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Hey lieve JoM’er
De zomer is voorbij gevlogen. Maar we hebben
kunnen genieten van mooi weer en leuke
activiteiten.
Tijdens het winteraanbod zal dat niet anders zijn.
Er staan weer heel wat top activiteiten op de
agenda.

Ga speurneuzen in stad Gent tijdens het
stadsspel. Of liever huiveren van de schrik in
Walibi.
We hebben ook een nieuw aanbod, vanaf nu
vind je in elk boekje 1 of meerdere ateliers. Tijdens
deze ateliers word je begeleid door echte
professionals.
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Oktober—Stadsspel
Ontdek Gent via dit interactief stadsspel. Jullie trekken de stad in
met foto’s van de mooiste plaatsen in de stad. Vind deze locaties en
neem er een gekke selfie van met jouw team, doe de opdrachten en
haal zoveel mogelijk punten.

Zaterdag 5 oktober 2019

€15 overschrijven met vermelding:
J1941 + naam Inbegrepen: stadsspel- begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 23 september 2019
Ingang Hema
Korenmarkt 3, Gent

Start: 14u
Einde: 18u

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld

·

Aangepaste kledij voor regen of zon

Oktober— Jumpsky
Zin om je op ongekende hoogtes te bevinden? Kom dan zeker
met ons mee springen in het gigantische trampolinepark te
Lochristi. Met meer dan 12 verschillende soorten activiteiten op
een oppervlakte van 3500m² wordt een uurtje goed gevuld.

Zaterdag 12 oktober 2019

€26 overschrijven met vermelding:
J1942 + naam Inbegrepen: inkom -begeleiding administratieve kost

Betalen voor: maandag 30 september 2019
Station Gent Dampoort
Aan de hoofdingang

Start: 12u45
Einde: 16u30

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld

·

Lijnkaart

·

Eventueel begeleiderskaart
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Oktober— Biljart
We vullen deze namiddag met één of meerdere spelletjes Pool. Heb
je zin in een gezellige namiddag in de Overpoort Bowl in Gent?
Schrijf je dan zeker in voor deze activiteit

Zaterdag 19 oktober 2019

€ 9,5 overschrijven met vermelding:
J1943+ naam inbegrepen: huur tafel- begeleiding - administratieve kost.

Betalen voor: maandag 7 oktober 2019
Overpoort Bowl Gent
Overpoortstraat 38 Gent

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Start: 13u30

Zakgeld voor drankje

Einde: 17u30

Oktober - Halloween in Walibi
Kom mee naar Halloween in Walibi en schreeuw het uit van angst.
Durf jij het aan? Een grote keuze aan spookhuizen, schrik zones en
spectaculaire shows! Het park is tot ‘s avonds laat open.

Zaterdag 26 oktober 2019

€59 overschrijven met vermelding:
J1944+naam
Inbegrepen: ticket-vervoer- begeleiding—administratieve kost

Betalen voor: maandag 14 oktober 2019

Station Gent Sint-Pieters

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Onder het grote urenbord

Start: 09u30
Einde: 21u30

·

Zakgeld voor drankje of hapje

·

Lunchpakket voor middag en avond
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November— Spokentocht
Ga mee griezelen tijdens een spokentocht van 6 km. Onderweg kom
je verschillende griezels tegen. Neem zeker een zaklamp mee. Niet
geschikt voor mensen die bang zijn in het donker.

Zaterdag 2 november
2019

€9 overschrijven met vermelding:
J1945 + naam
Inbegrepen: tocht- begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 21 oktober 2019
Station Gent Dampoort
Aan de hoofdingang

Start: 16u
Einde: 20u

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld

·

Zaklamp

·

Fluorescerende kledij

November— Zot van chocola
Ben je gek van chocolade? Een professionele chocolatier leert je
alles over chocolade in dit 2.5u durend Chocoladeatelier.
Natuurlijk is er ook tijd voorzien om alles te proeven. Als afsluiter
krijgen je je creatie mee naar huis.

Zaterdag 9 november 2019

€30 overschrijven met vermelding:
J1946 + naam
Inbegrepen: workshop-drankje- begeleiding - administratieve
kost

Betalen voor: maandag 28 oktober 2019
De Wal
Lusthoflaan 82

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.

9032 Wondelgem
Start: 13u45

Einde: 17u

·

Een schort om je kleren te
beschermen.
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November—Bowlen
Ben je goed in het gooien van strikes? Zin om een balletje te
gooien? We gaan 2 spelletjes bowlen in Overpoort Bowl in Gent. Benieuwd wie de meeste punten gaat halen.

Zaterdag 16 november
2019

€5 overschrijven met vermelding:
J1947 + naam
Inbegrepen: huur baan-schoenen- begeleiding - administratieve
kost

Betalen voor: maandag 4 november 2019
Overpoort Bowl
Overpoortstraat 38 Gent

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Start: 14u30

Zakgeld

Einde: 17u

November—Musical Annie
‘Annie’ is een verhaal bomvol optimisme en onwaarschijnlijk geluk.
Het is niet moeilijk mee te leven – en te zingen – met deze
inspirerende personages. Verwacht je alvast aan een luidkeelse
‘Morgen komt morgen’-karaokesessie op de terugweg van deze
niet-te-missen familieshow.

Zondag 24 november 2019

€60 overschrijven met vermelding:
J1948 + naam
Inbegrepen: ticket - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 11 november 2019
Oude bibliotheek Zuid
Graaf van Vlaanderenplein
40, 9000 Gent

Start: 13u30

Einde: 17u30

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.

·

Zakgeld
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November - Op restaurant Kastart
Is pasta ook één van jouw favoriete gerechten? Ga dan mee op
restaurant naar het welbekende Gentse fenomeen de Kastart. Er is
een ruime keuze aan pasta’s, lasagnes en croques.

€7 overschrijven met vermelding:
J1949 + naam

Zaterdag 30 november 2019

Inbegrepen: begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 18 november 2019
Ingang Hema

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk

Korenmarkt 3, Gent
·

Start: 11u30

Zakgeld voor lunch (+- 25 euro)

Einde: 14u

December— Winterland Hasselt
Ga mee naar Winterland in Hasselt en geniet van een warme winterse
sfeer. Winterland is geen gewone kerstmarkt maar heeft nog veel
meer te bieden. Zo is er een gigantisch
reuzenrad, de grand carrousel, Christmas Thriller en het huis van de
kerstman.

Zaterdag 7 december 2019

€38 overschrijven met vermelding:
J1950 + naam
Inbegrepen: vervoer-begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 25 november 2019

Station Gent Sint-Pieters
Onder het grote urenbord

Start: 11u
Einde: 22u30

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld voor aankopen, activiteiten,
eten voor ‘s avonds

·

Lunchpakket

·

Lijnkaart
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December— Schaatsen
De Kristallijn in Gent zal volledig vernieuwd zijn in september.
Gaan jullie mee een kijkje nemen en samen een rondje
schaatsen op deze splinternieuwe baan?

Zaterdag 14 december 2019

€15 overschrijven met vermelding:
J1951+ naam
Inbegrepen: schaatsen - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 2 december 2019

Station Gent Sint- Pieters

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk

Onder het grote urenbord
·

Handschoenen (verplicht)

Start: 14u

·

Lijnkaart

Einde: 18u

·

Eventueel begeleiderskaart

·

Zakgeld voor drankje

December - FC De Kampioenen film Viva Boma
Benieuwd naar de avonturen van de kampioenen? Kom dan mee
kijken in Kinepolis Gent naar de 4e FC De Kampioenen film: Viva
Boma!
Na inschrijving ontvangen jullie meer praktische informatie over
deze activiteit.

Zaterdag 21 december 2019

€22 overschrijven met vermelding:
J1952+ naam
Inbegrepen: : ticket - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 9 december 2019
Station Gent Sint-Pieters

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Onder het grote urenbord

Wordt later meegedeeld via
briefwisseling

·

Zakgeld voor een drankje en hapje

·

Lijnkaart

·

Eventueel begeleiderskaart
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Ontmoeting - Pietersbar
Elke tweede zondag van de maand komen we samen in de
Pietersbar. Geniet van een leuke babbel, een spannend spelletje UNO , 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 13 oktober 2019
Zondag 10 november 2019
Zondag 8 december 2019

Pietersbar
Sint-Pietersplein Gent

Start: 14u

Deze activiteit is gratis! Inschrijven is niet
nodig.

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Zakgeld voor een drankje

Einde: 17u

www.facebook.com/PietersBar
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Ontmoeting—@fterwork
Welkom in de bar van Villa Ooievaar! Zet het weekend goed in en
kom samen voor een babbel en randanimatie.
Uiteraard kan een lekkere aperitiefplank of drankje niet ontbreken.
Tot dan?! Volg ons programma op de facebookpagina van vzw
JoM.

Vrijdag 18 oktober 2019
Vrijdag 15 november 2019
Vrijdag 13 december 2019

Deze activiteit is gratis! Inschrijven is niet
nodig.

Villa Ooievaar
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Start: 17u
Einde: 20u

·

www.facebook.com/villaooievaar

Villa Ooievaar

Zakgeld voor een drankje (+/- 2.5 euro)
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Ontmoeting - Kerstbrunch
Net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar een kerstbrunch. Schrijf je in voor deze heerlijk brunch die wordt verzorgd door de medewerkers van de Pietersbar. Geniet van al
dat lekkers met vrienden en vrijwilliger van de JoM. Dit alles
in een gezellige feestsfeer.

€18 overschrijven met vermelding:
ONT1953 + naam
Zaterdag 21 december
2019

Pietersbar
Sint-Pietersplein Gent

Start: 10u30
Einde: 12u30

Inbegrepen: brunch - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 9 december 2019

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

·

Grote honger

·

Goed humeur
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Ontmoeting - Bal Final
Bal Final - de eindejaarsfuif die je niet mag missen!
Sluit al feestend 2019 af en klink met je vrienden op het
nieuwe jaar. Een prachtige feestlocatie met TOPDJ’s .

€ 5 overschrijven met vermelding:
ONT1954 + naam
Zaterdag 28 december
2019

De Centrale
Kraankindersstraat 2

Inbegrepen: inkom - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 16 december 2019

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

9000 Gent
Bereikbaar vanuit Gent
Zuid met bus 5 en 8 . Halte
Stapelplein

Start: 19u
Einde: 23u

·

Zakgeld
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Clubs - Bowling
De bowlingclub loopt op zijn einde voor dit seizoen.
Er zijn nog 3 zondagen waarin we samen bowlen in de
Overpoort Bowling in Gent.
Ben je nog geen lid en heb je zin om deel te nemen? Schrijf
je dan zeker in. De plaatsen zijn beperkt!

€ 33 overschrijven met vermelding: VT
bowlingclub + naam

Zondag 20 oktober - 17
november - 15 december
2019

Inbegrepen: huur baan - begeleiding - administratieve kost

Betalen voor: maandag 7 oktober 2019

Overpoort Bowl

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Overpoortstraat 38 Gent
Start: 14u30

·

Einde: 17u

Zakgeld voor een drankje

Wandelnamiddagen
Het tweede deel van onze wandelclub heeft er al 3
wandelingen opzitten. In het laatste deel van het jaar doen
we nog 2 wandelingen.

Zondag 13 oktober -10
november 2019

Na inschrijving ontvang
je een brief met meer
informatie
Na inschrijving ontvang
je een brief met meer
informatie

Voor deze activiteit kan je niet meer
inschrijven. Deze activiteit is reeds volzet.
De informatie is een herinnering voor de
deelnemers.

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk
·

Zakgeld voor een drankje

·

Stevige stapschoenen

·

Eventueel regenkledij
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Clubs - G-voetbal DKW Evergem
DKW Evergem zal de G-Voetbalclub verder zetten.
Wekelijks zullen jullie samenkomen op zaterdag of zondag om te
trainen of deel te nemen aan een voetbalwedstrijd.
Heb je zin om te voetballen? Kom dan zeker naar één van de open
trainingen op 7,14 of 21 september.

September— juni

€ 185 lidgeld voor het seizoen. Inschrijven
kan rechtstreeks bij DKW Evergem.

DKW - Terrein Wippelgem
Drogenbroodstraat
9940 Evergem
Start: 13u30

·

Einde: 15u30

Zakgeld voor drankje

Clubs—Badminton
De Gentse BC zal de werking van de badmintonclub
overnemen. 2 wekelijks komen jullie samen om te trainen op
dezelfde locatie en de begeleiders van vorig jaar zullen er dit
jaar opnieuw bij zijn!

September—juni

€ 45 lidgeld voor het seizoen. Inschrijven
kan rechtstreeks bij de Gentse BC badmintonclub.

Topsporthal
Zuiderlaan 14
9000 Gent
Van 10u tot 12u

2 wekelijks op zaterdag

·

Eventueel zakgeld voor een drankje na
de training.
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Toneel atelier
Zit acteren in je bloed, en wil je er graag meer over weten? Schrijf je dan
zeker in voor dit toneel atelier. Je leert in 3 momenten van 2u meer over
improvisatie en toneeltechnieken. Deze ateliers worden gegeven door
professionele acteurs van Company Amai.

Zaterdag 5 oktober 2019

€50 overschrijven met vermelding:
VT atelier1+ naam

Zaterdag 26 oktober 2019

Inbegrepen: 3 workshops - begeleiding - administratieve kost

Zaterdag 2 november 2019

Betalen voor: maandag 14 oktober 2019

De Wal

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Lusthoflaan 82
9032 Wondelgem
·

Start: 9u45

Zakgeld

Einde: 12u15

Creatief atelier
Werkt je graag met je handen of ben je graag creatief bezig? Dan is dit
creatief atelier zeker iets voor jou. Tijdens deze 3 momenten leer je verschillende technieken waaronder vilten, droge naald en tinkeren. Alle
technieken worden je aangeleerd door een creatieve medewerker van
het Industriemuseum.

Zaterdag 26 oktober 2019

€ 45 overschrijven met vermelding:
VT atelier2+ naam

Zaterdag 16 november 2019

Inbegrepen: 3 workshops - begeleiding - administratieve kost

Zaterdag 7 december 2019

Betalen voor: maandag 14 oktober 2019

Ingang Hema

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Korenmarkt 3, Gent

Start: 13u15
Einde: 17u30

·

Zakgeld voor drankje

Krant

Fotohoekje

www.facebook.com/jomvzwkompas
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Is het aanbod van JoM niet wat je zoekt, of ben je op zoek naar iets specifieks? Dan kunnen we jou ook individueel begeleiden & samen zoeken naar een toffe hobby op jouw
maat!
We trachten de drempels weg te werken zodat je kan deelnemen aan activiteiten van
een ‘gewone’ club of vereniging.
Voor deze begeleiding is een VAPH erkenning niet noodzakelijk. Bij voorkeur woon je in
regio Gent en woon je niet in een residentiële setting. De dienstverlening is gratis.
Interesse? Bel 09 216 26 65 of mail naar jom@vzwkompas.be
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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.
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Leeftijd
Iedereen tussen 16 en 30 jaar is welkom bij ons!

Woonsituatie
Of je nu in een woonvoorziening, bij je ouders of (begeleid) zelfstandig woont, het maakt
niet uit! Iedereen kan deelnemen aan onze activiteiten!

Beperking
JoM vzw richt zich naar jongeren met een beperking. In welke vorm of mate er sprake is
van een beperking, is niet bepalend voor jouw deelname. We verwachten wel een vrij hoge
mate van zelfredzaamheid van onze deelnemers.

Het grootste deel van de deelnemers zijn jongeren met een licht mentale
beperking, maar jongeren met een fysieke beperking zijn zeker ook welkom!!
In welke mate de activiteit rolstoeltoegankelijk is, kan je lezen bij dit logo:

Als je je wilt inschrijven en je bent een rolstoelgebruiker of je hebt een andere fysieke beperking, dan moet je dit steeds laten weten! We kunnen enkel een goeie ondersteuning
bieden indien we dit geruime tijd op voorhand weten! We zullen steeds iedere vraag apart
bekijken en trachten in te schatten of we op jouw vraag kunnen ingaan of niet.
Let op: indien we niet op de hoogte waren van je fysieke beperking, dan kan het zijn dat we
je niet kunnen meenemen op activiteit!

Krant

Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog eens het inschrijvingsreglement van de JoM.
Op deze manier is onze wijze van werken voor iedereen duidelijk.
Heb je vragen over dit reglement? Zijn er nog zaken niet duidelijk voor jou? Contacteer dan
gerust Geertrui, de jeugdwerker!

Hoe schrijf je in?
Stap 1: Je kan je inschrijven vanaf de datum die vooraan het JoM- krantje staat.
De inschrijvingsavond loopt van 17u tot 18u. Zo krijgt iedereen een
gelijke kans. Nadien is Elisa/Geertrui elke werkdag bereikbaar van 8u30 tot
12u30 en van 13u tot 16u. Je doet dit via 09/216 26 65 of
0493/13 88 44 of jom@vzwkompas.be
Stap 2: Nadat je gebeld hebt, kom je op de inschrijvingslijst. Het volgende dat je
moet doen, is kijken tegen wanneer de activiteit moet betaald zijn. De
datum staat bij elke activiteit vermeld. Je schrijft het bedrag over op

rekeningnummer BE66 7370 1167 8843 met vermelding van de code
en je naam! De code staat ook bij elke activiteit.

Hoe kan je annuleren?
Als je niet meekan, moet je altijd verwittigen! Dit doe je door te bellen naar
Elisa/Geertrui.
Je hebt je ingeschreven en je kan niet daar de activiteit komen:
F

Je belt VOOR de betalingsdag: je krijgt jouw geld terug.

F

Je belt OP de betalingsdag: Er wordt een annulatiekost van €5 aangerekend. De rest
van het geld krijg je terug. (Kost je activiteit minder dan €5, dan wordt er niets teruggestort).

F

Je belt NA de betalingsdag: Je krijgt je geld NIET terug.

Niet betalen is geen geldige annulatie!
Op tijd annuleren is dus de boodschap!
Dit pictogram staat bij elke activiteit.
Het toont aan welk bedrag je moet betalen en ook de dag waarop je
activiteit ten laatste betaald moet worden.

Inschrijvingen

Woensdag 18 september 2019

17u- 18u naar 09/216 26 65
Nadien elke werkdag tussen 8u30-16u30

Vanaf woensdag 18 september 2019
Om 17u naar
jom@vzwkompas.be

Alle betalingen op ons rekeningnummer:
BE66 7370 1167 8843

Tot gauw op één van onze
JOM activiteiten !

