplannen

woRkshop 
dRomen oVeR 
ReIzen

“met mijn hoofd in de wolken.” 
“Nieuwsgierig naar de vakantiefoto’s van mijn vrienden.” 
“dat zou ik ook wel eens willen.” 
“hoe begin ik er aan om een leuke dagtrip of een 
meerdaagse vakantie te plannen?”

tijdens een reeks workshops maken wij van je droom iets 
wat je ook echt kan uitvoeren. 

we zoeken uit wat je leuk vindt en wat haalbaar is. 

hiervoor komen we enkele keren samen met een groep 
reisdromers.

Elke deelnemer maakt een vakantiefotoboek. deze geeft 
weer waar er tijdens de sessies aan gewerkt is. 

jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar

namiddagsessies 13 - 15.30u 
avondsessies 18.30 - 21u

peterseliestraat 100, 8000 Brugge

gratis

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan met de 
inschrijfstrook op pagina 39 of via een mail naar 
christl.claeys@oranje.be

050 47 25 90
christl.claeys@oranje.be

praktische info 
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vrije tijd  
op maat

VRIjetIjds 
tRajeCtBegeleIdIng

Ben je op zoek naar een leuke 
activiteit voor in je vrije uurtjes, maar 
vind je niet wat je zoekt?  
dan kan je bij de vrijetijdstraject-
begeleiding je vraag stellen. 
we gaan samen op zoek naar de vrije 
tijd die bij jou past!

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 
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Rap-op-stap 
aalteR

het rap-Op-Stap-kantoor helpt 
mensen met een beperkt budget 
om een betaalbare uitstap of 
activiteit te vinden. je kan bij 
ons terecht voor vakanties, 
daguitstappen, culturele en 
sportactiviteiten.  

vorig jaar konden een aantal kinderen en volwassenen via 
ons bijvoorbeeld inschrijven bij de zwemclub, loopclub, de 
kunstacademie… en dit allemaal met 80% korting!

anderen kozen voor een uitstap naar the Night of the Proms, of 
een voorstelling in een cultureel centrum en kregen ook daar via 
ons een fikse korting.

dit zijn enkele voorbeelden, er zijn natuurlijk heel wat meer 
mogelijkheden!

Ook voor een betaalbare daguitstap of reis kan je bij ons terecht. 
Er zijn heel wat vakantiewoningen, pretparken, dierentuinen 
enzovoort die minstens 30% korting geven op hun prijzen.

‘adVIes en BegeleIdIng 
dooR het Rap-op-stap- 
kantooR Is gRatIs.’

‘Rap-op-stap Is eR 
VooR IedeReen dIe 
omwIlle Van een 
kleIn Budget nIet op 
VakantIe of uItstap 
kan.’
 
kom eens langs 
wil je meer weten? kom dan zeker eens langs bij 
het rap-Op-Stap-kantoor! we gaan samen na of je 
recht hebt op de kortingen* en gaan op zoek naar een 
mogelijk antwoord op jouw vraag.

*leefloon, verhoogde tegemoetkoming, 
budgetbegeleiding, schuldbemiddeling en 
werknemers in maatwerkbedrijf of sociale 
werkplaats.
 
van maandag t.e.m. vrijdag kan je ons telefonisch 
bereiken van 10 tot 12.30 uur en op woensdag ook 
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 
telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 10  
tot 12.30 uur en op woensdag ook van 13.30 tot 16 uur.

www.vrijetijdspunt.com 

open tussen 17 - 19u
open tussen 15 - 17u
open tussen 16 - 18u
de toevlucht 
sint-jozefstraat 6,
9880 aalter
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Zomervakantie 
2018

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

als de werking van mijn voorkeur al volzet is, dan zou ik graag 
naar een ander speelplein van Oranje 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 telefonisch in 050 47 25 90.

Speelpleinen Brugge

herfstvakantie 
2018

29/10 maandag

30/10 dinsdag

31/10 woensdag

1/11 donderdag

2/11 vrijdag  

vm Nm

kerstvakantie 
2018 - 2019

24/12 maandag

25/10 dinsdag

26/12 woensdag

27/12 donderdag

28/12 vrijdag  

31/12 maandag

1/1 dinsdag

2/1 woensdag

3/1 donderdag

4/1 vrijdag

vm Nm vm Nm

GESLOtEN

GESLOtEN

GESLOtEN

GESLOtEN

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 inschrijven@oranje.be of schrijf je telefonisch in 050 47 25 90.

geboortedatum

Clubwerking aalter

1/9 Bezoek aan de zoo van antwerpen

6/10 dromen over reizen

3/11 film in pyjama

Volt

30/10 halloweenfeest

31/10 Bezoek aan de volkssterrenwacht

2/11 fotozoektocht

ge
ge

ve
ns

 d
ee

ln
em

er

thema ontmoeten en bijleren

Clubwerking Brugge

1/9 Openingsfeestje

15/9 Graffiti workshop

29/9 Boys and girls night

13/10 koken en smullen

27/10 halloweenfilm met snacks

10/11 casinoavond

24/11 de Sint

Clubwerking torhout

7/9
BBQ
aantal personen vlees:  
aantal personen veggie:

22/9 de zoo van antwerpen

5/10 Bowling

20/10 Buren bij kunstenaars

10/11 koken: Spaghetti

24/11 dromen over reizen

Clubwerking maldegem

15/9 Openingsfeest met karaoke

6/10 Stoomtrein maldegem

13/10 muziekworkshop

3/11 halloweentocht

17/11 winterkermis in kleit

Cursussen

computercursus Brugge

Beautycursus Brugge

G-dansant 1 Brugge

G-dansant 2 Brugge

Beeld 1 Eeklo

Beeld 2 Eeklo

djembéreeks Brugge

koken Eeklo

computercursus Eeklo

I-padcursus Eeklo

Beeldatelier - Beeldinitiatie 1 Brugge

Beeldatelier - Beeldinitiatie 2 Brugge

oudejaarsavond
diner + fuif
aantal personen vlees:  
aantal personen veggie:

Enkel fuif

workshop dromen over Reizen

 6, 13, 20/9 Namiddagsessies

 6, 13, 20/9 avondsessies



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 ook van 13.30 tot 16 uur.


