VRIJETIJDSBROCHURE ROZENWINGERD
ZOMER 2019

ROZENWINGERD, BITTERZOETLAAN 5a, 8670 OOSTDUINKERKE, vrije.tijd@rozenwingerd.be
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Beste,

Hierbij de brochure met een overzicht van onze zomeractiviteiten.
Per activiteit kan u zien welke cliënten zich hiervoor kunnen inschrijven.

CLIENTEN WOONHUIS

CLIENTEN INCLUSIEF WONEN

CLIENTEN DAGBESTEDING

CLIENTEN RTH

Per activiteit wordt de kostprijs vermeld. Hierin zit de bijdrage voor deelname
aan de activiteit en het aandeel van de begeleider. De vervoerskosten en de
prijs voor het dagdeel worden achteraf gefactureerd.
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ACTIVITEIT 1:

MAANDAG 8 JULI
OPNAME MENT TV
De Vlaamse Top 10
met meer dan 30
topartiesten.

Vanaf 18u30 kan je op de vernieuwde
Grote Markt te Diksmuide “De
Vlaamse top 10” live aan het werk
zien. De markt wordt omgetoverd tot
een sfeervol plein waar we de ganse
avond zullen kunnen genieten van
gratis optredens, ambiance en
entertainment.

Programma:
We verzamelen om 17u15 op de parking Bitterzoetlaan om dan met de minibus
te vertrekken. We zijn terug rond 22u15 op de parking in de Bitterzoetlaan.
Voor cliënten dagbesteding en RTH voorzien wij na de atelierwerking opvang
en enkele broodjes.

Kostprijs: € 6 (2 drankjes en aandeel begeleider), het 3de dagdeel
wordt geregistreerd voor facturatie.

Voor wie?

,

,

en

3

ACTIVITEIT 2:

VRIJDAG 19 JULI

DE BRUGSE METTEN
CLUB BRUGGE – SPORTING LISSABON
Voor het eerst wonen we met de pijler vrije tijd live een voetbalwedstrijd bij.
Mis deze unieke kans niet !

Programma:
We verzamelen om 17u30 of 18u op de site Bitterzoetlaan. De match zal
starten om 20u of 20u30. We zijn tussen 23u15 en 23u45 terug in
Bitterzoetlaan. Einde om 16u45.

Kostprijs: prijs tickets in nog niet gekend, het het 3de dagdeel
wordt geregistreerd voor facturatie.

Voor wie?

,

,

en
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ACTIVITEIT 3:

DINSDAG 23 JULI

BEZOEK PLANTENTUIN MEISE
De Plantentuin van Meise is een van de grootste van de wereld. Met meer
dan 18000 soorten planten, kunnen we er zeer mooie wandelingen maken.
Sinds kort is er ook een blotevoetenpad dat garant staat voor ruim 1
kilometer wandelpret.

Programma: We verzamelen om 8u30 op de parking in Bitterzoetlaan
en zijn terug omstreeks 18u30.

Wat neem ik mee?
-

Je goed humeur
Picknick
Medicatie
Regenjas, handdoek, zonnepet en zonnecrème

Kostprijs: € 15 (toegangs- en parkingticket, aandeel begeleider,
drankje en ijsje inbegrepen). De dagdelen worden geregistreerd voor
facturatie.

Voor wie?

,

,

en
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ACTIVITEIT 4:

DONDERDAG 25 JULI

PICKNICK
Apero, hapjes, dips, slaatjes én dessert: deze hippe picknick heeft het
allemaal! Let’s go outside! Met een picknickmand boordevol lekkers: van
dipsausjes met originele kruiden, salades met verrassende ingrediënten tot
de origineelste broodsoorten. Oh … en vergeet de apero, de hapjes en het
dessert niet. Bovendien gaan we in deze workshop ook dieper in op de
lekkerste combinaties van verschillende soorten brood en beleg.

Programma:
We verzamelen om 9u30 op site Bollaard. Samen maken we de diverse
gerechtjes klaar. Daarna gaan we buiten picknicken en proeven we van onze
creaties. Einde is voorzien om 14u.

Wat neem ik mee?
Schort, keukenplankje en medicatie indien nodig

Kostprijs:
€ 7, de halve aanwezigheidsdag wordt geregistreerd voor facturatie.

Voor wie?

,

,

en
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ACTIVITEIT 5:

DINSDAG 30 JULI

We brengen een bezoek aan het pretpark Bellewaerde te Ieper. De
groene omgeving, de exotische dieren, de nieuwe stuntshow
“Lumberjack Festival” en de talrijke diverse attracties maken het een
onvergetelijke ervaring!

Wat neem ik mee?
-

Je goed humeur
Picknick
Medicatie
Regenjas, zonnepet en zonnecrème

Kostprijs: € 29 (toegangs- en parkingticket, aandeel begeleider,
drankje of ijsje inbegrepen). De dagdelen worden geregistreerd voor facturatie.

Voor wie?

,

,

en
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ACTIVITEIT 6:

DONDERDAG 1 AUGUSTUS

Met z’n allen genieten we van een lekkere barbecue
op de site Bollaard.
Programma:
We verzamelen om 10u op parking in Bitterzoetlaan en zijn terug omstreeks
14u. In de voormiddag snijden we samen de groenten en maken diverse
aardappelsalades.

Wat neem ik mee?
Je goed humeur

Kostprijs:
€ 7, de halve aanwezigheidsdag wordt geregistreerd voor facturatie.

Voor wie?

,

,

en
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ACTIVITEIT 7:

ZATERDAG 3 AUGUSTUS
Trammelant start al in de
voormiddag met een kunst- en
antiekmarkt. Er is een parade met
oude voertuigen, koetsen, fietsen en
kostuums. Naast een voorstelling
van oude ambachten klinkt er vanuit
alle hoeken van
De Haan muziek.

TRAMMELANT DE HAAN
Programma:
We verzamelen om 12u30 op de parking Bitterzoetlaan. We zijn terug rond
18u30 op de parking in de Bitterzoetlaan.

Kostprijs: € 6,50 (parkingticket, drankje , aandeel begeleider), het
halve dagdeel wordt geregistreerd voor facturatie.

Wat neem ik mee?
Je goed humeur, zonnepet, zonnecrème, regenjas, zakgeld om eventueel een
souvenier aan te kopen.

Voor wie?

,

en
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ACTIVITEIT 8:

DINSDAG 6 AUGUSTUS

CAMPING BOLLAARD
In kleine groepjes vertrekken we vanuit de Bitterzoetlaan te voet naar
camping Bollaard. We slaan met z’n allen de tenten op en maken deze klaar
voor de nacht. Na het avondmaal zingen we kampliederen rond de vuurkorf.
Bij het ochtendkraaien genieten we van een uitgebreid ontbijt.

Programma:
We verzamelen om 17u op parking in Bitterzoetlaan. Op woensdag 7 augustus
eindigt de dag om 10u op de Bollaard.

Wat neem ik mee? Lijstje volgt kort na inschrijving.

Kostprijs:
€ 15 (avondmaal, drankjes, ontbijt, aandeel begeleider), het 3de dagdeel en
nachtopvang wordt geregistreerd voor facturatie.

Voor wie?

,

en
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ACTIVITEIT 9:

DONDERDAG 8 AUGUSTUS

Zin in waterpret?
Bellewaerde Aquapark, da’s een spetterend avontuur voor ons allen. We
komen tot rust in een natuurlijke oase van groen en glijden met z’n allen van
de ene waterattractie naar de andere.

Programma:
We verzamelen om 10u op parking in Bitterzoetlaan.Bij aankomst eten we onze
picknick op. Tussen 12u30 – 16u30 gaan we zwemmen. We zijn terug tegen
17u30 à 17u45 op parking Bitterzoetlaan.

Wat neem ik mee?
Zonnepet, zonnecrème, zwemgerief, strandhanddoek, medicatie en picknick.

Kostprijs: € 29 (toegangs- en parkingticket, aandeel begeleider,
drankje of ijsje inbegrepen). De dagdelen worden geregistreerd voor facturatie.

Voor wie?

,

,

en
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ACTIVITEIT 10:

MAANDAG 19 AUGUSTUS

OOSTENDE KOERSE
16u30 : 4 galoprennen
4 drafrennen
20u15 : Vlaamse Vedettenparade
(Gunter Neefs, de Romeo’s
en Swoop)
23u00: Einde

Programma:
We verzamelen om 15u op de parking Bitterzoetlaan om dan met de minibus te
vertrekken richting Oostende. We zijn terug rond 24u op de parking in de
Bitterzoetlaan.

Kostprijs: € 16 (toegangs- en parkingticket, aandeel begeleiders),
het 3de dagdeel wordt geregistreerd voor facturatie.

Wat neem ik mee?
Je goed humeur, warme trui, regenjas, zakgeld voor snack en drankjes, er kan
geen picknick worden meegenomen.

Voor wie?

,

en
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ACTIVITEIT 11:

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

MOEN FEEST
Moen feest is een kleinschalig pop en rockfestival in de buurt van
Zwevegem! Exclusieve headliners voor 2019 zijn Clouseau, Raymond en
Bart Peeters, maar ook de rest van de line up oogt fenomenaal.

Programma:
We verzamelen om 14u op de parking Bitterzoetlaan om dan met de minibus te
vertrekken richting Zwevegem. We zijn terug rond 0u15 op de parking in de
Bitterzoetlaan.

Kostprijs: € 65 (toegangs- en parkingticket, drankjes, avondmaal,
en aandeel begeleider), de dagdelen worden geregistreerd voor facturatie.

Wat neem ik mee?
Je goed humeur, zonnecrème, warme trui, medicatie en regenjas.

Voor wie?

,

en
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ACTIVITEIT 12:

ZATERDAG 30 AUGUSTUS

ZWEMWEDSTRIJD ROZENWINGERD
Alle cliënten die 25 meter kunnen zwemmen, mogen deelnemen aan deze
wedstrijd. We hopen met een grote groep zwemmers aan de start te
verschijnen.

Programma:
We verzamelen om 12u15 op de parking Bitterzoetlaan of om 12u30 aan het
zwembad. De wedstrijd start stipt om 13u. Vanaf 16u (in het zwembad) of
16u30 (parking Bitterzoetlaan) mogen de zwemmers terug opgehaald worden.
Supporteren mag uiteraard ook !

Kostprijs: € 1,50 inschrijvingsgeld, het halve dagdeel wordt
geregistreerd voor facturatie.

Wat neem ik mee?
- Je goed humeur
- Zwempak
- Handdoek

Voor wie?

,

,

en
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INSCHRIJVINGSSTROOK GRAAG
TERUGBEZORGEN AAN WIM TEGEN 24 JUNI
Naam:……………………………………………………..
Adres:………………………………………………………
Telefoon:…………………………………………………..
Emailadres:………………………………………………

Ik zal deelnemen aan volgende activiteiten:

□ ACTIVITEIT 1: OPNAME MENT TV
□ ACTIVITEIT 2: DE BRUGSE METTEN
□ ACTIVITEIT 3: PLANTENTUIN MEISE
□ ACTIVITEIT 4: PICKNICK
□ ACTIVITEIT 5: BELLEWAERDE
□ ACTIVITEIT 6: BARBECUE
□ ACTIVITEIT 7: TRAMMELANT
□ ACTIVITEIT 8: CAMPING BOLLAARD
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□ ACTIVITEIT 9: AQUAPARK BELLEWAERDE
□ ACTIVITEIT 10: OOSTENDE KOERSE
□ ACTIVITEIT 11: MOEN FEEST
□ ACTIVITEIT 12: ZWEMWEDSTRIJD ROZENWINGERD
Indien je nog vragen of bedenkingen hebt, mag je steeds contact opnemen met
Wim, 058 53 38 59, vrije.tijd@rozenwingerd.be
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