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kersvers!? 
Inleiding
Er hing de afgelopen maanden elektriciteit in de lucht op Vrijetijdspunt. Wat is Vrijetijdspunt? 

Vraag je je misschien af. Vrijetijdspunt is de nieuwe overkoepelende naam voor alles dat met vrije 

tijd te maken heeft binnen vzw Oranje. Vanaf november kan je ons herkennen aan onze nieuwe 

naam en logo. 

 

En wat is dat nu met die elektriciteit? Wel; jullie ideeën en creativiteit inspireren ons steeds 

opnieuw om elke 3 maanden een nieuw aanbod te lanceren. Maar deze keer gaan we een stapje 

verder. Het magazine dat voor je ligt is de opvolger van Tidé, in een gloednieuw jasje. In dat 

nieuwe jasje vind je enkele kersverse projecten terug. Daarnaast staat 2018 voor deur: een jaar 

vol beleven en ontdekken. Samen met jou duiken we het nieuwe jaar in, met een lach en veel zin 

in nieuwe avonturen!  Duik je met ons mee?

Wat betekenen de icoontjes?
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NIET OPDaGEN = BETaLEN

WIST jE DaT...
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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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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,...
De animatoren worden 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. 
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     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                 
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     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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sPeeLPLeIN
BrUGGe

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.  

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, sint-Andries

sint-Jozef:       Basisschool De Pannebeke
                            ingang Ter Looigemweg, 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.
Inschrijven voor de kerstvakantie kan nog steeds.

TeLeFONIsCH INsCHrIJFMOMeNT PAAsvAkANTIe 
Woensdag 10/01 tussen 17-19 uur op 050 47 25 90. Nadien kan 
je inschrijven via telefoon, speelplein@oranje.be, inschrijfstrook 
of website.

Praktische info 
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WIST JE DAT...
we tijdens de zomervakantie naast Brugge ook in 

Assenede en Maldegem speelpleinwerking organiseren? 

Meer info vind je op www.vrijetijdspunt.com
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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 
bevestigings via e-mail ontvangt. De betaling gebeurt 
nadien via factuur. 

 

Praktische info 
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Een weekend vol speelpret.
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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



OntmOeten
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ZAAL LOkAAL
ruimte delen is creëren.

Oranje gelooft in onbeperkt samenleven: Talenten in de samenleving en in de 
buurt kansen geven en met elkaar verbinden. Met zaal Lokaal, een herberg voor 
initiatieven in de vrijetijdssfeer, wil ook Vrijetijdspunt talenten verenigen. 

ruimte
Dit najaar trappen we zaal Lokaal af, op een plek die je 
waarschijnlijk wel kent: het gebouw in de Peterseliestraat, 
met de rode poort. al jaren is het de thuisbasis van vzw Oranje: 
dagcentrum, café, jeugdbewegingen, vrijetijdsprojecten… 

Vanaf dit najaar kunnen de buren, de ruime buurt, lokale 
verenigingen… deze Oranje-getinte plek nog meer kleur geven. 
zaal Lokaal staat vanaf nu open voor iedereen. Het biedt ruimte 
voor diverse initiatieven, waar Vrijetijdspunt één van de vele 
gebruikers zal zijn. Het wordt een platform waar creatieve 
geesten, ondernemers en burgers vrije tijd kunnen organiseren 
op een toegankelijke manier. Het doel van zaal Lokaal: ‘Elkaar 
ontmoeten in open dialoog’.

Delen
De activiteiten die in zaal Lokaal doorgaan staan open voor een 
ruim publiek. Niet toevallig valt de lancering van het initiatief 
samen met de herinrichting van de ruimte. Dankzij de financiële 
steun van Summertaste en Ladies circle kan de ruimte volledig 
rolstoeltoegankelijk gemaakt worden. Er komt een toegankelijke 
bar en verstelbare dj-tafel. De keuken wordt in de toekomst 
in samenwerking met Stad Brugge gerenoveerd en meer 
rolstoeltoegankelijk gemaakt. 

 

Bies - improgezelschap dat Zaal Lokaal als repetitieruimte 
gebruikt.

 
 
Ook de kennis van Vrijetijdspunt, de buren, lokale verenigingen... 
is ter beschikking van alle gebruikers van zaal Lokaal. ‘Hoe kan 
je een laagdrempelige activiteit organiseren waar iedereen kan 
aan deelnemen?’, ‘Hoe breng je mensen met elkaar in contact?’, 
‘Hoe kunnen talenten gematcht worden?’... zijn allemaal vragen 
die in zaal Lokaal kunnen gesteld worden en waar we samen een 
antwoord op zoeken.
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creëren
Mensen bezitten heel wat talenten. Daar zijn we van overtuigd. 
Door mensen samen te brengen, kunnen we elkaar inspireren, 
ideeën delen en samen realiseren. Daarom wordt zaal Lokaal niet 
enkel een gedeelde ruimte, maar ook een plek van ontmoeten en 
samenwerken. Dit zal kunnen tijdens labo-momenten. Tijdens 
deze labo-momenten kunnen gebruikers van de zaal samenkomen 
om na te denken over de organisatie en de toekomst van zaal 
Lokaal. Evengoed kunnen er ideeën ontstaan rond nieuwe leuke 
activiteiten. Want: ruimte delen is creëren. 

 

‘ZAAL LOkAAL WOrDT NIeT 
eNkeL eeN GeDeeLDe 
rUIMTe MAAr OOk eeN 
PLek vAN ONTMOeTeN eN 
sAMeNWerkeN.’

Heb je vragen over zaal Lokaal? Wil je graag meer weten over hoe 
je de ruimte kan gebruiken? kom dan op 9 december langs tijdens 
feest Vrijetijdspunt, de feestelijke opening van zaal Lokaal. 
Iedereen is welkom en de toegang is gratis. 
 

Soepcafé - één van de initiatieven in Zaal Lokaal.

VOLT - jongerenwerking van Vrijetijdspunt met activiteiten in Zaal Lokaal.
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Feest
V R I J E T I J D S P U N T

9  d e c e m b e r  / /  1 8 - 2 3  u u r

// www.vrijetijdspunt.com

De kave
Peterseliestraat 100

8000 Brugge
Gratis toegang

vrijetijdspunt

klink met ons mee op de 
nieuwe inrichting van café 

Alloo Alloo, Zaal Lokaal, 
het nieuwe logo, magazine 

en website. 

Hapjes // Drankjes // 
Animatie // Muziek
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CAFe  
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
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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: FeesT vrIJeTIJDsPUNT 
 9 december
kom samen met ons de heropening van café alloo alloo 
vieren en bewonder de nieuwe inrichting. Meer info zie 
pagina 13.

TOP activiteit: Nieuwjaarsreceptie 
12 januari
Trek je mooiste pak of jurk aan en kom  klinken op het 
nieuwe jaar. Inschrijven is niet nodig.

TOP activiteit: valentijnsdiner 
9 februari
kom dineren bij kaarslicht en vier het feest van de liefde. 
Inschrijven aan de bar. Het diner kost € 15 en moet op de 
dag zelf betaald worden. Niet-leden betalen € 17.

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 
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Open
DJ Alloo Alloo
Hapjesvrijdag
TOP activiteit
Frituur Alloo Alloo
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OUDeJAAr
samen aftellen naar het  

nieuwe jaar!
Op de laatste avond van het jaar 
organiseren we jaarlijks een 
oudejaarsfeest. 
Een avond waarop je gezellig 
samen kan zijn met vrienden en 
kan genieten van een heerlijk 
viergangendiner. Met veel toeters 
en bellen tellen we af tot de start 
van het nieuwe jaar!

Het viergangenmenu bestaat uit een aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.  
Ben je vegetariër of heb je een voedselallergie, dan voorzien wij een aangepaste 
maaltijd. Laat het ons vooraf bij je inschrijving weten.
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 in het 
magazine of via e-mail.
Let op! je bent pas definitief ingeschreven als je de factuur betaald hebt. 
Wanneer je bent ingeschreven verwachten we je op de plaats van de afspraak. 
Ben je ingeschreven maar kan je toch niet komen? Verwittig ons zo snel mogelijk 
zodat we weten dat je er toch niet bij kan zijn. 

31 december 2017

19 - 1 uur

(jong)volwassenen vanaf 18 jaar

De Balsemboom 

Ganzenstraat 33, 8000 Brugge
Diner + fuif: € 30 
enkel fuif: € 2
Wie inschrijft en op de dag zelf niet komt opdagen,  
zal de kosten toch moeten betalen. 

vooraf inschrijven is noodzakelijk.
 Inschrijven kan tot 4 december. 

050 47 25 90

vrijetijdspunt@oranje.be

www.vrijetijdspunt.com
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kALeNDer
Ontmoeten +16

Clubwerking Torhout

Clubwerking Brugge
         
        

ZAT. 9/12 18 - 21U FeesT vrIJeTIJDsPUNT 
Een avond vol leuke animatie en muziek.

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

ZAT. 23/12 17 - 19U
kersTMArkT BrUGGe 
rondkuieren op de kerstmarkt. Samen iets smullen 
en genieten van kerstmuziek.

De grote markt van Brugge, 
bij het oude postgebouw € 5,00

ZAT. 6/1 19 - 22U
NIeUWJAArsreCePTIe
klink met ons op het nieuwe jaar. Het is feest dus 
kom in mooie kledij. 

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

ZAT. 20/1 19.30 - 22U
F.C. De kAMPIOeNeN 3 
De avonturen van onze favoriete voetbalploeg 
bekijken in de cinema.

Ingang kinepolis Brugge,
koning albert 1 - laan 200,
8200 Brugge

€ 15,00

ZAT. 10/2 19 - 22U
vALeNTIJNsDINer 
We klinken samen op de dag van de liefde bij een 
heerlijke maaltijd.

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 10,00

ZAT. 23/2 19 - 22U BOys & GIrLs NIGHT 
Een leuke dansavond. kom in gemakkelijke outfit.

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

P.13

         
        

ZAT. 2/12 19 - 22U sINTFeesT 
De sint komt op bezoek.

Sint - rembert
ingang via Sint-jozefstraat,
8820 Torhout

€ 5,00

ZAT. 9/12 18 - 21U FeesT vrIJeTIJDsPUNT 
Een avond vol leuke animatie en muziek.

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

ZAT. 23/12 19 - 22U

kersTMArkT rOeseLAre
rondkuieren op de kerstmarkt. Wie wil kan schaatsen 
op de ijspiste.  
Vergeet je treinkaart niet.

Loketten station Torhout € 12,00

ZAT. 20/1 19 - 22U
F.C. De kAMPIOeNeN 3 
De avonturen van onze favoriete voetbalploeg 
bekijken in de cinema.

Ingang kinepolis Brugge,
koning albert 1 - laan 200,
8200 Brugge

€ 15,00

ZAT. 3/2 19 - 22U
BAskeTBALWeDsTrIJD 
We gaan live kijken naar een basketbalwedstrijd van 
Bebita Eernegem. 

Sint - rembert
ingang via Sint-jozefstraat,
8820 Torhout

€ 5,00

ZAT. 17/2 19 - 22U FONDUe AvOND 
Samen dineren in een restaurant.

De Verleyding 
Oostendestraat 74, 
8820 Torhout

€ 35,00

P.13
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Inschrijven tot een week voor de activiteit 
via de inschrijfstrook op p.35 of inschrijven@oranje.be

Clubwerking Maldegem
         
        

ZAT. 2/12 9 - 12 U sINTONTBIJT 
We ontbijten samen met lekkers van de sint.

De redekiel 
Mevrouw courtmanslaan 82, 
9990 Maldegem

€ 7,00

ZAT. 9/12 17 - 22U FeesT vrIJeTIJDsPUNT 
Een avond vol leuke animatie en muziek. 

Bushalte 3, markt van 
Maldegem € 5,00

ZAT. 6/1 19 - 22U
NIeUWJAArsDINer
We toasten op het nieuwe jaar met een heerlijke 
maaltijd. Vergeet je galakledij niet!

‘t Binnenhof 
Markt 24, 
9900 Eeklo

€ 12,00

ZAT. 20/1 11.30 - 18U
F.C. De kAMPIOeNeN 3 
De avonturen van onze favoriete voetbalploeg 
bekijken in de cinema. Vergeet je lunch niet.

Bushalte 3, markt van 
Maldegem € 15,00

ZAT. 3/2 14 - 17U kNUTseLeN MeT kLeI 
Beeldhouwwerken maken. Vergeet je schort niet.

De redekiel 
Mevrouw courtmanslaan 82, 
9990 Maldegem

€ 5,00

ZAT. 17/2 14 - 17U
BeZOek AAN DIereNHOTeL 
We bezoeken dierenhotel De Hoeve en maken kennis 
met de honden, katten en paarden.

Dierenhotel De Hoeve 
koning albertlaan 31, 
9990 Maldegem

€ 5,00

P.13

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. 
 
Ik wil graag meer info over een activiteit 
Over de activiteiten met een oranje bolletje vind je op 
de aangeduide pagina meer informatie. 

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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kALeNDer
Ontmoeten +16

         
        

ZAT. 23/12 19-22U BOWLING
Maandelijkse bowling-afspraak in bowling yeti. Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo

€ 6,00 /1 spel
€ 10,00 /2 spellen

ZAT. 27/1 19-22U BOWLING
Maandelijkse bowling-afspraak in bowling yeti. Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo

€ 6,00 /1 spel
€ 10,00 /2 spellen

ZAT. 24/2 19-22U
kersTBOWLING
Maandelijkse bowling-afspraak in bowling yeti. 
Vergeet je kerstmuts niet.

Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo
€ 6,00 /1 spel
€ 10,00 /2 spellen

Bowling eeklo

Clubwerking Aalter
         
        

ZAT. 9/12 16.30 - 22U
FeesT vrIJeTIJDsPUNT 
Een avond vol leuke animatie en muziek.  
Vergeet je buskaart niet.

Loketten station aalter € 5,00

ZAT. 6/1 19 - 22U NIeUWJAArsFeesT 
klink en dans samen met ons op het nieuwe jaar!

jc kadans, 
Stationsstraat 71,
9880 aalter

€ 5,00

ZAT. 3/2 13 - 18U
F.C. De kAMPIOeNeN 3 
De avonturen van onze favoriete voetbalploeg 
bekijken op groot scherm. Vergeet je buskaart niet.

Loketten station aalter € 20,00

P.13

         
        

vrIJ. 8/12 14-17U kOFFIe MeT sINTerkLAAs zuidkaai,  zuidmoerstraat 
136, 9900 Eeklo € 4,00

vrIJ. 5/1 14-17U kOFFIe MeT NIeUWJAArsreCePTIe zuidkaai, zuidmoerstraat 
136, 9900 Eeklo € 4,00

vrIJ. 19/1 14-17U kOFFIe MeT vOLkssPeLeN zuidkaai, zuidmoerstraat 
136, 9900 Eeklo € 4,00

vrIJ. 2/2 14-17U kOFFIe MeT BLOeMsCHIkkeN vOOr 
vALeNTIJN

zuidkaai, zuidmoerstraat 
136, 9900 Eeklo € 4,00

vrIJ. 23/2 14-17U kOFFIe MeT CArNAvALverkIeZING zuidkaai, zuidmoerstraat 
136, 9900 Eeklo € 4,00

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

vOLT 
         
        

WOe. 27/12 14 - 17.30U kersTFeesT 
met cadeautjes!

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

DON. 28/12 10 - 17.30U
kersTMArkT GeNT 
Samen gezellig rondkuieren op de kerstmarkt van 
Gent. Vergeet je warme kleren niet.

Loketten station Brugge € 20,00

vrIJ. 29/12 14 - 17.30U
sCHAATseN 
Schaatsen op de schaatsbaan van Boudewijnpark.  
Let op! Handschoenen zijn verplicht.

Loketten station Brugge € 10,00

DIN. 2/1 14 - 17.30U
NIeUWJAArsFeesT 
Trek je mooiste kleren aan en vier met ons het nieuwe 
jaar.

Peterseliestraat 100, 
8000 Brugge € 5,00

WOe. 3/1 13.30 - 17U BOWLING 
In de prijs zitten 2 spelletjes inbegrepen. Loketten station Brugge € 10,00

DON. 4/1 13 - 17.30U
F.C. De kAMPIOeNeN 3 
De avonturen van onze favoriete voetbalploeg 
bekijken op groot scherm. Vergeet je buskaart niet.

Loketten station Brugge € 15,00

Datum en uren in december 
gekend.

CerCLe BrUGGe LIve MATCH 
We gaan in het stadion een match van cercle Brugge 
bekijken.  De datum is op vandaag niet gekend. Hou 
daarom onze facebookpagina in het oog.

Loketten station Brugge € 20,00

DIN. 13/2 14 - 17.30U
CArNAvALsFeesT 
kom verkleed en vier samen met ons een knotsgek 
carnavalsfeest.

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

WOe. 14/2 14 - 17.30U kOkeN eN BAkkeN 
Vergeet je kookschort niet.

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00

DON. 15/2 14 - 20U

sAUNA eN ZWeMBAD BLOsO BLANkeNBerGe 
Vergeet je zwemkledij, handdoek, bus- en treinkaart 
en lunch niet.   
Ook handdoek en slippers zijn verplicht.

Loketten station Brugge € 30,00

vrIJ. 16/2 14 - 17.30U ZING MeT ONs Mee
Een namiddag vol met jouw lievelingsliedjes.

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge € 5,00



spOrten
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kALeNDer
Sporten +16

ZAT. 2/12 18-20.30U MINIvOeTBAL ‘T verZeT 
achteraf gaan we samen frietjes eten. 

MEOS, 
Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem € 3,00

ZAT. 2/12 15-16U MINIvOeTBAL ALLOO ALLOO Sporthal ‘De koude keuken’, 
zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

MAA. 4/12 19.30-21U IDAs 
Omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met drankje

ZAT. 16/12 15-16U MINIvOeTBAL ALLOO ALLOO Sporthal ‘De koude keuken’, 
zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

MAA. 18/12 19.30-21U IDAs 
Omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met drankje

ZAT. 30/12 15-16U MINIvOeTBAL ALLOO ALLOO Sporthal ‘De koude keuken’, 
zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

ZAT. 6/1 15-16U MINIvOeTBAL ALLOO ALLOO Sporthal ‘De koude keuken’, 
zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

ZAT. 13/1 18-20.30U MINIvOeTBAL ‘T verZeT MEOS, 
Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem € 3,00

MAA. 15/1 19.30-21U IDAs 
Omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met drankje

MAA. 22/1 19.30-21U IDAs 
Omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met drankje

ZAT. 27/1 18-20.30U MINIvOeTBAL ‘T verZeT 
achteraf gaan we samen frietjes eten. 

MEOS, 
Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem € 3,00

ZAT. 27/1 15-16U MINIvOeTBAL ALLOO ALLOO Sporthal ‘De koude keuken’, 
zandstraat 284, 8000 Brugge € 3,00

MAA. 29/1 19.30-21U IDAs 
Omnisport activiteiten

Sporthal Eeklo, 
Burg. Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

€ 3,00  
€ 5,00 met drankje

vind je weg in het aanbod ‘sporten’
Moet ik inschrijven voor een sportactiviteit? 
Nee, dat hoeft niet. Enkel bij tornooien of evenementen 
is dit noodzakelijk. 

Wat staat er in deze kalender?
In deze kalender vind je alle activiteiten van Minivoetbal 
‘t Verzet, Minivoetbal alloo alloo en IDaS terug.

is er iets niet duidelijk? BeL ONs GerUsT OP 050 47 25 90 OF 09 327 05 75 
OF MAIL NAAr vrIJeTIJDsPUNT@OrANJe.Be



Bijleren



23December - februari

NIeUWe CUrsUs
Smartphone & tablet

Het gebruik van een tablet 
of smartphone is bijna niet 
meer weg te denken uit onze 
samenleving. Maar hoe gebruik je 
zo’n toestel?

Daarom organiseren we dit najaar 
een smartphonecafé in Brugge en 
een cursus in aartrijke rond het 
werken met een tablet. 

De busuren opzoeken, YouTube bekijken, foto’s nemen of je 
favoriete lied beluisteren. Dat en nog zoveel meer kan je doen 
met een smartphone of tablet. Iedereen wil andere dingen leren, 
daarom proberen we zoveel mogelijk in te gaan op jouw vragen.

We geven info over het gebruik van je toestel, verbinding maken 
met internet en interessante applicaties. Daarnaast kunnen we 
jou ook helpen om de juiste instellingen voor je toestel te vinden.

Deze cursus is voor iedereen die een tablet of smartphone heeft 
of van plan is om er 1 te kopen. Breng zeker je eigen toestel mee. 
Wie dit niet heeft, kan een tablet van Vrijetijdspunt gebruiken.

Interesse?
Op de volgende pagina vind je alle praktische informatie 

over deze cursus.  Ook op onze website  

www.vrijetijdspunt.com vind je meer info.
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kALeNDer
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. 
Deze reeks is gericht op mensen met een fysieke 
beperking.

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.

Basisschool De zonnetuin 
Beeweg 32, 
8310 assebroek

€ 5/ les 
€ 105/ reeks

1/12 & 15/12 19 - 20.30U TABLeTCAFé 
Ontdek de tablet en smartphone.

Peterseliestraat 100,
8000 Brugge Gratis

5, 12 & 
18/12 14 - 16.30U TABLeT CUrsUs 

Ontdek de tablet en smartphone.
aartrijksestraat 9, 
8211 aartrijke 15/ reeks

CIrCUs WOesH
circuslessen voor kinderen en jongeren. www.woesh.be

P.23

P.23
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reizen & 
weekends
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DrOMeN Over reIZeN 
sTArT HIer

Vrijetijdspunt zit niet stil. Terwijl 
iedereen nog aan het nagenieten 
is van de voorbije zomer werken 
we enthousiast aan een nieuw 
reisaanbod. 
We pakken dit jaar uit met een 
twee reisseizoenen. Momenteel 
timmeren we nog volop aan een 
voorjaars- en zomeraanbod dat 
je kan komen ontdekken op onze 
reismarkt. Maar daarnaast werken 
we ook aan een najaars- en 
winteraanbod! 

Waarom het reisseizoen opsplitsen? 
•	 Hoe groter het aanbod, hoe meer kans dat er iets voor jou 

bij zit! 
•	 zo moet je minder lang op voorhand je reis plannen.
•	 We kunnen sneller inspelen op jouw wensen en interesses. 

Iedereen kan op reis gaan, jij dus ook! 
Op vakantie gaan betekent een andere cultuur leren kennen, 
nieuwe dingen ontdekken, zaken doen die je anders niet zou 
doen … kortom: je leert heel veel bij door op reis te gaan. En er 

is voor elk wat wils: een vliegreis, een professionele zorgreis, 
actieve reizen, rustige reizen, een festivalweekend, een 
wintervakantie… 

jouw mening telt!
Om je een nog betere reiservaring te geven, streven we naar 
reizen op maat van de deelnemers. Stel daarom gerust al je 
reisvragen, doe voorstellen en wij kijken wat mogelijk is. 
Bestaande reizen kunnen we zo vernieuwen of nieuwe 
reisbestemmingen toevoegen. Nieuw dit jaar is bijvoorbeeld het 
weekend naar Disneyland Parijs. 
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Ook tijdens de reis zelf houden we zoveel mogelijk rekening met 
de suggesties uit de groep. Op die manier kan je mee beslissen 
hoe jouw reis er uit ziet en geniet je maximaal van je reis. Op reis 
kan alles en moet niets!

Op zoek naar een echt reisgevoel?
Oranje hecht veel belang aan het comfort van onze reizigers. We 
selecteren enkel hotels of vakantiewoningen die net dat ietsje 
meer bieden. Een comfortabel bed, lekker eten, een mooi verblijf, 
kleinere reisgroepen, comfortabele bussen… allemaal elementen 

die de reis onvergetelijk maken. Sommige deelnemers hebben de 
reismicrobe zodanig te pakken dat ze meerdere reizen per jaar 
boeken.

Onze reisbegeleid(st)ers beleven zelf ook een 
onvergetelijke reis
De vrijwilligers die de reizen begeleiden zijn enthousiaste, 
competente mensen met een oplossend vermogen. Bovendien 
staan ze 24u op 24u in directe verbinding met het thuisfront. 
Sommige reizen worden begeleid door professionele medewerkers 
van vzw Oranje.
Met de uitbreiding van het reisaanbod wil vzw Oranje ook de poule 
van reis vrijwilligers uitbreiden. Laat ons gerust weten indien jij, 
net zoals leerkracht Maxime claeys, interesse hebt om mee te 
gaan als reisbegeleid(st)er: 

‘De reis naar Woudenberg van vorige zomer was voor mij een zeer 
positieve ervaring. We hadden een heel aangename groep mee. als 
persoon en als leerkracht ben ik door deze ervaring gegroeid. Een 
andere reisbegeleidster inspireerde mij. Haar aanpak en gebruik 
van humor neem ik zeker mee om in de klas te gebruiken.’ 

reizen met Oranje kan dus zowel voor deelnemers als begeleiders 
een verrijking zijn. Wij zorgen alvast voor een veelzijdig aanbod. 
Blader gerust door onze reisbrochure of kom op 25 november naar 
onze reismarkt in de cultuurfabriek in Sijsele. Misschien vind jij 
er wel je droomvakantie of kan je ons een suggestie doen om ons 
aanbod nog uit te breiden.

Jij komt toch ook naar de reismarkt?
De reismarkt gaat door op zaterdag 25 november. Tussen 13 en 16 uur kun je kennis maken met het reisaanbod voorjaar en 
zomer 2018. Per reis is er uitleg door de reisbegeleiders zodat je weet wat de reis precies zal inhouden.  
 
Inschrijven kan door een e-mail te sturen met het aantal personen naar reizen@oranje.be of bel naar 050 47 25 90
kan je er niet bij zijn, maar wil je graag een reisbrochure ontvangen? Laat het ons weten!
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‘We HOUDeN 
rekeNING MeT JOUW 
sUGGesTIes. OP reIs 
kAN ALLes eN MOeT 
NIeTs! ‘

Betaalbaarheid van je reis
Omdat we weten dat de kost van een reis ineens een 
grote hap uit het budget is, kan je ook vragen om je 
reis/reizen gespreid te betalen, hiervoor bel je naar 
050 47 25 90 of mail je naar reizen@oranje.be.

Beschik je over een budget ‘Persoonsvolgende 
financiering’ of kan je gebruik maken van 
‘rechtstreeks toegankelijke hulp’ ? Dan kan jij zo 
misschien een deeltje van de reiskost financieren.  
Heb je interesse? Neem dan contact op met christ 
Dobbelaere van Oranje via 050 341 341 of mail naar 
christ.dobbelaere@oranje.be.

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

Hotel O’mer 
vakantiesfeer op jouw maat

Hotel O’mer 
Consciencestraat 45, 
8370 Blankenberge
050 41 13 49 
o-mer@oranje.be 
www.o-mer.be

Hotel O’mer zet in op gezinsondersteunende vakanties 
en vakantieopvang waarbij we de nadruk leggen 
op ontspanning, beleving, ontmoeting en vakantie. 
Iedereen is welkom. Bovenop het verblijf in het hotel, 
kunnen gasten met een persoonsvolgend budget 
rekenen op professionele begeleiding (24/7), de 
organisatie van toffe activiteiten en drie maaltijden 
per dag. 

Hotel O’mer pakt uit met toffe vakantie-activiteiten 
om je hotelverblijf aan de kust nog toffer te maken.  
zo organiseren we verwenweek ‘Puur Natuur’, zijn 
er dansavonden op vrijdagavond en kan je kerst en 
Nieuwjaar vieren in Hotel O’mer. 



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 
isa.moerenhout@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 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 
je kan ons elke 1e en 3de dinsdag van de maand 
tussen 17 en 19 uur vinden in het Gemeentehuis 
in aalter. kan je niet langskomen tijdens de 
openingsuren? Maak dan een afspraak. Op aanvraag 
is een huisbezoek ook mogelijk.
 
Van dinsdag t.e.m. vrijdag kan je ons telefonisch 
bereiken tussen  10 uur en 12.30 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

elke 1ste en 3e dinsdag van de maand, 
van 17 - 19 uur
Gemeentehuis Aalter 
europalaan 22, 
9880 Aalter

Advies en begeleiding is gratis.

rapopstap@aalter.be
09 327 05 75 
van dinsdag t.e.m. vrijdag van 10 tot 12.30 uur 

www.vrijetijdspunt.com 
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INsCHrIJvING        
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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

kerstvakantie 
2017

25/12 Maandag

26/12 Dinsdag

27/12 Woensdag

28/12 Donderdag

29/12 Vrijdag  

1/1 Maandag

2/1 Dinsdag

3/1 Woensdag

4/1 Donderdag

5/1 Vrijdag

VM NM
GESLOTENGESLOTEN
VM NM

Paasvakantie 
2017

2/4 Maandag

3/4 Dinsdag

4/4 Woensdag

5/4 Donderdag

6/4 Vrijdag  

9/4 Maandag

10/4 Dinsdag

11/4 Woensdag

12/4 Donderdag

13/4 Vrijdag

VM NM
GESLOTEN

VM NM

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 inschrijven@oranje.be of schrijf je in via www.vrijetijdspunt.com

Geboortedatum

Clubwerking Aalter

9/12 feest Vrijetijdspunt

6/1 Nieuwjaarsfeest

3/1 f.c. De kampioenen 3

vOLT

27/12 kerstfeest

28/12 kerstmarkt Gent

29/12 Schaatsen

2/1 Nieuwjaarsfeest

3/1 Bowling

4/1 f.c. De kampioenen 3

13/2 carnavalsfeest

14/2 koken en bakken

15/2 Sauna en zwembad Blankenberge

16/2 zing met ons mee

Ge
ge

ve
ns

 v
ol

w
as

se
n

Thema ontmoeten en bijleren

Clubwerking Brugge

9/12 feest Vrijetijdspunt

23/12 kerstmarkt Brugge

6/1 Nieuwjaarsreceptie

20/1 f.c. De kampioenen 3

10/2 Valentijnsdiner

23/2 Boys & girls night

Clubwerking Torhout

2/12 Sintfeest

9/12 Feest Vrijetijdspunt

23/12 Kerstmarkt Roeselare

20/1 F.C. De kampioenen 3

3/2 Basketbalwedstrijd

17/2 Fondue avond

Clubwerking Maldegem

2/12 Sintontbijt

9/12 feest Vrijetijdspunt

6/1 Nieuwjaarsdiner

20/1 f.c. De kampioenen 3

3/2 knutselen met klei

17/2 Bezoek aan dierenhotel

Cursussen

computer of I-pad Eeklo

computer Brugge

Djembéreeks

Dansreeks 1

Dansreeks 2

Tabletcafé Brugge

Tabletcursus aartrijke

cicus Woesh

Cercle Brugge Live match

Datum voor deze activiteit is nog niet 
gekend. Indien je interesse hebt, kruis 
dit vakje aan. Dan laten we je weten 
wanneer de match doorgaat.



Voor ieder van ons

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 

Telefonische bereikbaarheid
Dinsdag tot vrijdag: van 10 tot 12.30 uur


