
Zomeractiviteiten
De VerKen

Juli - Augustus 2022

in Stekene



Hallo iedereen,

Eindelijk, de zomer is gearriveerd, en de vakantie is in
aantocht. De perfecte tijd voor ontspanning en amusement.

Wil je er even tussenuit en genieten van de rust? Dan hebben
wij wat in petto voor jou!

In augustus bieden we enkele activiteiten aan waarvoor
externen kunnen inschrijven, en samen met interne cliënten
kunnen deelnemen aan de activiteit. 
We bieden activiteiten aan voor elk wat wils, en dat op een
ideale locatie, nl. De VerKen te Stekene.

Via deze activiteiten willen we Stekene in de kijker zetten, en
willen we jullie een fijne zomer laten beleven.

Wat dacht je van een zomers dagje in onze tuin, een
sneukeltocht met heel wat lekkers, of een swingende
muziekdag op het festival van Jan & Alleman?

Heb je zin om mee te doen?
Bekijk dan vlug ons aanbod en schrijf je in!

Misschien tot binnenkort
Saar & Lotte



Overzicht activiteiten

Augustus

Dinsdag 09/08: Zomerpret

Donderdag 11/08: Sneukeldag

Dinsdag 23/08: Festivalgangers

Vrijdag 26/08: Festival Jan & Alleman 



Praktische informatie

Platte tekst toevoegen

Voor we jullie de activiteiten voorschotelen, willen we jullie graag
attent maken over enkele praktische afspraken:

Drank & versnapering
- thee, koffie, water en koekjes zijn beschikbaar

Maaltijd
- boterhammen zelf mee te brengen, 
tenzij anders vermeld op activiteitenblad

Vervoer
- Wij organiseren geen vervoer naar de locatie. We geven je graag
advies over de verschillende vervoersmogelijkheden. 

Algemeen
- materiaal: inbegrepen in de totaalprijs
- specifieke medische zorgen worden gegeven door thuisverpleging
(deze wordt door cliënten en hun netwerk zelf geregeld in
samenspraak met begeleiding)

Locatie:
De activiteiten gaan door in De VerKen te Stekene.
De VerKen
Verkenstraat 4
9190 Stekene

De toegankelijkheid van het gebouw is bekeken. 
De VerKen is niet voorzien van een tillift en verzorgingsruimte.

Heb je specifieke noden, geef ze dan zeker 
mee zodat we jullie op een fijne manier 
kunnen ontvangen. 



Vandaag wanen we ons echt op vakantie en is het
tijd voor zomerpret!

Als we denken aan de zomer, denken we aan: 
- waterspelletjes
- heerlijk genieten in het zonnetje
- een lekkere verfrissend hapje en een drankje

Hou jij van de zomer?
Geniet jij graag van de zon?
Dan is deze dag echt iets voor jou!

Wanneer?
Dinsdag 09/08
van 9u-16u

Samen met buurt:
Patershoek, Hadewijch

Meebrengen:
Zwemkledij, reserve kledij, handdoek
(tenzij het deze dag slecht weer is)

Zomerpret



Deze dag staat in het teken van lekker koken en 
bewegen.
We starten de dag met het bereiden van allerlei 
lekkers om vervolgens te genieten van al dit lekkers 
tijdens een wandeling.

Schuilt er in jou een kooktalent en ben je graag 
actief? Dan heten we jou van harte welkom!

Wanneer?
Donderdag 11/08
van 9u- 16u

Samen met buurt?
OLVP/Knaptand

Maaltijd wordt gemaakt tijdens activiteit.

Sneukeldag



Vandaag maken we ons volledig klaar voor het Festival van
Jan & Alleman, dat doorgaat op vrijdag 26 augustus.

We maken er een muzikale dag van vol muziek en dans, en
veranderen we ons in echte festivalgangers:
- we schilderen een groot spandoek;
- we maken onze eigen festival-kledij en attributen;
- we oefenen in het dragen van onze drankjes;
- we halen onze beste dansmoves uit de kast;
- we oefenen de teksten in van de artiesten.

Wanneer?
Dinsdag 23/08
van 9u-16u

Samen met buurt:
Patershoek/Hadewijch

Festivalgangers



Wist je dat...
- Jan & Alleman vzw al 40 jaar bestaat?
- de vrienden van Jan & Alleman daarom een heus
Zomerfestival organiseren?
- dit festival aangepast is aan de noden van mensen met
een beperking?
- enkele van hun artiesten Raakzaam-cliënten zijn?
- dit festival doorgaat in hartje Stekene?

Dat kunnen we uiteraard niet missen!!
Reden te meer om vanuit Raakzaam hieraan deel te
nemen!

Wanneer?
Vrijdag 26/08
van 10u-16u

Kostprijs:
Ticketprijs  €12

Samen met buurt:
Cliënten en groepen die zich ingeschreven hebben

Festival Jan & Alleman





hele dag: 6,9 euro
halve dag: 4,4 euro

De kostprijs voor ondersteuning van een activiteit verschilt: 

- naargelang de duur van deze activiteit, 
- naargelang de ondersteuning die u reeds krijgt van    
   Raakzaam (alle locaties)
- welke middelen je inzet (Cash, PVB, PAB, .... )
- naargelang je zorgzwaarte

We werken graag een voorstel uit na inschrijving waarop je
al dan niet kan intekenen. Bij nieuwe cliënten kan de
aanmelding of berekening van kostprijs langer duren o.w.v
administratieve zaken.

De kostprijs voor deelname; gebruik ruimte, materiaal,
koffie, thee, water:

Wanneer je al een overeenkomst hebt met ons kunnen
sommige kosten wegvallen (vb. bijdrage infrastructuur)
omdat deze al in je huidig contract vervat zitten. We
bekijken samen wat dit voor jou betekent.  

De betaling van zowel materiaal, 
als ondersteuning gebeurt via factuur. 

Kostprijs



Je inschrijven voor 1 of meerdere activiteit(en)
kan via mail:    de-verken@raakzaam.be
Je kan het bijgevoegde document ingevuld in bijlage
toevoegen.

Let op, pas na bevestiging ben je effectief ingeschreven.  
Het kan immers zijn dat een activiteit volzet is, of niet
doorgaat wegens te weinig interesse.

Heb je hulp nodig bij de inschrijving, contacteer ons dan
even via mail of telefoonnummer (niet op vrijdag), dan
bekijken we samen wat we kunnen betekenen. 

Kostprijs ondersteuning wordt na inschrijving voor jouw
persoonlijke situatie bekeken. Je kan dan bepalen of je al dan
niet wil aansluiten. 

Hoe inschrijven?

Vragen?
Heb je vragen over onze vrijetijdsactiviteiten in Stekene of
wens je graag wat meer informatie,
neem dan contact op via onderstaand e-mailadres:
de-verken@raakzaam.be 
of via het mobiel nummer: 0493/401150



Heb jij een idee? 
Aangezien we graag vraaggericht werken
staan we open voor jullie ideeën. 

We willen vrijetijdsactiviteiten organiseren, eventueel
samen met anderen, die jullie interesseren dus laat het ons
zeker weten via de-verken@raakzaam.be 
of tijdens een activiteit. 

Ons team heet jullie 
van harte welkom!


