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Activiteiten JoM vzw

Hey lieve JoMmer

Technopolis
Sportimonium
Assepoester

1
1
2

Paasbrunch

2

De eerste zonnestralen komen erdoor, tijd om de
lente te omarmen met tal van uitstappen. Een
greep uit ons aanbod:

Bowling

3

F

lekker gaan eten in villa Ooievaar

Dansworkshop

3

F

spannende attracties uitproberen in Walibi

Op restaurant

4

F

wegdromen tijdens Assepoester de musical

Walibi

4

F

Lasershoot

5

lasershooten in Gent

Escaperoom

5

VRT bezoeken

6

Recreatiedomein De Ster

6

Blotevoetenpad

7

Opendeurdag brandweer

7

Rock for specials

8

Copacobana

8

In juni start ook het festivalseizoen. Feest mee
tijdens Rock for specials of Copacobana.
Nog wat onzeker over jouw dansmoves? Schrijf je
dan in voor de dansworkshop!
Vele groetjes
Geertrui

Pietersbar
@fterWork

9
10

Bowlingclub

11

Biljart & UNO club

11

Tornooi badminton

12

Etentje badminton

12

Vanaf woensdag 20 maart 2019
tussen 17u en 18u.

Tornooi biljart & UNO

13

*Via mail: jom@vzwkompas.be

Tornooi voetbal

13

(Via telefoon: 09/216 26 65

Belangrijke info
Fotohoekje

Van 1 mei tot 1 oktober ben ik afwezig. Jullie kunnen steeds

terecht bij mijn collega’s

Inschrijvingen

Alle betalingen op ons rekeningnummer:
BE66 7370 1167 8843

Geheugensteuntjes
VU Marjolein Verbeke - Afgiftekantoor, 9032 Wondelgem
JoM vzw | Botestraat 131 - 133 9032 Wondelgem - 09/216 26 65 of 0493 13 88 44 - jom@vzwkompas.be
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April– Technopolis
Technopolis, het land van wetenschap en technologie!
Leer bij op een leuke manier over interessante proefjes, grappige
weetjes en verbazende technologische snufjes.
In elk van jullie schuilt een slimme professor!

Zaterdag 6 april 2019

€35 overschrijven met vermelding: J1914 +
naam
Inbegrepen: ticket - vervoer - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 25 maart 2019
De Wal
Lusthoflaan 82 Wondelgem

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Start: 9u

·

Lunchpakket

Einde: 17u

·

Zakgeld

April- Sportimonium
Een bezoek aan het Sportimonium mag je écht niet missen.
We gaan terug in de tijd en leren vanalles over oud-atleten en
hun sport van toen. Op het einde van het museum mogen we
zelf tal van oude sporten uitproberen!

Zondag 14 april 2019

€23,50 overschrijven met vermelding: J1915
+ naam
Inbegrepen: ticket - vervoer - begeleiding -administratieve kost

Betalen voor: maandag 1 april 2019
De Wal
Lusthoflaan 82 Wondelgem

Start: 10u
Einde: 17u30

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Sportieve kledij

·

Lunchpakket

·

Zakgeld
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April– Assepoester
Droom weg bij Assepoester de musical. Geniet van dit
wondermooie sprookje. Beleef mee hoe een verlegen
meisje verandert in een oogverblindende prinses met
glazen muiltjes, op zoek naar liefde en geluk.

€54,50 overschrijven met vermelding: J1916
+ naam

Zaterdag 20 april 2019

Inbegrepen: tickets - drankje - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 8 april 2019
Gent Zuid

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Ingang oude bib

Woodrow Wilsonplein 1

Start: 13u

·

Einde: 16u

Zakgeld voor een extra drankje

April - Paasbrunch
Vrolijk Pasen! Geniet samen met andere mensen van een
heerlijke paasbrunch.

Zondag 21 april 2019

€20 overschrijven met vermelding: J1917+
naam
Inbegrepen: brunch—begeleiding—administratieve kost

Betalen voor: maandag 8 april 2019
Pietersbar
Sint– Pietersplein Gent

Start: 10u30
Einde: 12u

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld indien je een ander drankje wilt
drinken
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April – Bowling
Ziet ‘m gaan, ziet ‘m gaan - met zijn bowlingsloefkes aan!
Of je nu een strike gooit of in de goot, spelplezier gegarandeerd
tijdens deze bowlingnamiddag.

Zaterdag 27 april 2019

€6,50 overschrijven met vermelding: J1918
+ naam
Inbegrepen: 2 spelletjes - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 15 april 2019
Overpoort Bowl
Overpoortstraat 38 Gent

Start: 14u

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Zakgeld voor een drankje

·

Einde: 16u

April - Dansworkshop
Leef je uit tijdens deze dansworkshop volksdans! We plannen
elke maand 1 workshop. DANSEN MAAR!

Zondag 28 april 2019
Zondag 26 mei 2019
Zondag 23 juni 2019
De Wal
Lusthoflaan 82 Wondelgem

Start: 14u
Einde: 16u

€35 overschrijven met vermelding: J1919 +
naam
Inbegrepen: workshop - begeleiding - water - administratieve
kost

Betalen voor: maandag 15 april 2019
Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.

·

Sportieve kledij

·

Sportschoenen

·

Extra drank en koekje
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Mei - Op restaurant
Maak kennis met Villa ooievaar - het restaurant van Kompas.
Je geniet er van een lekkere lunch met zicht op een prachtig
park.

€7 overschrijven met vermelding: J1920 +
naam

Zaterdag 4 mei 2019

Inbegrepen: begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 22 april 2019
De Wal

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Lusthoflaan 82 Wondelgem

Start: 11u30

·

Einde: 14u

Ongeveer 20 euro zakgeld voor de
maaltijd

Mei – Walibi
Durf jij in de snelle achtbaan? Vlieg je graag in lucht op de
stoeltjesmolen? Of ga je liefst in de boomstammetjes?
Ontdek alles tijdens deze daguitstap naar Walibi.

Zaterdag 11 mei 2019

€56 overschrijven met vermelding: J1921 +
naam
Inbegrepen: ticket - vervoer - parking -begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 29 april 2019
De Wal
Lusthoflaan 82 Wondelgem

Start: 9u
Einde: 18u15

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk

·

Lunchpakket

·

Zakgeld
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Mei - Lasershoot & smosje
Deze activiteit is voor de durvers! We gaan lasershooten in
Gent! Dat is een spel waarbij je met lichtstralen moet schieten
op elkaar in het donker. Iets voor jou? Daarna is het tijd voor een
broodje en een drankje.

Zaterdag 18 mei 2019

€32 overschrijven met vermelding: J1922 +
naam
Inbegrepen: tickets - smos en drankje - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 6 mei 2019
Station Gent- Sint- Pieters
Onder het digitale urenbord in de
inkomhal

Start: 11u30
Einde: 14u30

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk

·

Sportieve kledij

·

Zakgeld

Mei – Escaperoom
Probeer samen te ontsnappen uit een kamer vol raadsels. Maar
let op: de tijd tikt!
Een escaperoom voor mensen die een beetje uitdaging best
zien zitten. Nadien drinken we gezellig nog een drankje.

Zaterdag 25 mei 2019

€48,50 overschrijven met vermelding:
J1923 + naam
Inbegrepen: ticket - bus - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 13 mei 2019
Station Gent- Sint- Pieters
Onder het digitale urenbord in de
inkomhal

Start: 12u15
Einde: 18u15

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld voor een drankje
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Juni - Bezoek aan de VRT
Wie kijkt er soms naar Ketnet? Of naar programma’s op Eén? Vraag jij
je ook steeds af waar die vele programma’s worden opgenomen?
Dan heb je geluk! We gaan op bezoek bij de VRT en krijgen hier een
persoonlijke rondleiding! Dit wil je toch niet missen?

€43 overschrijven met vermelding: J1924 +
naam

Zaterdag 1 juni 2019

Inbegrepen: rondleiding - treinticket - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 20 mei 2019
Station Gent- Sint- Pieters

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Onder het digitale urenbord in de
inkomhal

Start: 8u
Einde: 14u

·

Lunchpakket

·

Zakgeld

Juni – Recreatiedomein De Ster
Zin in minigolf en varen met een bootje? Of toch liever relaxen op
het strand en wandelen rond de reuzevijver?
Het kan allemaal in recreatiedomein De Ster.
Klaar voor een middag vol fun & amusement?

Zaterdag 8 juni 2019

€23 overschrijven met vermelding: J1925 +
naam
Inbegrepen: activiteiten - inkom - vervoer -begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 27 mei 2019
Station Gent Dampoort
Aan de ingang van het station

Start: 9u15
Einde: 18u30

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld

·

Lunchpakket
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Juni - Blotevoetenpad
Het blotevoetenpad in Zutendaal is een unieke wandeling.
Stap met je blote voeten in het zand, in het water of door de
modder.
Daarnaast bewonderen we een prachtige vlinderkoepel en
het interessante insectenmuseum. Ook het uitzicht vanop de

Zaterdag 15 juni 2019

€39 overschrijven met vermelding: J 1926+
naam
Inbegrepen: tickets—vervoer - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 3 juni 2019
De Wal
Lusthoflaan 82 Wondelgem

Start: 9u
Einde: 18u

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk

·

Lunchpakket

·

Zakgeld

Juni - Opendeurdag brandweer
De opendeurdag van de brandweer gaat door op 22 juni.
Inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk want
dit is een activiteit uit het vorige boekje.

Zaterdag 22 juni 2019

Gent Zuidµ
Ingang van de oude bib

Geen inschrijvingen meer mogelijk

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Woodrow Wilsonplein 1 Gent
Start: 14u30
Einde: 18u

·

Buskaart

·

Zakgeld
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Juni - Rock for Specials
Rock for specials - het beroemdste festival van Gent tot
Timboektoe.
De JoM en de Hoi openen het festivalseizoen in stijl met een
overnachting op Rock voor Specials!

Woensdag 26 juni 2019
Donderdag 27 juni 2019

€93 overschrijven met vermelding : J1927 +
naam
Inbegrepen: ticket - overnachting - lunch - 4- uurtje - water begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: 10 juni 2019
Doornzele Dries Evergem

Start woensdag: 11u30
Einde donderdag: 23u30

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Er volgt later een brief met alle informatie

Juni – Copacobana
De ideale manier om de zomer in te zetten. Geniet van de leuke
festivalsfeer met een heerlijk drankje en lekkere hapjes. Of ben je
meer te vinden voor een dansje op de dansvloer? Alles is hier
mogelijk.

Zaterdag 29 juni 2019

€6 overschrijven met vermelding: J1928 +
naam
Inbegrepen: begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 17 juni 2019
Station Gent Dampoort

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk

Aan de ingang van het station

Start: 18u
Einde: 22u

·

Buskaart

·

Zakgeld
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Ontmoeting - Pietersbar
Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de
Pietersbar. Geniet van een gezellige babbel, een spannend
gezelschapspelletje, lekker drankje & hapje…
De Pietersbar is de ideale plaats om jouw zondagnamiddag
rustig en gezellig door te brengen. Dus kom zeker eens
langs, we ontvangen je met open armen.

Zondag 28 april 2019
Zondag 26 mei 2019
Zondag 30 juni 2019

Pietersbar
Sint- Pietersplein Gent

Start: 14u
Einde: 17u

Deze activiteit is gratis! Inschrijven is niet
nodig.

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld voor een drankje

www.facebook.com/PietersBar

Krant
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Ontmoeting—@fterwork
Welkom in de bar van Villa Ooievaar!
Zet het weekend goed in en kom samen voor een gezellige
babbel.
Uiteraard kan een lekker hapje of drankje niet ontbreken.
Tot dan?!

Vrijdag 10 mei 2019

Deze activiteit is gratis! Inschrijven is niet
nodig.

Villa Ooievaar
Site De Wal
Lusthoflaan 82 Wondelgem

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Start: 17u
Einde: 21u

·

www.facebook.com/villaooievaar

Villa Ooievaar

Zakgeld voor een drankje
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Clubs - Bowling
De bowlingclub is al gestart maar er zijn nog enkele plaatsen
vrij!
Elke 3de zondag van de maand komen we samen in de
Overpoort Bowling in Gent.
Zin om deel te nemen? Schrijf je dan zeker in. De plaatsen
zijn beperkt!
Zondag 7 april - 19 mei - 16
juni - 28 juli -18 augustus 22 september - 20 oktober 17 november - 15 december

€100 overschrijven met vermelding: VT
bowlingclub + naam
Inbegrepen: huur baan - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 25 maart 2019
Overpoort Bowl

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Overpoortstraat 38 Gent
Start: 14u30

·

Einde: 17u

Zakgeld voor een drankje

Clubs - Biljart & UNO
De biljartclub is helaas volzet maar er zijn wel nog vrije
plaatsen in de UNO- club.
Tot en met juni spelen we volop competitie. Zin om mee te
spelen? Of wil je gewoon even langskomen om iets te drinken? Iedereen is welkom!
Zondag 14 april - 12 mei 9 juni 2019

€10 overschrijven met vermelding: VTuno +
naam
Inbegrepen: begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: 1 april 2019
Kring SIVI
Maïsstraat 20 Gent
Start: 14u

Einde: 18u

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld voor een drankje
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TORNOOI - Badminton
Het badmintonseizoen loopt op zijn einde - tijd voor het
badmintornooi! Lid of geen lid - iedereen mag deelnemen
aan dit tornooi. We spelen in groepjes van 2 dus je staat er
niet alleen voor. Op het einde van de dag gaat iedereen met
een leuke prijs naar huis.
Supporters zijn uiteraard ook welkom!

Zaterdag 22 juni 2019

·

Supporter: gratis - niet inschrijven

·

Leden: gratis - wel inschrijven

·

Niet- leden: €5 overschrijven met
vermelding: VTtornooi + naam
Inbegrepen: huur zaal - koek & drankje - begeleiding administratieve kost

Betalen voor: maandag 10 juni 2019
BLOSO Topsporthal
Zuiderlaan 14 Gent
Start tornooi: 13u
Finale: 17u15

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld voor een drankje

Einde: 19u

TORNOOI - Etentje badminton
Aansluitend op het badmintontornooi, vindt het jaarlijkse
etentje plaats.
Badmintonner of niet, iedereen is welkom om mee te komen
smullen.

Zaterdag 22 juni

€18 overschrijven met vermelding:
VTetentje badminton + naam
Inbegrepen: spaghetti - drankje - begeleiding - administratieve
kost

Betalen voor: maandag 10 juni 2019
LOODS 25
Visserdijk Gent
Start: 19u

Einde: 21u

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld voor een drankje
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TORNOOI - Biljart & UNO
Als afsluiter van het biljart- en UNOseizoen organiseren we een
heus biljart- en UNOtornooi! Ben je goed in biljarten of ben je een
krak in het spelen van UNO? Schrijf je dan zeker in voor dit tornooi.
Wie weet ga jij dit jaar met de beker naar huis?

Zondag 23 juni 2019

Deze activiteit is gratis. Je moet geen lid
zijn om deel te nemen aan het tornooi.
Iedereen is welkom na inschrijving.

Kring Sivi

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Maïsstraat 20 Gent
Start tornooi: 14u30

Einde tornooi: 18u

Zakgeld voor een drankje

·

TORNOOI - Voetbal
Onze voetbalploeg FC Kompas organiseert dit jaar opnieuw
een G- voetbaltornooi.
Wil je dit niet missen en komen supporteren voor onze ploeg?
Kom dan zeker langs op maandag 22 april.

Maandag 22 april 2019

Voetbalterrein DKW Evergem
(terrein Wippelgem)

Kom gratis supporteren - inschrijven is niet
nodig

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Drogenbroodstraat Evergem

Start tornooi: 10u30
Einde tornooi: 16u30

·

Zakgeld voor een drankje & een hotdog

Krant

Belangrijke info
Verwerken van gegevens overeenkomstig de Privacywet
en de Europese Regelgeving.
In het kader van de vrijetijdsactiviteiten die wij aanbieden worden er persoonsgegevens
van u verwerkt.
Deze zijn:
·
·
·

identificatiegegevens,
persoonlijke aandachtspunten
beeldmateriaal.

Doel van het verwerken van deze gegevens:
·
·
·

opvolging van de vrijetijdsactiviteit
opmaak van de facturatie
publicatie op sociale media/website wat betreft beeldmateriaal.

Indien u niet wenst dat beeldmateriaal van u gebruikt wordt, kan U dit laten weten aan de
functionaris voor gegevensbescherming (zie verder).

Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan
een derde zonder uw toestemming. Uw gegevens worden ook enkel gebruikt voor het
doel dat hierboven is opgegeven en worden vertrouwelijk behandeld.
De ontvangers van de gegevens zijn de medewerkers en leidinggevenden van de betrokken deelwerking.
U heeft het recht op inzage en aanpassing of rechtzetting van onjuiste gegevens. Dit kan
gratis mits gedateerd en ondertekend verzoek en bewijs van identiteit mits dit een verzoek is dat past binnen een redelijke vorm.
U kan zich hiervoor richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming,
Greet Demey
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
mail: greet.demey@vzwkompas.be
tel: 09/216 26 60
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen tot 5 jaar na stopzetting van de activiteit.
Indien U dit wenst, kunnen deze gegevens ook sneller verwijderd worden via een vraag
aan dezelfde functionaris.
Wij gaan er van uit dat door het zich inschrijven voor een activiteit, u zich akkoord verklaart met de verwerking van Uw persoonsgegevens door vzw Kompas. Dit omdat deze
gegevens voor de activiteit belangrijk zijn.

Krant

Fotohoekje

www.facebook.com/jomvzwkompas

Krant

Fotohoekje

www.facebook.com/jomvzwkompas

Krant
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14 april - Sportimonium

6 april - Technopolis

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik ben ingeschreven

0

Ik ben ingeschreven

Waar spreken we af

Waar spreken we af

De Wal - Lusthoflaan 82 Wondelgem

De Wal - Lusthoflaan 82 Wondelgem

Hoelang duurt de activiteit?

Hoelang duurt de activiteit?

Start: 9u

Start: 10u

Einde: 17u

Einde: 17u30

Hoe gaan we naar de activiteit?

Hoe gaan we naar de activiteit?

Busje Kompas

Busje Kompas

Waar is de activiteit

Waar is de activiteit

Technopolis

Sportimonium

Technologielaan Mechelen

Trianondreef 19 Hofstade- Zemst

Wat nemen we mee?

Wat nemen we mee?

Lunchpakket & zakgeld

Lunchpakket & zakgeld
Sportieve kledij

20 april - Assepoester

21 april - Paasbrunch

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik ben ingeschreven

0

Ik ben ingeschreven

Waar spreken we af

Waar spreken we af

Gent Zuid - ingang van de oude bib

Pietersbar - Sint- Pietersplein Gent

Hoelang duurt de activiteit?

Hoelang duurt de activiteit?

Start: 13u

Start: 10u30

Einde: 16u

Einde: 12u

Hoe gaan we naar de activiteit?

Waar is de activiteit

Te voet naar Capitole (150m)

Pietersbar Gent

Waar is de activiteit

Wat nemen we mee?

Capitole Gent

Zakgeld

Graaf van Vlaanderenplein 5 Gent

Wat nemen we mee?
Zakgeld

Krant

22 april - Voetbaltornooi

0

Ik kom supporteren

27 april - Bowling

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik ben ingeschreven

Waar is het tornooi?

Waar spreken we af

Voetbalterrein DKW Evergem

Overpoort bowl - Overpoortstraat 38
Gent

Drogenbroodstraat Evergem
Hoelang duurt de activiteit?
Start tornooi: 10u30
Einde tornooi: 16u30
Wat nemen ik mee?
Zakgeld

Hoelang duurt de activiteit?
Start: 14u
Einde: 16u
Waar is de activiteit
Overpoort bowl
Wat neem ik mee?
Zakgeld

28 april/ 26mei/23 juni - Dans

4 mei - Op restaurant

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik ben ingeschreven

0

Ik ben ingeschreven

Waar spreken we af

Waar spreken we af

De Wal - Lusthofstraat 82 Wondelgem

De Wal - Lusthoflaan 82 Wondelgem

Hoelang duurt de activiteit?

Hoelang duurt de activiteit?

Start: 14u

Start: 11u30

Einde: 16u

Einde: 14u

Waar is de activiteit

Waar is de activiteit

Sportzaal De Wal

Villa Ooievaar - De Wal

Wat nemen we mee?

Wat nemen we mee?

Sportieve kledij & sportschoenen

20 euro zakgeld

Extra dankje & koek

Krant

11 mei - Walibi

18 mei - Lasershoot

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik ben ingeschreven

0

Ik ben ingeschreven

Waar spreken we af

Waar spreken we af

De Wal - Lusthoflaan 82 Wondelgem

Station Gent- Sint- Pieters

Hoelang duurt de activiteit?

Hoelang duurt de activiteit?

Vertrek: 9u

Vertrek: 11u30

Terug: 18u15

Terug: 14u30

Hoe gaan we naar de activiteit?

Hoe gaan we naar de activiteit?

Busje Kompas

Te voet van station naar activiteit

Waar is de activiteit

Waar is de activiteit

Walibi

The Zone - Voskenslaan 135 Gent

Boulevard de l’Europe Waver

Wat nemen we mee?

Wat nemen we mee?

Zakgeld & sportieve kledij

Lunchpakket & zakgeld

25 mei - Escaperoom

1 juni - VRT

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik ben ingeschreven

0

Ik ben ingeschreven

Waar spreken we af

Waar spreken we af

Station Gent- Sint- Pieters

Station Gent- Sint- Pieters

Hoelang duurt de activiteit?

Onder het digitale urenbord in de inkomhal

Start: 12u15

Hoelang duurt de activiteit?

Einde: 18u15

Start: 8u

Hoe gaan we naar de activiteit?

Einde: 14u

Met de bus

Hoe gaan we naar de activiteit?

Waar is de activiteit

Met de trein

Hintlabyrinth

Waar is de activiteit

Sint- Gillislaan 6 Dendermonde

A. Reyerslaan 62 Brussel

Wat nemen we mee?

Wat nemen we mee?

Zakgeld

Lunchpakket & zakgeld
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8 juni - Recreatiedomein De Ster

15 juni - Blotevoetenpad

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik ben ingeschreven

0

Ik ben ingeschreven

Waar spreken we af

Waar spreken we af

Station Gent- Dampoort

De Wal - Lusthoflaan 82 Wondelgem

Hoelang duurt de activiteit?

Hoelang duurt de activiteit?

Start: 9u15

Start: 9u

Einde: 18u30

Einde: 18u

Hoe gaan we naar de activiteit?

Hoe gaan we naar de activiteit?

Met de bus

Busje Kompas

Waar is de activiteit

Waar is de activiteit

Recreatiedomein De Ster

Lieteberg

Lange rekstraat 30 Sint- Niklaas

Stalkerweg Zutendaal

Wat nemen we mee?

Wat nemen we mee?

Lunchpakket & zakgeld

Lunchpakket & zakgeld

22 juni - Brandweer
Inschrijven voor deze activiteit is niet
meer mogelijk
Waar spreken we af

22 juni - Badmintontornooi

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik ben ingeschreven

Gent Zuid - ingang van de oude bib

Waar spreken we af

Woodrow Wilsonplein 1 Gent

BLOSO topsporthal - Zuiderlaan 14
Gent

Hoelang duurt de activiteit?
Start: 14u30
Einde: 18u
Hoe gaan we naar de activiteit?
Met de bus
Waar is de activiteit
Brandweer centrum Post
Roggestraat 70 Gent

Wat nemen we mee?
Buskaart & zakgeld

Hoelang duurt de activiteit?
Start tornooi: 13u
Einde tornooi: 17u15
Waar is de activiteit
BLOSO topsporthal
Wat nemen we mee?
Zakgeld

Krant

22 juni - Etentje Badminton

23 juni - Biljart & UNO tornooi

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik ben ingeschreven

0

Ik ben ingeschreven

Waar spreken we af

Waar spreken we af

Loods 25 - Visserdijk Gent

Kring SIVI - Maïsstraat 20 Gent

Hoelang duurt de activiteit?

Hoelang duurt de activiteit?

Start: 19u

Start tornooi: 14u30

Einde: 21u

Einde tornooi: 18u

Waar is de activiteit

Waar is de activiteit

Loods 25

Kring SIVI

Wat nemen we mee?

Wat nemen we mee?

Zakgeld

Zakgeld

26 & 27 juni - Rock For Specials

29 juni - Copacobana

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik wil graag meedoen

0

Ik ben ingeschreven

0

Ik ben ingeschreven

Waar spreken we af

Waar spreken we af

Doornzele Dries Evergem

Station Gent- Dampoort

Hoelang duurt de activiteit?

Hoelang duurt de activiteit?

Start: woe 26 juni om 11u30

Start: 18u

Einde: do 27 juni om 23u30

Einde: 22u

Wat nemen we mee?

Hoe gaan we naar de activiteit?

Er volgt een brief met alle informatie

Met de bus
Waar is de activiteit
Rozebroekenslag Sint- Amandsberg
Wat nemen we mee?

Buskaart & zakgeld

Krant

Kompas is verhuisd!
Kompas is verhuisd! Vanaf nu vind je ons terug in Wondelgem.
Activiteiten zullen hier vaak doorgaan of starten. We spreken steeds af aan de Lusthoflaan
82, Wondelgem.

Tram 1: vanaf de korenmarkt
Stap af halte Wondelgem Roodborstjesstraat en wandel naar rechts
Ga de Roodborstjesstraat en de Moerbezielaan rechtdoor.
Ga schuin naar links en neem de Ruiterlaan
Ga rechtsaf naar de Lusthoflaan. Na 100 meter vind je de Wal langs de rechter zijde.
Totaal: 850m wandelen
Bus 9: vanaf Gent Sint Pieters

Stap af aan halte Mariakerke Losweg.
Wandel de Losweg door
Sla de 3de straat links af, dit is de Lusthoflaan.
Na 100 meter vind je de Wal langs de rechter zijde.
Totaal: 550m wandelen
Bus 6: vanaf Gent Zuid
Stap af halte Mariakerke Lusthoflaan.

JONGERENREIS

Maandag 5 augustus—vrijdag 9 augustus 2019

Puur avontuur in de Ardennen
Ben je jong en heb je zin in avontuur? Dan is deze vakantie op jouw lijf geschreven!
In de provincie Luxemburg, in de buurt van het kleinste stadje ter wereld Durbuy,
vind je het grootste avonturenpark van België: Adventure Valley!
Tijdens deze actieve vakantie staat er elke dag iets nieuws op het programma. We
varen de Ourthe af met een kajak, we wagen ons aan een partijtje paintball, een
avonturenparcours… Kortom, in dit park zal je overspoeld worden door activiteiten.
Nog meer plezier zoeken we op in Plopsa Coo, het bekende pretpark aan de voet van
de beroemde watervallen van Coo. Waag je aan één van de spannende attracties in
het schitterende Ardense landschap!
ACTIEVE VAKANTIE
Interesse hebben in: avontuur, natuur en pretparkbezoek
Mogelijkheden: voldoende fysieke mogelijkheden om aan onderstaande activiteiten te kunnen deelnemen, in groep kunnen functioneren
Wat mag je verwachten: kajaktocht, paintball, avonturenparcours en een bezoek
aan Plosa Coo.

KOSTPRIJS: 675 euro
Inbegrepen: vervoer per minibus, vervoer ter plaatse, verblijf, alle maaltijden en
dranken bij de maaltijden, kajaktocht, avonturenparcours, paintball, bezoek aan
Plopsa Coo en 2 begeleiders.
Niet inbegrepen: middagmaal op vertrekdag (lunchpakket meenemen), annulatieverzekering (25 euro) en persoonlijke uitgaven. Voorzie ongeveer 75 euro zakgeld
voor terrasjes, kaartjes, souvenirs...

Meer info over deze reis? Neem contact op met Op Zwier:
Tel: 09/216 26 61

Mail: vakanties@vzwkompas.be

