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Een nieuw jaar vol avonturen
Beste reiziger,

De chauffage op 19°C, dat doet verlangen naar zon en vakantie. We hebben opnieuw een 

uitgebreid vakantieaanbod uitgewerkt. Het is tijd om plannen te maken voor 2023.

Van de kust tot de Vogezen, we hebben voor elk wat wils. Vind je toch geen reis die bij je past?  

Dan is een reis op maat misschien iets voor jou. Alle informatie vind je terug op pagina 42.

Een geslaagde reis is een combinatie van factoren: goede begeleiding, een fijne groep, 

een comfortabel vakantieverblijf en een mix tussen uitstappen en genietmomenten. We 

doen ons best om je vakantie aangenaam en geslaagd te maken.

Bij de voorbereidingen zien we dat alles duurder is. Dat heeft ook invloed op onze prijzen. We zoeken 

naar manieren om reizen voor iedereen mogelijk te maken, want iedereen verdient vakantie! 

Daarom kan je de betaling van je reis in kleinere delen spreiden over een afgesproken 

termijn. We bekijken samen wat haalbaar is.

Dromen over een vakantie in 2023, dat kan vanaf nu!  

We ontmoeten je graag op één van onze reizen.

 

Reisgroetjes, 

Jolien MichielsMarlies Vandaele Silke Delatter Lotte Descamps
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VOOR JE  
BEGINT

Dromen over reizen start hier! Onze groepsreizen staan voor 
plezier in kleine groepen met enthousiaste reisbegeleiders. Samen 
ontdek je bijzondere plekken en beleef je de tijd van je leven.
 
Vol trots presenteren we je deze reisbrochure voor 2023. We 
kiezen in het nieuwe aanbod voor vakanties dichtbij en in kleine 
groepen. Er is voor elk wat wils: van sportieve reizen tot genieten 
van een luilekkervakantie.

Via de nieuwsbrief en de website blijf je doorheen het jaar op 
de hoogte van vrije reisplaatsen en extra reizen.

Wat bieden we?
Inspraak op reis
We spelen graag zoveel mogelijk in op wat jij als reiziger wil. 
Wat je ter plaatse doet: de menu’s, uitstappen, activiteiten, 
wandelingen... bepaal jij zelf, samen met je reisgenoten 
en de begeleiders. Op die manier geniet je maximaal van jouw 
vakantie. 

Een echt vakantiegevoel
Bij het boeken van onze reizen houden we sterk rekening met 
jouw comfort als reiziger. We selecteren enkel hotels of 
vakantiewoningen die net dat ietsje meer bieden. Een goed bed, 
lekker eten, een mooi verblijf, kleinere reisgroepen, comfortabele
minibussen... Allemaal elementen die de reis onvergetelijk maken. 

Begeleiders als persoonlijke gidsen
De reizen worden voorbereid en begeleid door vrijwilligers. 
Ze worden hiervoor ondersteund door de beroepskrachten van 
het reisteam. De vrijwilligers zijn enthousiaste en competente 
mensen met een groot probleemoplossend vermogen. Bovendien 
kunnen ze 24 uur op 24 beroep doen op een beroepskracht van 
Oranje en De Stroom.

Als vakantieganger kan je erop rekenen dat de reis degelijk 
voorbereid is en dat er altijd begeleiding in de buurt is. Je krijgt 
hulp bij het beheren van jouw zakgeld en medicatie, indien je 
aangeeft dit nodig te hebben. 

Opgelet: de reisbegeleiders nemen geen verzorgende of 
verpleegkundige taken op zich. Daarvoor schakelen we indien 
nodig thuisverpleging in, ook in het buitenland. Even helpen bij 
bijv. het strikken van je veters, doen onze vrijwilligers uiteraard 
wel. Je kan tijdens de reis steeds bij hen terecht. 

"BIJ HET BOEKEN VAN 
ONZE REIZEN HOUDEN 
WE STERK REKENING 
MET JOUW COMFORT ALS 
REIZIGER” 

https://vrijetijdspunt.us4.list-manage.com/subscribe?u=fe096bfcad605f6fd3888ac1b&id=d84ae0363b
https://vrijetijdspunt.com/reizen-en-weekends-0
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Persoonlijke infofiche
We vragen alle reizigers om een persoonlijke infofiche 
in te vullen. Dit is een uitgebreide vragenlijst over 
jouw medische en persoonlijke gegevens. Het is 
voor de begeleiding van het grootste belang dat zij op 
de hoogte zijn van mogelijke allergieën en medische 
aandachtspunten. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat alles 
vlot verloopt op reis.

De persoonlijke infofiche kan je online invullen. Je krijgt 
de link toegestuurd na de bevestiging van jouw reis. 
Lukt het niet om ze online in te vullen? Contacteer dan 
gerust een medewerker van De Stroom of Oranje. 

De infofiches worden jaarlijks vernietigd, waardoor je dit 
formulier elk jaar opnieuw moet bezorgen.  

Medicatie
Als je tijdens de reis medicatie moet nemen, dan vragen 
we jou om deze in aparte doosjes/verpakkingen per 
dag te steken, voorzien van een naamlabel. Zorg 
ervoor dat je reservemedicatie mee hebt voor minstens 
één dag.

Indien je de medicatie niet zelf kan innemen, hebben we 
een doktersattest nodig waarop staat welke medicatie je 
mag krijgen.

samen maken we 
jouw reis  
onvergetelijk!Wat verwachten we?

We doen ons uiterste best om van je reis een onvergetelijke 
tijd te maken. Om dit te doen lukken verwachten we een 
aantal zaken van onze deelnemers. Dit gaat over fysieke 
capaciteiten als over reisdocumenten die je nodig hebt voor 
een bepaalde reis. Deze vermelden we bij de voorstelling van 
de reis. Hou hier rekening mee bij het kiezen van jouw reis 
en/of weekend.

Als je inschrijft voor één van onze groepsreizen, ga je akkoord 
dat we in groep reizen en alle activiteiten in groep 
doen. Vooraf wordt voldoende naar je verwachtingen gepolst. 
Het naleven van afspraken, gemaakt in groep, vinden we 
belangrijk.

Elke reis heeft een minimaal en maximaal aantal 
deelnemers. Het minimum moet behaald worden om de reis 
effectief te laten vertrekken. Mannen en vrouwen slapen in 
aparte kamers. Reeds bestaande koppels of vrienden kunnen 
bij hun kandidaatstelling wel aanvragen om een kamer te 
delen. Het samen slapen kunnen we niet garanderen, maar 
we doen ons uiterste best om naar jullie wens te luisteren. 
Het is dus mogelijk dat je toch een kamer zal delen met 
andere reisgenoten.
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All-in formule
Alle reizen en weekends hebben een all-in formule. Dit 
betekent dat er in principe geen onverwachte kosten zijn. 
De begeleiding, het verblijf, het eten en drinken, uitstappen, 
terrasjes, taksen en een reisbijstandsverzekering (voor 
buitenlandse reizen) zitten allemaal in de aangegeven reissom 
vervat. Je weet dus vooraf perfect wat je reis zal kosten!

Je kan zelf wat zakgeld meenemen voor persoonlijke uitgaven. 
Indien nodig kunnen de reisbegeleiders je hierin ondersteunen.

Annulatieverzekering 
Voor elke reis kan je een bijkomende annulatieverzekering 
nemen. Dit kan je zelf doen via je eigen verzekeringsagent 
of via ons. We werken hiervoor samen met een extern 
verzekeringskantoor. De annulatieverzekering bedraagt 6,5% 
van de reissom. Je kan de annulatieverzekering aanvragen bij 
inschrijving en vóór het ondertekenen van het reiscontract.

Enkel wie over een annulatieverzekering beschikt, 
kan in geval van annulatie door overmacht (ongeval, 
ziekte, overlijden…) rekenen op een terugbetaling van de 
reis. Geen zin in de reis of een groep die je niet ligt, zijn geen 
geldige redenen tot annulatie. 

Je krijgt de gedetailleerde voorwaarden van de 
annulatieverzekering toegestuurd samen met het reiscontract. 
Je kan de reisvoorwaarden ook vooraf opvragen. Heb je vragen 
of moet je je reis annuleren? Wij brengen je in contact met de 
externe verzekeraar. 

Thuisverpleging
Als je tijdens de reis thuisverpleging nodig hebt, dan vul je 
dit in op je kandidaatstelling en persoonlijke infofiche.  
Vinden wij op basis van jouw persoonlijke infofiche dat de 
tussenkomst van een verpleegkundige voor jou nodig is (ook al 
krijg je die thuis niet), dan contacteren we jou hierover. In dat 
geval zullen we thuisverpleging aanvragen, zodat je ook op 
reis de nodige hulp krijgt bij je verzorging. Ervaring leert 
ons dat thuisverpleging niet op elke bestemming mogelijk is. 
Heb jij meer ondersteuning nodig dan wij georganiseerd krijgen, 
dan gaan we in gesprek over je deelname aan de reis.
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" SPLITS JE DE SOM VAN 
DE REIS GRAAG OVER 
MEERDERE BETALINGEN? 
DAT KAN IN ALLE 
DISCRETIE. “

Betaalbaarheid
van je reis

Prijsbepaling 
We maken zoveel mogelijk gebruik van kortingen 
en acties. Hoog- en laagseizoen en feestdagen hebben 
invloed op de prijs. Veel producten en diensten zijn 
duurder geworden, zoals voeding, brandstof etc. Dit heeft 
gevolgen voor de prijzen van onze reizen.

Afbetalingsplan
Omdat iedereen de kans verdient om op reis te gaan, 
bieden we de mogelijkheid om een afbetalingsplan 
aan te vragen. Bij een afbetalingsplan splitsen we 
de reissom in kleinere delen om zo de betaling 
haalbaar te maken. Elke aanvraag wordt individueel en 
discreet behandeld. Contacteer ons bij inschrijving indien 
je hiervan gebruik wenst te maken.

Tussenkomst gemeente of mutualiteit
Sommige steden en gemeenten of ziekenfondsen geven 
een vakantietoeslag. Dit verschilt van instantie 
tot instantie. Je informeert best bij je gemeente of 
ziekenfonds of je hier recht op hebt. We geven je graag 
het attest om de vakantietoelage te bekomen.

In België is thuisverpleging doorgaans terugbetaald door de 
mutualiteit. Voor verpleging in het buitenland, moet je mogelijks 
zelf een deel betalen. De eventuele kosten hiervan zijn ten 
laste van de reiziger en komen bovenop de prijs.

European Disability Card
Wist je dat je met een European Disability Card , kortweg 
EDC, geniet van voordelen bij vrijetijds-, cultuur en 
sportactiviteiten? Deze kaart wordt door verschillende 
Europese landen erkend. 

We raden reizigers die er recht op hebben, sterk aan om 
de kaart aan te vragen. Deze kaart geeft toegang tot 
bepaalde voordelen (bv. een voorrangspas in een pretpark) 
of zorgt er voor dat we minder betalen voor activiteiten. Dat 
betekent meer budget voor terrasjes en ijsjes!

Je kan een EDC aanvragen als
• je erkend bent als persoon met een beperking door het 

VAPH
• of door de Federale Overheidsdienst Sociale 

Zekerheid
• of wanneer je kind in aanmerking komt voor een 

zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte (binnen het groeipakket). 

De kaart is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden. 
Opgelet: de kaart heeft een bepaalde geldigheidsdatum. 
Vernieuw deze dus op tijd.

Het duurt ongeveer 30 dagen om de aanvraag van de kaart af te 
ronden en de kaart tot bij jou te brengen. Surf naar de website 
van de Vlaamse Overheid. Daar vind je alle informatie over 
de EDC en de aanvraagprocedure.
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https://www.vlaanderen.be/europese-handicapkaart-of-european-disability-card-edc
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Kies de reis die bij jou past
Het aanbod aan reizen is heel divers. Kies een reis die 
bij jou en jouw mogelijkheden past.  Let hierbij ook op de 
vertrekplaats van de reis. Bepaalde reizen vertrekken uit 
Brugge, andere uit Zwevegem. Als reiziger sta je zelf in voor 
het vervoer van en naar de vertrekplaats.

         Bij rustige reizen is het schema wat  
         minder druk gevuld. Luilekkeren in de zon,  
         een terrasje doen, lekker eten en geregeld een  
         uitstap, maar op een aangepast tempo. 

         Op de actieve reizen staat elke dag een  
         uitstap gepland. Op een gematigd tempo gaan  
         we op verkenning. Vaak neem je een picknick  
         mee en wandelen we rond de 5 km gespreid  
         over een volledige dag. 

         Voor de sportieve reizen is een goede  
         basisconditie vereist. Bij deze reizen staat  
         vermeld wat de minimumvereisten zijn. Neem  
         contact op als je twijfelt of je in aanmerking  
         komt voor een sportieve reis. 

         Onze jongerenreizen zijn enkel voor  
         -30-jarigen. Jongerenreizen kan je   
              herkennen aan dit icoon.

WIST JE DAT...
je deze reisbrochure ook digitaal kan krijgen en je de kanididaatstelling ook digitaal kan 
indienen? Zo bedrukken we minder papier en kunnen we sneller gegevens verwerken. 

Ook na inschrijving communiceren we zoveel mogelijk per mail. Indien je alle informatie liever via 
post ontvangt,kan je dit aangeven bij inschrijving.

Hoe kandidaat stellen?
Heb je de reis van jouw dromen gezien? Dan is het tijd om je 
kandidaat te stellen. Dat kan via het online formulier, het 
formulier in deze brochure of telefonisch. Heb je moeilijkheden 
om je kandidaat te stellen? Neem contact op!

• Oranje: Peterseliestraat 100, 8000 Brugge  
050 47 25 90 / reizen@oranje.be

• De Stroom: Sint-Janslaan 1, 8500 Kortrijk  
056 35 30 17 / reizen@destroom.be

Kandidaat stellen kan schriftelijk tot en met vrijdag 
13 januari 2023 om 23.59 uur. Wie vanaf 14 januari een 
aanvraag doet, wordt niet meegenomen in de eerste verdeling 
van de openstaande reisplaatsen.

Het is NIET zo dat wie zich eerst kandidaat stelt, 
zeker is dat hij/zij mee kan op reis! We werken 
met een uiterste aanmelddatum om iedereen 
voldoende tijd te geven om zijn/haar interesse 
door te geven. Pas na de uiterste aanmelddatum 
worden de reisgroepen samengesteld. 

We vragen om twee voorkeuren op te geven. Wil je 
graag deelnemen aan een extra reis of weekend of heb je 
interesse in een reis op maat? Dan kan je dit aangeven op je 
kandidaatstelling.

-30

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh0tHfT6I6fC_KJFXWSypNE8ZnMbfgVHx6sq2bo294sMGvUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh0tHfT6I6fC_KJFXWSypNE8ZnMbfgVHx6sq2bo294sMGvUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh0tHfT6I6fC_KJFXWSypNE8ZnMbfgVHx6sq2bo294sMGvUw/viewform
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Bevestiging van je reis
Na het verzamelen van alle kandidaten, maken we een zo 
evenwichtig mogelijke groepsverdeling. We streven er 
naar om iedereen minstens één reis toe te kennen. Bij voldoende 
beschikbaarheid, kan het zijn dat je meerdere reizen toebedeeld 
krijgt. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden 
met de leeftijd, de man-vrouwverdeling, de zorgzwaarte van de 
deelnemers en of je vorig jaar al dan niet mee kon op een reis.

Via de nieuwsbrief en de website blijf je doorheen het jaar op 
de hoogte van vrije reisplaatsen en extra reizen.

Je krijgt ten laatste op woensdag 15 februari 2023 nieuws 
over jouw kandidaatstelling. Samen met de bevestiging 
ontvang je een reiscontract. Lees dit reiscontract en bezorg 
het ondertekend terug voor de datum die we meegeven bij de 
bevestiging van de reis. Met het reiscontract bevestig je jouw 
deelname aan de reis. Het is een bindende overeenkomst. 
Opgelet: het contract moet ondertekend worden door de 
reiziger zelf of zijn/haar bewindvoerder/wettelijke 
vertegenwoordiger, indien van toepassing.

Ontmoetingsmoment
Op het ontmoetingsmoment ontmoet je je medereizigers 

en de reisbegeleiders. We polsen naar jouw verwachtingen, 
bespreken het programma en je kan vragen stellen.

Het ontmoetingsmoment gaat door in dezelfde regio als 
de vertrekplaats van de reis, tenzij we dit samen anders 
afspreken.  Voor reizen korter dan 3 nachten organiseren we 
geen ontmoetingsmoment.

Stappenplan 
voor jouw 
vertrek

Bezorg ons ten laatste vrijdag 13 januari 2023 voor 
23u59 jouw kandidaatstelling. 

Ten laatste op woensdag 15 februari 2023 weet je aan 

welke reis je kan deelnemen. 

Als je mee kan op de reis, dan krijg je van ons een 

reiscontract toegestuurd. Stuur het reiscontract 

ondertekend terug voor de datum die bij de bevestiging 

gecommuniceerd wordt.

Je ontvangt kort na het ondertekenen van het reiscontract de 

factuur. Betaal deze binnen de opgegeven termijn.  

Vul de persoonlijke infofiche zo volledig mogelijk in. Deze 

ontvang je via mail of (op vraag van de deelnemer) per post. 

Maak kennis met je medereizigers en reisbegeleiders tijdens 

het ontmoetingsmoment.

Een tweetal weken voor vertrek ontvang je een e-mail of 

brief met alle praktische informatie over jouw reis.

Vertrek op reis/weekend en geniet!

1

2

3

4

5

6

7

8
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https://vrijetijdspunt.us4.list-manage.com/subscribe?u=fe096bfcad605f6fd3888ac1b&id=d84ae0363b
https://vrijetijdspunt.com/reizen-en-weekends-0
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DE
REISWINKEL

Kom langs op de reiswinkel in jouw buurt en ontdek alles over onze reizen. 
We geven je meer info over de inschrijfprocedure en alles wat je moet weten om met ons op reis te vertrekken. 

Donderdag 8 december 15 - 20 uur VAKANTIEBEURS TORDALE, Zaal ‘T Oost, Weserstraat, Torhout

Zaterdag 10 december 14 - 16 uur TRAX (bar), Traxweg 1, Roeselare

Woensdag 14 december 13.30 - 16.30 uur WIJKCENTRUM DE KRING, Zuidmoerstraat 136, Eeklo

Woensdag 14 december 14 - 19 uur DE STROOM, Sint-Janslaan 1, Kortrijk

Vrijdag 16 december 10.30 - 11.30 uur of
19.30 - 20.30 uur ONLINE INFOMOMENT, Inschrijven via reizen@oranje.be of reizen@destroom.be

Dinsdag 20 december 14 - 19 uur DE KAVE, Peterseliestraat 100, Brugge

Woensdag 4 januari 18 - 20 uur DE STROOM, Sint-Janslaan 1, Kortrijk

Vrijdag 6 januari 14 - 20 uur DE KAVE / CAFE ALLOO ALLOO, Peterseliestraat 100, Brugge

Zaterdag 7 januari 10 - 12 uur RAP OP STAP - HUIS VAN HET KIND, Theophiel Toyeplein 9a, Zwevegem

Vrijdag 13 januari 9.30 - 12.30 uur DE STROOM, Sint-Janslaan 1, Kortrijk

Vrijdag 13 januari 9.30 - 12.30 uur DE KAVE, Peterseliestraat 100, Brugge
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ALLE REIZEN OP EEN RIJ  

24 - 30 maart 2023 SKIVAKANTIE, Italië 39 Zwevegem € 1 099 

24 - 30 maart 2023 WINTERVAKANTIE, Italië 40 Zwevegem € 999

3 - 5 april 2023 PARC ASTERIX, Frankrijk 23 Brugge € 599

29 april - 1 mei 2023 BRUSSEL, België 24 Brugge € 479

16 - 18 juni 2023 DIKSMUIDE, België 41 Brugge € 449

23 - 25 juni 2023 KAMPEERWEEKEND, Nederland 17 Kortrijk € 249

7 - 13 juli 2023 BAAI VAN DE SOMME, Frankrijk 18 Zwevegem € 849

10 - 14 juli 2023 SINT-IDESBALD, België 19 Brugge € 679

14 - 16 juli 2023 SCHLAGERWEEKEND, België 20 Zwevegem € 489

15 - 22 juli 2023 VENTRON, Frankrijk 25 Zwevegem € 929

17 - 21 juli 2023 ROTTERDAM, Nederland 26 Brugge € 799

21 - 28 juli 2023 GRANDMENIL, België 27 Zwevegem € 849

21 - 28 juli 2023 MIDDELKERKE, België 28 Brugge € 749

28 juli - 4 augustus 2023 AKKRUM, Nederland 29 Zwevegem € 1 059

28 juli - 4 augustus 2023 WELLERLOOI, Nederland 21 Brugge € 859

28 juli - 4 augustus 2023 BAAI VAN DE SOMME, Frankrijk 30 Brugge € 899

29 juli - 5 augustus 2023 LA BRESSE, Frankrijk 31 Zwevegem € 929

4 - 11 augustus 2023 TEXEL, Nederland 32 Zwevegem € 979

7 - 11 augustus 2023 HASSELT, België 33 Brugge € 499

8 - 15 augustus 2023 RHODOS, Griekenland 34 Zwevegem € 1 999

20 - 22 september 2023 EFTELING, Nederland 35 Zwevegem € 579

25 - 29 september 2023 HOGE VELUWE, Nederland 36 Brugge € 569

-30

Pagina

-30
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Wanneer

Vertrekplaats

Prijs

Aantal dagen 

Vervoer

Type verblijf

Aantal reizigers

Aantal reisbegeleiders 

Optie annulatieverzekering

Meer info

Laagseizoen

Hoogseizoen

Volledig rolstoeltoegankelijk 

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Niet rolstoeltoegankelijk

Rustig
Rustige reizen met nadruk op genieten.  
Een uitstap kan, maar op een rustig tempo.

-30 Jongerenreis
Reizen gericht op jongeren tussen 18 en 30 jaar.

Actief
Uitstappen op een gematigd tempo. 

Sportief
Actieve reizen met veel wandelen, fietsen of bewegen.   
Een goede basisconditie is aangeraden.

Icoontjes



RUSTIG
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Kampeerweekend  
Groede
Zeeland, Nederland

Activiteiten op reis 
Dit jaar trekken we naar een camping in Zeeland. We 
slapen op wandelafstand van het strand en vlakbij 
het gezellig kunstenaarsdorpje Groede. 

In de regio is er heel wat natuur: van het Zeeuwse 
Waterdunen tot Breskens aan Zee. Om vogels of 
zeehonden te spotten, ben je hier op de perfecte plek! 

Het verblijf 
De camping waar we onze tenten opzetten ligt in 
Groede. ‘s Morgens kan je ontwaken met het gekwetter 
van de meeuwen. Veel regen voorspeld? Dan gaat het 
weekend niet door en zoeken we een andere datum.

Kampeermateriaal
Heb je geen eigen kampeermateriaal (tent, slaapzak, 
matje), maar wil je toch graag mee op kampeerweekend? 
Geen probleem! Laat bij inschrijving weten wat je nodig 
hebt en we gaan samen met jou op zoek. 

Van vrijdag 23 juni 2023 (tussen 14 - 16 uur) 
tot zondag 25 juni 2023 (tussen 15 - 17 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanuit Kortrijk

Minibus + auto

Camping

Min. 6 - max. 10 reizigers

2 of 3 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Kamperen
in Nederland

All-in prijs: € 249,00

Annulatieverzekering niet mogelijk
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Baai
van de Somme
Hauts-de-France, Frankrijk

Activiteiten op reis 
De Baai van de Somme is een prachtig natuurgebied 
aan de Franse kust. Met z’n riviermonding, duinen en 
moerassen, staat er alvast veel natuurpracht op het 
programma. 

In deze streek kan je genieten op het strand of 
wandelen met de zonsondergang op de achtergrond. In 
de buurt vind je charmante kustdorpjes zoals Le Crotoy.

Het verblijf 
Je verblijft in een typisch Frans vakantiehuis. 

Er is één rolstoeltoegankelijke slaapkamer met een 
eigen badkamer. De andere kamers bevinden zich op de 
bovenverdieping. 

Rolstoeltoegankelijk
De reis is beperkt rolstoeltoegankelijk. Dat wil 
zeggen dat je in een manuele rolwagen zit en met hulp 
nog een paar stappen kan zetten. Je bent ook in de 
mogelijkheid om met ondersteuning plaats te nemen in 
de wagen.

Van vrijdag 7 juli 2023 (tussen 9 - 11 uur) 
tot donderdag 13 juli 2023 (tussen 15 - 17 uur)

7 dagen, 6 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

Genieten aan de  
Franse kust

All-in prijs: € 849,00

Optie annulatieverzekering: € 55,19

18
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Activiteiten op reis 
Sint-Idesbald is een deelgemeente van Koksijde, aan de 
Belgische kust. Tijdens deze reis kan je genieten van 
een wandeling op het strand en een ijsje op de 
dijk. Wij vroegen weerman Frank alvast om het zonnetje 
te reserveren. Enkel de reizigers ontbreken nog. Ga jij 
mee naar zee? 

Het verblijf 
De vakantiewoning in Sint-Idesbald is luxueus 
ingericht. Het ligt op 2 km van het strand. Het is er heel 
rustig, want het ligt vlakbij duinenreservaat De 
Noordduinen.

Rolstoeltoegankelijk
Het vervoer en het verblijf is aangepast voor 
rolstoelgebruikers. Er is een kamer op het gelijkvloers 
met een inloopdouche. 

Sint-Idesbald
Kust, België

Van maandag 10 juli 2023 (tussen 9 - 11 uur)  
tot vrijdag 14 juli 2023 (tussen 15 - 17 uur)

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 679,00

Optie annulatieverzekering: € 44,14

Genieten aan de
Belgische kust
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Schlagerweekend
Kust, België

Activiteiten op reis 
Het hoogtepunt van dit weekend is het 
Schlagerfestival in Middelkerke. We reserveerden de 
beste plekjes in de arena om mee te zingen met de hits 
van de artiesten. 

Ook de rest van het weekend zit je niet stil. We maken 
een wandeling op de dijk of struinen eens rond in de 
winkeltjes.

Het verblijf 
De vakantiewoning in Sint-Idesbald is piekfijn in 
orde.  Met de auto staan we snel aan de dijk en het 
strand. Genieten doe je op het terras van de 
vakantiewoning, middenin een groene omgeving.

Rolstoeltoegankelijk
Deze reis is volledig rolstoeltoegankelijk. We hebben 
plaats voor 2 rolstoelgebruikers. Het vervoer en 
het verblijf zijn rolstoeltoegankelijk. We reserveerden 
2 plekken op het rolstoelpodium (samen met een 
begeleider) tijdens het Schlagerfestival.

Van vrijdag 14 juli 2023 (tussen 9 - 11 uur)  
tot zondag 16 juli 2023 (tussen 16 - 18 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 7 - max. 9 reizigers

3 reisbegeleiders

Rolstoeltoegankelijk

Ambiance 
aan zee

All-in prijs: € 489,00

Optie annulatieverzekering: € 31,79

20
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Activiteiten op reis 
Een vakantie in Noord-Limburg staat voor genieten van 
natuur en lekker eten. 

De regio heeft qua uitstappen vanalles te bieden. 
Een tripje naar een uitkijktoren, wandelen in de 
rivierduinen of een bezoek aan de Wellse heide: het 
zijn allemaal mogelijke activiteiten tijdens deze reis. 

Het verblijf 
De comfortabele en gezellige boerderij is met veel 
liefde en oog voor detail ingericht. De landelijke stijl 
zorgt voor een gezellig verblijf. 

Het vakantiehuis heeft een ruime tuin en is voorzien van 
een prachtig terras. 

Wellerlooi
Limburg, Nederland

Van vrijdag 28 juli 2023 (tussen 9 -11 uur)  
tot vrijdag 4 augustus 2023 (tussen 15 - 17 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 859,00

Optie annulatieverzekering: € 55,84

Genieten in de 
Nederlandse natuur
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Activiteiten op reis 
Waan je als een echte Galliër in Frankrijk! Tijdens 
deze driedaagse is het thema de wondere wereld van 
Asterix en Obelix. De reis omvat twee dagen in het 
attractiepark. 

Heb je altijd al een ritje willen doen in een achtbaan met 
je armen in de lucht? Of geniet je van de mooie inkleding? 
Dan is deze vakantie iets voor jou. 

Het verblijf
Het hotel ligt op 10 minuten van het themapark. 
Hier kan je uitrusten na een dag plezier in Parc Astérix. 
Je start de dag met een heerlijk ontbijt. De andere 
maaltijden neem je in het park zelf. Misschien staat er 
everzwijn op het menu?

Voorrangspassen
Je hebt bij voorkeur een European Disability Card. 
Deze hebben we nodig voor voorrangspassen. 

Bij groot succes, organiseren we mogelijks een extra 
Parc Astérix-reis met vertrekplaats Zwevegem. 
Geef dit gerust door op jouw kandidaatstelling bij de 
opmerkingen.

Parc Astérix
Val-d’Oise, Frankrijk

Van maandag 3 april 2023 (tussen 13 - 15 uur)  
tot woensdag 5 april 2023 (tussen 19 - 21 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 599,00

Optie annulatieverzekering: € 38,94

Bezoek aan
themapark
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Brussel
België

Activiteiten op reis 
Tijd voor een tripje als toerist in eigen land! Onze 
Belgische hoofdstad heeft veel te bieden. Van een 
bezoek aan het Atomium tot een stadswandeling door de 
Matongewijk of een rondleiding in een museum. 

Je komt dagen te kort als je Brussel wil ontdekken. Je 
vervelen op vakantie? Niet in Brussel alleszins! 

Het verblijf 
Logeren doe je in stijl. Het hotel heeft een luxueuze 
uitstraling. De chique en unieke sfeer wordt 
doorgetrokken tot in de kamers.  Het hotel is gelegen 
in een bruisende buurt. Met de metro sta je snel op elke 
leuke plek in Brussel. 

Van zaterdag 29 april 2023 (tussen 8 - 10 uur)  
tot maandag 1 mei 2023 (tussen 16 - 18 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanuit station Brugge

Trein

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

Op citytrip
in onze hoofdstad

All-in prijs: € 479,00

Optie annulatieverzekering: € 31,14

24
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Activiteiten op reis 
Ventron ligt in de Vogezen in Frankrijk. In de winter kan je 
er skiën maar in de zomer kan je prachtige glooiende 
landschappen te voet verkennen. Dat wordt een week 
lang genieten van de natuur! 

Een bezoekje aan Lac de Gérardmer of een 
stadswandeling mag zeker niet ontbreken op deze 
reis.

Het verblijf 
De prachtige chalet heeft alles om een vakantie in 
de Vogezen te doen slagen. Het huisje in een typische 
Franse stijl heeft tal van leuke extras zoals een sauna! 

Extra info
Tijdens deze reis staat wel eens een wandeling op het 
programma. Een goede basisconditie is belangrijk.

All-in prijs: € 929,00

Optie annulatieverzekering: € 60,39

Van zaterdag 15 juli 2023 (tussen 9 - 11 uur)  
tot zaterdag 22 juli 2023 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

25

Ventron
Vogezen, Frankrijk Op avontuur in de 

Franse natuur
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Rotterdam
Zuid-Holland, Nederland

Activiteiten op reis 
Rotterdam is een bruisende stad. De lijst met 
mogelijke activiteiten is eindeloos: een rondvaart 
door de haven, een tochtje met de pannenkoekenboot, 
een bezoek aan de Euromast, eetkraampjes proberen in 
de Markthal, lange stadswandelingen of een stadsspel … 
Genoeg te doen dus! 

Het verblijf 
Voor deze vakantie geen hotel of vakantiewoning, maar 
een boot. Jullie verblijven op een woonboot in de 
haven van Rotterdam. De gezellige kajuit, kombuis en 
het ruim zijn de perfecte plekken om de drukte van de 
stad achter je te laten en tot rust te komen. 

Jongerenreis
Deze reis is voorbehouden voor reizigers van 18 tot 
30 jaar.

Deze reis is voor reizigers van 18 - 30 jaar.

Van maandag 17 juli 2023 (tussen 8 - 11 uur)  
tot vrijdag 21 juli 2023(tussen 16 - 19 uur)

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Trein

Boot

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 799,00

Optie annulatieverzekering: € 51,94

26

Op citytrip
in Nederland
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Activiteiten op reis 
Grandmenil ligt in het hartje van de Ardennen en is de 
ideale uitvalsbasis voor heel wat toeristische attracties. 

Wandelen in de natuur, een dierenpark of plaatselijke 
brouwerij, de watervallen van Coo of een stadsbezoek 
aan Durbuy: het zijn allemaal mogelijkheden tijdens deze 
reis.

En de aperitief dan? Die zal er zijn! Zelfs bij regenweer 
kan nestelen onder het overdekte terras. 

Het verblijf 
Deze prachtig omgebouwde boerderij ligt in de buurt 
van het hoogste deel van de Ardennen. Elke slaapkamer 
heeft een eigen badkamer. De tuin met overdekt 
terras en open haardvuur biedt een enorme 
meerwaarde voor heerlijke, zomerse avonden.

Grandmenil
Ardennen, België

All-in prijs: € 849,00

Optie annulatieverzekering: € 55,19

Op avontuur in 
de Ardense natuur

Van vrijdag 21 juli 2023 (tussen 9 - 11 uur)  
tot vrijdag 28 juli 2023 (tussen 15 - 17 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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Middelkerke
Kust, België

Activiteiten op reis 
Tijdens deze vakantie aan zee staat genieten centraal. 
Op de planning staan wandelingen door de duinen of 
op het strand, een go-cart race of een bezoek aan een 
museum/tentoonstelling in de buurt. Uiteraard kan een 
terrasje op de dijk niet ontbreken. 

Het verblijf 
Een vakantiewoning met de geur van de zee, zalig! 
Speciaal voor deze vakantie hebben we een gezellige 
woning geboekt in het rustige dorpje Wilskerke, waar je 
kan genieten van de vakantie.

Op ontdekking aan
de Belgische kust

28

Van vrijdag 21 juli 2023 (tussen 9 - 11 uur)
tot vrijdag 28 juli 2023 (tussen 15 -17 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 749,00

Optie annulatieverzekering: € 48,69
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Activiteiten op reis 
Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland, een 
historische stad die zeker een bezoekje waard is. 

Een boottochtje op het Sneekermeer, rondstruinen 
in Nationaal Park de Alde Feanen, een bezoek aan 
Giethoorn, de opties zijn eindeloos!

Het verblijf 
In deze luxueuze vakantiewoning met sauna, jacuzzi 
en sunshower zal je zeker kunnen genieten van deze 
vakantie. De ligzetels in de tuin worden gereserveerd om 
te genieten van een lekkere aperitief. 

Het uitzicht is ideaal om tot rust te komen na een dagje 
vakantie in Friesland. De vakantiewoning ligt aan het 
water, de ideale plek om naar de mooie zonsondergang 
te kijken. 

Akkrum
Friesland, Nederland

All-in prijs: € 1 059,00

Optie annulatieverzekering: € 68,84

Op avontuur in een 
waterrijk landschap

Van vrijdag 28 juli 2023 (tussen 8 - 11 uur)  
tot vrijdag 4 augustus 2023 (tussen 17 - 20 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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Baai
van de Somme
Hauts-de-France, Frankrijk

Activiteiten op reis 
De Baai van de Somme is een prachtig natuurgebied 
aan de Franse kust. Met z’n riviermonding, duinen en 
moerassen, staat er alvast veel natuurpracht op het 
programma. 

In deze streek kan je genieten op het strand of 
wandelen met de zonsondergang op de achtergrond. In 
de buurt vind je charmante kustdorpjes zoals Le Crotoy 
en St-Valéry-sur-Somme.

Het verblijf 
Je verblijft in een typisch Frans vakantiehuis. Het is 
de ideale uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Met 
de auto sta je snel aan de kust.
Er is één rolstoeltoegankelijke slaapkamer met een 
eigen badkamer. De andere kamers bevinden zich op de 
bovenverdieping. 

Rolstoeltoegankelijk
De reis is beperkt rolstoeltoegankelijk. Dat wil 
zeggen dat je in een manuele rolwagen zit en met hulp 
nog een paar stappen kan zetten. Je bent ook in de 
mogelijkheid om met ondersteuning plaats te nemen in 
de wagen.

Op ontdekken aan de  
Franse kust

Van vrijdag 28 juli 2023 (tussen 9 - 11 uur)
tot vrijdag 4 augustus 2023 (tussen 15 - 17 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 899,00

Optie annulatieverzekering: € 58, 44
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Activiteiten op reis 
Wil jij met een jonge bende op reis? Dat kan met deze 
vakantie! De Vogezen heeft veel te bieden: wandelen 
langs de meren, een bezoek aan Grand Ballon, een dagje 
in een dierenpark of zwemmen in één van de meren zijn 
mogelijke activiteiten op deze vakantie. 

Het verblijf 
De prachtige houten chalet in La Bresse heeft alles om 
een vakantie in de Vogezen te doen slagen. De blokhut 
ligt middenin de natuur. Op het terras staat een 
barbecue. Gezellige avonden verzekerd!

Jongerenreis
Deze reis is voorbehouden voor reizigers van 18 tot 
30 jaar.

Goede basisconditie
Voor deze vakantie heb je een goede basisconditie 
nodig. 

La Bresse
Vogezen, Frankrijk

All-in prijs: € 929,00

Optie annulatieverzekering: € 60,39

Deze reis is voor reizigers van 18 - 30 jaar.

Van zaterdag 29 juli 2023 (tussen 8 - 10 uur)  
tot zaterdag 5 augustus 2023 (tussen 16 - 18 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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Op avontuur in de 
Franse natuur
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Activiteiten op reis 
Texel is één van de Nederlandse Waddeneilanden. 
Je moet dus met de minibus op een veerboot om er te 
geraken. 

De rustgevende natuur en de zee zijn altijd 
dichtbij. Op het eiland zitten schapen. De kans is groot 
dat je deze tegenkomt op een wandeling. Ben je meer 
een fan van zeedieren? Dan is Ecomare zeker een bezoek 
waard. Wie weet spot je een zeehond. 

Daarnaast liggen er op Texel tal van gezellige dorpjes 
en interessante bezoekerscentra.

Het verblijf 
De ruime vakantiewoning met verschillende kamers 
en badkamers biedt jou alle comfort. Het huis is gelegen 
aan de bosrand. Een rustige locatie, ideaal voor deze 
vakantie. 

Texel
Waddeneilanden, NederlandOp avontuur op de 

Waddeneilanden

Van vrijdag 4 augustus 2023 (tussen 9 - 11 uur)  
tot vrijdag 11 augustus 2023 (tussen 15 - 17 uur)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 979,00

Optie annulatieverzekering: € 63,64
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Hasselt
Limburg, België

Activiteiten op reis 
Hasselt is de kleinste provinciehoofdstad van 
Vlaanderen. De stad heeft veel te bieden: leerrijke 
musea, leuke stadswandelingen en tal van restaurants 
en koffiehuizen om te genieten. 

Hasselts bekendste musea zijn het Jenevermuseum, 
Z33 en het Modemuseum. Ook buiten Hasselt is vanalles 
te beleven. Denk aan C-mine in Genk of Nationaal Park de 
Hoge Kempen.

Het verblijf 
De Stadsoase in Hasselt is een comfortabele 
vakantiewoning waar alles in het teken staat van 
genieten. Het huis biedt een ruime en aangename 
leefruimte. Bij goed weer kan je chillen onder een parasol 
op een van de terrassen.

Van maandag 7 augustus 2023 (tussen 8 - 11 uur)
tot vrijdag 11 augustus 2023 (tussen 15 - 17 uur)

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 - max. 7 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 499,00

Optie annulatieverzekering: € 32, 44

Op midweek
in Limburg
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Van dinsdag 8 augustus 2023
tot dinsdag 15 augustus 2023
(De uren zijn afhankelijk van de vluchten)

8 dagen, 7 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus + vliegtuig

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 1 999,00

Optie annulatieverzekering: € 129,94

Rhodos
Griekenland

Activiteiten op reis 
Op vliegvakantie naar warm weer! Het eiland 
Rhodos biedt tal van activiteiten om je vakantie te 
vullen. 

De middeleeuwse stad is één van de 
bezienswaardigheden. Kastelen en stranden zorgen 
voor een prachtig uitzicht. Tijdens een daguitstap kan 
je misschien een bezoek brengen aan het dal van de 
vlinders.

Het verblijf 
We hebben een hotel geboekt met ruime 
tweepersoonskamers. Het hotel heeft een uitgebreid 
buffet om van te smullen en een zwembad. Het strand 
ligt vlakbij. De perfecte plek dus om je vakantie door te 
brengen!

Op vliegvakantie 
naar Griekenland
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Activiteiten op reis 
Tijdens deze reis bezoek je drie dagen het enige echte 
sprookjesland van Nederland. 

In de Efteling kan je genieten van de magische wereld 
van het sprookjesbos. Uiteraard kan je je ook uitleven 
met je armen in de lucht op de vele attracties in het 
park. 

Het verblijf 
Je verblijft in een boshuisje in vakantiepark Efteling 
Bosrijk. Het ontbijt eten jullie in het huisje, ‘s middags 
en ‘s avonds smullen jullie iets lekkers in het park. Daar 
kies je een heerlijke maaltijd van de menukaart. 

Voorrangspassen
Wil je graag mee op deze reis? Dan heb je bij voorkeur 
een European Disability Card, blauwe parkeerkaart 
of een Autipas. We hebben deze nodig voor 
voorrangspassen. 

Bij groot succes, organiseren we mogelijks een extra 
Eftelingreis met vertrekplaats Brugge. Geef dit gerust 
aan op jouw kandidaatstelling bij de opmerkingen.

Efteling
Kaatsheuvel, Nederland

All-in prijs: € 579,00

Optie annulatieverzekering: € 37,64

Van woensdag 20 september 2023 (tussen 8 - 11 uur)  
tot vrijdag 22 september 2023 (tussen 18 -20 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 6 max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk
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Bezoek aan
een sprookjespark
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Van maandag 25 september 2023 (tussen 8 - 11 uur)
tot vrijdag 29 september 2023 (tussen 18 - 20 uur)

5 dagen, 4 nachten

Vertrek vanuit Brugge

Minibus  

Vakantiehuis

Min. 4 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 569,00

Optie annulatieverzekering: € 36,99

Hoge Veluwe
Gelderland, Nederland

Activiteiten op reis 
De Hoge Veluwe heeft veel te bieden: wandelen in 
Nationaal Park de Hoge Veluwe of de Klomp Safari doen 
over het kanaal.

Het vakantiehuis ligt op rijafstand van de stad Arnhem. 
Daar vind je het grootste openluchtmuseum van 
Nederland of kan je een dag vertoeven in Burgers’ Zoo.

Het verblijf 
Deze alleenstaande villa wordt de uitvalsbasis van de  
vakantie. De villa ligt in een vakantiepark vlak naast Het 
Nationaal Park De Hoge Veluwe. Na een dagje wandelen 
in de streek, kan je uitrusten in de zetel in de ruime 
woonkamer. 

36

Op avontuur in de
Nederlandse natuur
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Activiteiten op reis 
In ski-arena Klausberg ligt er 33 kilometer aan 
skipistes, genoeg om ons helemaal uit te leven tijdens 
deze skivakantie. De gevorderde skiërs kunnen zelfs 
oversteken naar skigebied Speikboden. 

Heb je nog nooit geskied maar wil je het graag 
eens proberen? Dat kan! De beginnende skiërs 
kunnen skiën dicht bij het hotel. Iedereen krijgt een halve 
dag skiles door een gediplomeerde ski-leraar van JOSK.

Het verblijf 
Sporthotel Klausberg ligt in Steinhaus. Het hotel telt 
52 kamers. Elke kamer telt 2, 3 of 4 bedden en heeft een 
eigen badkamer. ‘s Middags keren we niet terug naar het 
hotel, maar eten we in een gezellige stube aan de piste. 
‘s Avonds staat er een uitgebreid menu voor ons klaar, 
inclusief saladebar. Het hotel ligt dicht bij de start 
van de skipistes. 

Extra info
Wil je graag nog mee op deze reis?  Neem dan zo 
snel mogelijk contact op want deze reis is bijna 
volzet.

Skivakantie
Steinhaus, Zuid-Tirol, Italië

All-in prijs: € 1 099,00

Optie annulatieverzekering: € 71, 44

Van vrijdag 24 maart 2023 (tussen 18 - 22 uur)  
tot donderdag 30 maart 2023 (tussen 8 - 12 uur)

6 dagen, 6 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Bus

Hotel

Min. 12 - max. 20 reizigers

5 reisbegeleiders + 2 skimonitoren

Niet rolstoeltoegankelijk

39

Skiën in de 
Italiaanse bergen
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Van vrijdag 24 maart 2023 (tussen 18 - 22 uur)  
tot donderdag 30 maart 2023 (tussen 8 - 12 uur)

6 dagen, 6 nachten

Vertrek vanuit Zwevegem

Bus

Hotel

Min. 5 - max. 5 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

All-in prijs: € 999,00

Optie annulatieverzekering: € 64,94

Wintervakantie
Steinhaus, Zuid-Tirol, Italië

Activiteiten op reis 
Je trekt er op uit met een minibus om de omgeving te 
verkennen. Je maakt er mooie wandelingen in de 
sneeuw of trekt de langlauflatten aan voor een 
korte tocht. Wat denk je van ritje met een kabellift? 
Een gezellige berghut bezoeken voor een taartje en 
warme chocomelk hoort er natuurlijk ook bij!

Het verblijf 
Sporthotel Klausberg ligt in Steinhaus. Het hotel telt 
52 kamers. Elke kamer telt 2, 3 of 4 bedden en heeft 
een eigen badkamer. ‘s Middags gaat de groep niet terug 
naar het hotel, maar eet je samen met de skiërs in een 
gezellig restaurantje. ‘s Avonds staat er een uitgebreid 
menu voor ons klaar, inclusief saladebar. Vanuit het 
hotel kunnen we het hele Ahrntal afrijden op zoek 
naar leuke plekjes.

Extra info
Wil je graag nog mee op deze reis? Neem dan zo 
snel mogelijk contact op want deze reis is bijna 
volzet.

40

Sneeuwvakantie in de
Italiaanse bergen
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Activiteiten op reis 
Op dit weekend fiets je elke dag. De eerste dag 
fiets je van Brugge naar Diksmuide. De tweede dag is 
Diksmuide de uitvalsbasis voor een mooie tocht in de 
Westhoek. Op zondag fiets je via een andere route terug 
naar Brugge. 

Geen zorgen, de bagage wordt rechtstreeks naar 
het hotel gebracht. Die hoef je dus niet mee te nemen 
op de fiets.

Het verblijf 
Hotel Pax is centraal gelegen in Diksmuide, op 50 
meter van de Grote Markt. Ook de Ijzertoren is niet ver. 
Je verblijft in een mooie tweepersoonskamer met 
badkamer.

‘s Morgens staat er een lekker ontbijt op tafel, klaar 
voor een dagje fietsen! ‘s Avonds eet je in een lokaal 
restaurant.

Vertrekken met de fiets
Voor deze reis moet je met je fiets en bagage tot aan het 
vertrekpunt geraken. Je vertrekt met de fiets vanaf de 
parking van Kinepolis Brugge.

Diksmuide
Westhoek, België

All-in prijs: € 449,00

Optie annulatieverzekering: € 29,19

Fietsen 
in de westhoek
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Van vrijdag 16 juni 2023 (tussen 8 - 11 uur)  
tot zondag 18 juni 2023 (tussen 16 -18 uur)

3 dagen, 2 nachten

Vertrek Kinepolis Brugge

Fiets

Hotel

Min. 4 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk
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WANNEER JOUW  
DROOMREIS ONTBREEKT

Vind je het antwoord op jouw reisdromen niet helemaal in deze reisbrochure? Dan is 
een reis op maat misschien iets voor jou. 

Stel ons je vraag 
Je droomt van reizen, maar weet niet goed hoe je eraan 
moet beginnen? Je hebt een leuk reisidee of je wil samen met je 
vrienden of familie erop uit trekken? Je hebt een aantal specifieke 
reiswensen of je kan enkel in één bepaalde periode op reis gaan? 

Redenen om voor een reis op maat te kiezen zijn er genoeg.
Het allerbelangrijkste is dat je jouw vragen mag stellen en dat 
je weet dat wij samen met jou op zoek gaan naar passende 
antwoorden. 

Vraag je reis op maat aan
Dromen jij en je vrienden er van om tussen 15 juni en 
15 augustus 2023 een reis te doen? Geef dit aan via de 
kandidaatstelling op het einde van deze brochure.

Ga je liever in het najaar of de winter op reis, laat ons iets 
weten voor 15 mei 2023. Hoe vroeger we de reis kunnen 
beginnen plannen, hoe meer mogelijkheden er zijn.
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Wil jij graag in de zon liggen? Hou je van terrasjes en het strand? 
Dan is een vliegvakantie iets voor jou! 
Waar we heen gaan, kan jij zelf mee beslissen. De Spaanse zon 
in Mallorca, de Canarische eilanden of toch liever Portugal of 
Griekenland? We zoeken samen met de groep naar de ideale 
bestemming.

Samen met een kleine groep van max. 6 reizigers plan je jouw 
vliegreis naar de zon.

voorstellen  
reizen op maat
Weten wat je precies wilt, is niet altijd gemakkelijk. 
Daarom doen we graag een aantal voorstellen. 

Hiernaast vind je een aantal ideeën. De datum en 
invulling van deze reizen liggen nog niet vast.

Bij het plannen van een reis op maat spreken we af met 
alle geïnteresseerde reizigers. Samen stippelen we 
de reis verder uit.
Hierbij aanwezig zijn is noodzakelijk om op jouw maat 
te kunnen werken.

Spreekt één van de reisvoorstellen jou aan? Geef 
dit aan op de kandidaatstelling.

Zonnige vliegvakantie
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Heb je zin om over de grens te reizen, maar zit je niet graag in een 
vliegtuig? Een reisje naar een Zuid-Franse stad met de Train 
à Grande Vitesse (TGV) is dan misschien iets voor jou. Genieten 
van een lekker Frans brood, een heerlijk stukje kaas en een glaasje 
wijn: het kan en mag onder de gloed van de ondergaande zon. 

Met de TGV geraakt je in een paar uur tijd in Avignon, Bordeaux, 
Montpellier, Marseille…

Hou je van adrenaline en mooie uitzichten? Ga met ons de 
sportieve uitdaging aan in de Ardennen. Denk hierbij aan een 
zipline, via ferrata, hoogteparcours, een speleobox. We stemmen 
de activiteiten af op de groep die mee gaat.

We zoeken een groepje sportievelingen die graag dit soort 
activiteiten doet. Je hebt doorzettingsvermogen en de nodige 
portie lef.

Met de TGV 
naar Zuid-Frankrijk Survivalweekend
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DE STROOM
Jouw vrijetijdspartner in Zuid-West-Vlaanderen

Samen met De Stroom kan 
je jouw eigen vrijetijdstraject 
uitstippelen, op stap gaan met 
vrienden op zaterdagavond, 
cultuur beleven, je grenzen 
verleggen van klimzaal tot 
skipiste, reizen van Blankenberge 
tot de Griekse eilanden, ravotten 
op het speelplein... 

Aanbod activiteiten
We ontwikkelen zelf heel wat activiteiten.  Er zijn activiteiten 
voor alle leeftijden: kinderen, tieners, jongvolwassenen 
en volwassenen. Er is voor elk wat wils: actief, cultureel, 
sportief of eerder rustig en gezellig. 

De activiteiten van De Stroom gaan door in de regio Zuid 
West-Vlaanderen. Ze worden begeleid door een ploeg van 
enthousiaste vrijwilligers.

Vrijetijdstraject
Vind je jouw ding niet in ons aanbod of ben je meer op zoek naar 
aansluiting bij het reguliere vrijetijdscircuit? Dan helpen we 
jou met veel plezier om aansluiting te vinden bij andere 
clubs of verenigingen. 

We doen dit aan de hand van een traject waarin we jouw vraag 
bekijken en jou ondersteunen tot je zelfstandig kan deelnemen 
aan de club of de vereniging.

Interesse in de activiteiten van De Stroom? 
Ga een kijkje nemen op de website www.destroom.be. Wil je graag ons digitaal tijdschrift  
Mag-gezien ontvangen, abonneer je via onze site of door een mailtje te sturen naar  
info@destroom.be. Zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten!

http://www.destroom.be
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Ben je op zoek naar een 
vrijetijdsinvulling in de week of 
tijdens het weekend?

Vrijetijdspunt organiseert 
sport-, cultuur- en 
ontmoetingsactiviteiten 
voor kinderen, jongeren en 
volwassenen in regio Meetjesland, 
Brugge en Torhout.

Aanbod activiteiten
Wil je graag mensen ontmoeten? Samen praten op café of in 
groep leuke activiteiten doen? Is sporten helemaal je ding? 
Zoek je een club waar je je samen met andere sporters kan 
uitleven? Ga je graag naar concerten en evenementen? 

In ons aanbod hebben we voor elk wat wils. Je kan ons in 
verschillende steden en gemeenten in regio Brugge en 
Meetjesland vinden. Onze enthousiaste ploeg vrijwilligers 
staat klaar om samen met jou een leuke vrije tijd te 
beleven!

Vrije tijd op maat
Heb je interesse in een nieuwe hobby of wil je aansluiten bij een 
sportclub of vereniging, maar vind je zelf niet of moeilijk de weg? 
We staan voor je klaar om samen met jou op zoek te gaan 
naar de hobby die bij jou past, in jouw gemeente, stad of 
regio.

Advies en begeleiding is gratis. Samen met jou zetten we 
de eerste stappen om je nieuwe hobby op te starten en 
ondersteunen je zodat je zelfstandig kan blijven deelnemen. 

Interesse in de activiteiten van Vrijetijdspunt? 
Op onze website www.vrijetijdspunt.com vind je ons volledige aanbod en alle komende activiteiten terug. 
Abonneer je op ons digitaal magazine of vraag je exemplaar van ons magazine aan via onze site of 
door een mailtje te sturen naar vrijetijdspunt@oranje.be. Zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten!

VRIJETIJDSPUNT
Jouw vrijetijdspartner in regio Brugge & Meetjesland

http://www.vrijetijdspunt.com
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WIE ZIJN WIJ  

Groep Ubuntu gaat als sociale netwerkorganisatie net die stap 
verder. Wij verleggen de standaard voor kwetsbare mensen en 
gezinnen. We gaan voor niets minder dan hun eigen gewaardeerde 
plek in de samenleving, dat doen we door hen te versterken. Vanuit 
een actief luisteren naar hen en hun netwerk zoeken we samen naar 
unieke, creatieve antwoorden. Echt, maar dan ook echt maatwerk!

Mensen sterker maken maakt ook ons sterker. We worden 
algemeen erkend en gewaardeerd voor onze agogische kennis en 
onze uitgebreide expertise zowel op vlak van cognitieve training 
(mediërend agogisch handelen, breinbreker) als onze aanpak rond 
wellbeing (gentle teaching). Sterke inhoud en een warme aanpak 
voor de beste kwaliteit van leven.

Activiteiten, dienstverlening en werkplekken creëren we én voor 
mensen met een (vermoeden van) beperking én voor zij die verder 
van de arbeidsmarkt staan. Anders en sectoroverschrijdend! We 
zoeken naar kruisbestuiving over sectoren heen en in verbinding met 
de buurt. We vinden het immers heel normaal dat echt iedereen de 
kans krijgt om bij te dragen aan een warme, solidaire leefomgeving. 
Mens zijn doe je samen. Iedereen zorgt voor iedereen.

De Stroom maakt deel uit van Groep Ubuntu. Groep Ubuntu is actief 
in regio Zuid-West-Vlaanderen.

Oranje bouwt aan een open en ontvankelijke samenleving 
waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich 
tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard 
van de beperking. 

We gaan in dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de 
samenleving.  Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we 
vinden het belangrijk dat iedereen z’n vraag kan stellen. Om een 
antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving 
waar Oranje deel van uitmaakt. Daarnaast investeert Oranje in 
gespecialiseerde zorg waar nodig. 

In de praktijk zet Oranje in op sociaal ondernemerschap. Het 
sterker maken van buurtnetwerken, samenwerkingen realiseren 
binnen en buiten de non-profit en inzetten op alternatieve 
financieringsvormen.

Daarnaast engageert Oranje zich voor het optimaliseren van ons 
bestaande dienstverleningsaanbod en het investeren in nieuwe 
projecten.

Vrijetijdspunt is een initiatief van Oranje vzw. Oranje vzw is actief in 
regio Noord-West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

vzw Oranje Toerisme en vzw De Stroom zijn lid van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.
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KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN REIS

Voornaam + Naam

Straat + nr./bus

Postcode

Tel/GSM

Rijksregisternr.

Beschrijving beperking

Ik reis samen met

Gemeente

E-mail

Geboortedatum

Ge
ge

ve
ns Geslacht        Man

Vrouw

Graag in drukletters invullen a.u.b. 
Geef 2 reiskeuzes op om meer kans te maken op een reis

X

Wij zijn Wij hebben voorkeur voor wel samen op de kamer
niet samen op de kamer

een koppel
vrienden
familie

Naam contactpersoon

Tel/GSM E-mail

Co
nt

ac
tg

eg
ev

en
s

Naar wie mogen we het reiscontract opsturen? (enkel invullen indien een andere contactpersoon dan hierboven)

Naam

E-mail / Adres

Naam

E-mail / Adres

Naar wie mogen we de factuur opsturen? (enkel invullen indien een andere contactpersoon dan hierboven)

Klik hier om het
formulier online

in te vullen.

Wij moeten de kandidaatstellingen ten laatste op vrijdag 13 januari 2023 ontvangen.  
Stuur je formulier dus op tijd op naar: Oranje: Reizen vzw Oranje, Peterseliestraat 100, 8000 Brugge  
of reizen@oranje.be of De Stroom: Reizen De Stroom, Sint-Janslaan 1, 8500 Kortrijk of reizen@destroom.be of vul het online formulier in.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh0tHfT6I6fC_KJFXWSypNE8ZnMbfgVHx6sq2bo294sMGvUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh0tHfT6I6fC_KJFXWSypNE8ZnMbfgVHx6sq2bo294sMGvUw/viewform
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Ik stel me kandidaat voor volgende reizen*

1ste keuze
naam reis:

2de keuze
naam reis:

Ik wil graag een annulatieverzekering afsluiten voor deze reis.

Begeleiding

Ik heb WEL individuele begeleiding nodig Ik heb GEEN individuele begeleiding nodig

    Extra info rond individuele begeleiding:

Meer info

Ik wil info over Hotel O’mer

Ik wil info over activiteiten van De Stroom

Ik wil info over activiteiten van Vrijetijdspunt 

Verzorging

Ik heb WEL speciale verzorging nodig Ik heb GEEN speciale verzorging nodig

          Ik heb thuisverpleging nodig op reis Ik krijg thuisverpleging thuis / in de voorziening

Extra info rond speciale verzorging/ thuisverpleging:

Datum & handtekening

Met het ondertekenen van dit formulier, verklaar ik dat
• Ik akkoord ga dat mijn gegevens worden gedeeld tussen vzw Oranje Toerisme en vzw De Stroom.
• Ik de verschillende thema’s (rustig-actief-sportief) goed heb gelezen en een reis kies die bij mij past.

Datum en handtekening

Ik woon

Zelfstandig (zonder begeleiding)

Zelfstandig (met mobiele begeleiding)

Bij ouders/voogd

In een huis in een buurt met begeleiding

In een voorziening

Mobiliteit

Ik ben een vlotte stapper

Ik kan beperkte afstand stappen

Ik gebruik een rollator

Ik gebruik een manuele rolstoel

Ik gebruik een elektrische rolstoel

Ik heb een tillift nodig

Reis op maat

Ik heb interesse in: Vliegvakantie                           TGV-reis                                Survivalweekend

Ik heb een eigen voorstel voor een reis op maat:

Wie vanaf zaterdag 14 januari 2023 inschrijft, wordt niet meegenomen in de eerste verdeling en kan enkel nog inschrijven voor eventuele 
openstaande plaatsen. 

* We streven er naar iedereen in eerste instantie 1 reis te geven. Je maakt hiervoor een 1ste en 2de keuze. 
   Wil je graag nog deelnemen aan een extra weekend of reis (indien voldoende beschikbaarheid), dan kan je nog een extra keuze opgeven bij ‘Extra reis’.

Extra reis:

Ik wil geen annulatieverzekering.

Ik wil graag een annulatieverzekering afsluiten voor deze reis. Ik wil geen annulatieverzekering.

Ik wil graag een annulatieverzekering afsluiten voor deze reis. Ik wil geen annulatieverzekering.
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Ik wil geen annulatieverzekering.

Ik wil geen annulatieverzekering.

Ik wil geen annulatieverzekering.

Hotel O’mer
Vakantie voor iedereen

Tijd voor een deugddoende vakantie? 
Hotel O’mer ontvangt je met open armen.

Hotel O’mer is er voor alle liefhebbers van zon, zee en 
strand die op zoek zijn naar een comfortabel bed, een 
heerlijk ontbijt en een gezellige plek om te verblijven. 

Bij Hotel O’mer kom je terecht in een open en sfeervol 
hotel waar beleving en rust voorop staat. Van aankomst 
tot vertrek helpen we je graag in alle comfort jouw 
vakantie te beleven.

Een uniek hotel
Hotel O’mer voorziet professionele begeleiding en 
ondersteuning op maat van jouw ondersteuningsvraag.
Dat merk je, elke dag weer. Je voelt het bij onze 
medewerkers en vrijwilligers en je ziet het aan onze 
rolstoelvriendelijke accommodatie. 

Hotel O’mer is trotse eigenaar van het A+ label, uitgereikt 
door Toerisme Vlaanderen. Met het A+ label voldoet 
Hotel O’mer aan strenge toegankelijkheidsnormen en 
is het gebouw op comfortabele en zelfstandige wijze 
toegankelijk.

Activiteiten & themaweken 
Ons team organiseert en begeleidt dagelijks activiteiten 
in en rond Blankenberge. Ga mee op stap gaan en 
nieuwe mensen leren kennen.

Doorheen het jaar organiseren we verschillende 
themaweken waarin we activiteiten en uitstappen 
organiseren rond het thema, zoals natuur, dieren, ... 

Abonneer je op onze nieuwsbrief of bezoek onze website 
om de komende themaweken te bekijken.

HOTEL O’MER,  
DA’S ONGEDWONGEN 
GENIETEN IN EEN 
KLEINSCHALIG, SFEERVOL 
EN ROLSTOELTOEGANKELIJK 
HOTEL.

“ 

”

Consciencestraat 45, Blankenberge

050 41 13 49
Maandag - vrijdag van 9 - 12 uur

info@hotelomer.be

Hotelomer

www.hotelomer.be

http://www.hotelomer.be


Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel. 050 47 25 90
reizen@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com 
        Vrijetijdspunt Oranje vzw 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag, dinsdag & vrijdag van 10 - 12.30 uur 
& van 13.30 - 16.30 uur
Woensdag & donderdag van 13.30 - 16.30 uur

Sint-Janslaan 1
8500 Kortrijk
Tel. 056 35 30 17
reizen@destroom.be
www.destroom.be 
        De Stroom 

Telefonische bereikbaarheid
Dinsdag tot vrijdag van 9.30 - 12.30 uur 
en op woensdag van 13.30 tot 18 uur.


