
Inschrijven kan je via  
https://goo.gl/forms/PI0ONy9RPXTjCMyy1  

voor 26/04.  
U ontvangt een bevestigingsmail bij definitieve in-
schrijving met verdere details over de activiteit. 
Dit ten laatste tegen 06/05. 

Vervoer voor alle activiteiten wordt geregeld met 
de busjes van de voorzieningen, met uitzondering 
van het museumbezoek, Deze kosten worden per 
voorziening gefactureerd. 

 Voor vragen kan je terecht bij:  

 De Triangel: Vanessa Goemaere, Marie-Anne 
De Craene of Katrijn De Causmaecker 

 Verburght: Lies De Pauw 

 Humival: Sofie Laureyns, Jolien Onderdonck  

Voor begeleiding, gratis deelname aan activiteiten, 
consumtie voor eigen rekening.  

 

Alle locaties zijn rolstoeltoegnakelijk. Op elke locatie is er 

een aangepast toilet met uitzondering van de Cameleon en 

café ‘Het  Eerste Huis’ 

 

Hopelijk tot dan! 

Knuffelen met dieren op het platteland 

Vandaag besluit ik alleen 
maar te genieten!  

  
Schrijf je snel in voor onze 

activiteiten! 

Vrijdag 17/05 
 

14u00-17u00 

 
6 euro (koffie + pannenkoek) + eventueel 
zakgeld voor extra consumptie 
 
De Cameleon, stuiver 43, 9950 Lievegem  
Max. 40 inschrijvingen 

Een speelkameraadje op bezoek in de 
voorziening 

Dinsdag 14/05 in Verburght 
Woensdag 15/05 in de Triangel 
Meer informatie voor de contacthond in 
Humival bij Sofie en  
Jolien 
 

15u00-16u00 

 
1 euro 
 

 
Max. 20 inschrijvingen 

https://goo.gl/forms/PI0ONy9RPXTjCMyy1


Interactief strijkconcert met aperitief 

Maandag 13/05  

 

10u00-12u00 

 

8 euro  
(concert + aperitief) 

Cc de Klaproos, stationsstraat 20,  
9850 Nevele 
Max. 50 inschrijvingen 

 

Gezellige praatnamiddag in een    
buitengewoon koffiehuis 

Verhalenwandeling met een ezel 

Klankschalen op een unieke locatie Muzikaal museumbezoek  

Laat je verwennen in het kapsalon 

in het kapsalon 

Donderdag 16/05        12u45-… 
 

 Wassen + brushing = € 10 

 Wassen + knippen + brushing = € 12 

 Wassen + knippen + kleuren + brush-

ing = €22 

 Wassen + herensnit = €3,5 

College OLV Ten Doorn,  
zuidmoerstraat 125,  
9900 Eeklo 
Max. 10 inschrijvingen 

 

Maandag 13/05 
 

14u00-17u00 

 
5 euro (koffie + pannenkoek) + eventueel 
zakgekd voor extra consumptie 
 
Emiel Hullebroeckplein 1,  
9050 Gentbrugge 
Max. 35 inschrijvingen 

Dinsdag 14/05 
 

10u00-15u00 

 
15 euro (ticket  
+ drankje)  

 
Afspraak aan station Gent Sint Pieters  
Breng je lunchpakket mee!  

Max. 15 inschrijvingen 

Woensdag 15/05 
 

14u30-17u00 

 
5 euro + zakgeld voor drankje 

 

Afspraak aan café ‘Het Eerste Huis’  
Aardenburgkalseide 406, 9990 Maldegem 
Max. 15 inschrijvingen 

Woensdag 15/05 
 
14u30-15u30 / 16u00-17u00 
1 avondsessie, inschrijving zie GOMM 
café 

5 euro  

 
DVC De Triangel (de kapel), molen-
dreef 16, 9920 Lievegem 
Max. 10 inschrijvingen per sessie 
Let op! Niet geschikt voor mensen 
met een pacemaker. 


