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SAMEN BOUWEN AAN GROEI!

Activiteitencentrum De Cirkel start met een aanbod vol vernieuwde activi-
teiten voor een heel jaar!  Een passend moment om het nieuwe logo voor te 
stellen. Je vindt het nieuwe logo in deze brochure terug op meerdere plaat-
sen. Het team van De Cirkel is enthousiast aan het werk gegaan om de ver-
nieuwde activiteiten uit te werken.

In dit aanbod van activiteiten vinden wij het belangrijk dat:
▶	 	iedereen	zich	welkom	voelt	in	De	Cirkel.	
▶		 	activiteiten	inhoudelijk	kwaliteit	bieden	in	de	vorm	van	een	
  persoonlijke succeservaring of een mooi eindresultaat.
▶		 	activiteiten	aansluiten	op	de	samenleving.

In heel wat activiteiten wordt regelmatig gewerkt met een gastdocent. Een 
gastdocent is de expert bij het uitvoeren van de inhoud van de activiteit. Dit 
laat begeleiders in De Cirkel toe om zich ten volle te richten op jouw onder-
steuning. Zo krijg jij de beste kans om te groeien in jouw praktische en per-
soonlijke vaardigheden.

Daarbij zijn er heel wat activiteiten die jou de kans geven om deel te nemen 
aan de samenleving. In De Cirkel nemen we samen met jou kleine en waar 
mogelijk grotere stappen in het verstevigen van jouw plaats in de samenle-
ving.

Inschrijven voor de activiteiten doe je door deel te nemen aan de éénmalige 
grote inschrijving. Later individueel inschrijven kan ook nog. Meer informatie 
hierover lees je verder in deze brochure onder “Inschrijven”.

Wij hopen jou te zien in één van de activiteiten van De Cirkel!

Hellegat 31 - 2845 Niel
03/888.28.23
de.cirkel@pegode.be
https://www.indecirkel.be
https://www.pegode.be
Word jij onze vriend op Facebook?

https://www.indecirkel.be
https://www.pegode.be
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De Cirkel is een activiteitencentrum  voor mensen met een ondersteunings-
vraag en maakt deel uit van de netwerkorganisatie Pegode vzw. 

In De Cirkel kan je: 
▶		zijn	wie	je	bent.
▶		aanwezig	zijn	en	het	groepsgebeuren	ervaren.
▶		binnen	een	veilig,	professioneel	kader	bouwen	aan	je	persoonlijke	groei.
▶	in	een	creatief	leerproces	inspiratie	ontvangen	en	geven	aan	een	ander.

Vanuit deze betekenisgeving worden er in De Cirkel activiteiten georganiseerd 
rond de thema’s Expressie en Bewegen. 

OVER DE CIRKEL

 Onder Expressie vind je alle activiteiten waarin jij 
je	kan	uiten,	al	dan	niet	op	een	creatieve	manier.	
Denk aan theater brengen op het podium,	aan	
het maken van allerlei vormen van kunst,	maar	
ook aan activiteiten rond koken of multimedia. 

EXPRESSIE
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Onder Bewegen vind je alle activiteiten waarbij je 
lichaam beweegt. Denk bijvoorbeeld aan sport,	
bowling, zwemmen of wandelen.

BEWEGEN
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INSCHRIJVEN

Inschrijven voor het aanbod van De Cirkel doe je door 
het inschrijvingsformulier achteraan in dit boekje in te vullen. 

Inschrijven voor de activiteiten kan je op twee manieren:

	 ▶		 Via	de	éénmalige	grote	inschrijving:

 Er is een grote inschrijving gepland na de bekendmaking van het aan-
bod van activiteiten voor de periode van 10 september 2018 tot en met 
30 augustus 2019. Inschrijven doe je voor 11 juni met het inschrijvings-
formulier achter in deze brochure. Vergeet niet jouw handtekening en 
die van jouw ouders/voogd/begeleider onderaan te noteren. Anders is 
je inschrijving niet geldig. In deze inschrijving maak je het meeste kans 
om aan net die ene activiteit te kunnen deelnemen die jij graag wil.

Ook na 11 juni of later in 2018 of 2019 kan je nog inschrijven. Als je in-
teresse hebt in een activiteit kan je dat steeds telefonisch of per mail 
laten weten aan De Cirkel. Samen met jouw ouders/voogd/begeleider 
vullen we dan het inschrijvingsformulier in en we bespreken samen wat 
haalbaar gaat zijn voor jouw deelname aan een activiteit in De Cirkel. 

▶		 Steeds	via	individuele	inschrijving:
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Na het inleveren van je inschrijvingsformulier ben je nog niet helemaal zeker 
van jouw plaats in een activiteit. Dat ben je altijd pas na bevestiging van De 
Cirkel. Deze wordt schriftelijk (of per mail) aan jou bezorgd. Na bevestiging 
rekenen wij op jouw aanwezigheid in een activiteit. Gebeurt er iets waardoor 
je	toch	niet	kan	komen?	Laat	ons	dat	zo	snel	mogelijk	weten,	dan	kunnen	wij	
iemand anders blij maken met het plaatsje dat vrij gekomen is in de activiteit.
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Voor aanwezigheid bij een activiteit in De Cirkel betaal je de prijs zoals die 
werd vastgelegd door Pegode. 

Deze betaal je via de facturatie van Pegode. Kosten voor het vervoer en het 
gebruik van een warme maaltijd betaal je ook via de facturatie van Pegode. 
Een warme maaltijd aanvragen of je verlof doorgeven doe je via het algeme-
ne mailadres: verlof-maaltijd-niel@pegode.be. Aanvragen of afmelden van 
een maaltijd doe je altijd ten laatste donderdag voor de week die komt.

Daarnaast betaal je extra kosten voor sommige activiteiten in De Cirkel. 

Dit doe je via de facturatie van De Cirkel. Deze kosten staan steeds duidelijk 
vermeld	bij	de	beschrijving	van	de	activiteit	en	betreffen	materiaalgebruik,	
kosten	gastdocent,	inkombewijzen,	persoonlijk	drankje,	….	Bij	inschrijving	
in een activiteit geef je automatisch aan akkoord te zijn met de prijs van de 
activiteit. Deze betaal je ook indien je na inschrijving niet aanwezig bent 
(bijvoorbeeld	door	verlof	of	ziekte),	indien	de	activiteit	een	vaste	kost	heeft.	
Dan	begint	De	Cirkel	immers	kosten	te	maken,	tijdens	de	voorbereiding	van	
de activiteit. Denk bijvoorbeeld aan materiaal dat reeds aangekocht wordt 
of de prijs van een gastdocent om jouw activiteit te kunnen laten doorgaan. 
Dit	geldt	niet	voor	een	activiteit	als	bowlen	of	wandelen,	want	daar	hoeft	De	
Cirkel op voorhand geen kosten voor te maken.

Om	de	werking	van	de	facturatie	in	De	Cirkel	rond	te	krijgen,	wordt	er	ge-
werkt met een waarborg. Bij het inschrijven in De Cirkel is een éénmalige 
waarborg te betalen van €25. Was je al eens in De Cirkel? Dan heb jij deze al 
betaald en hoef je niets te doen. Mocht je in de toekomst geen gebruik meer 
willen maken van De Cirkel én je hebt jouw facturen van De Cirkel netjes be-
taald,	dan	krijg	jij	je	waarborg	terug.

BETALEN
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Heb jij een talent en wil jij dit als betaalde gastdocent of vrijwilliger met ons 
delen? Neem contact op met De Cirkel! Wij zijn steeds op zoek naar mensen 
die ons willen helpen bij de uitbouw van onze werking:

▶			aanleren	van	vaardigheden	op	gebied	van	Expressie	en	Bewegen
▶				mee	je	schouders	zetten	onder	het	bruggen	bouwen	
     tussen activiteit en samenleving
▶			sponsoractiviteit	organiseren	of	hier	een	taak	in	opnemen.

IN DE CIRKEL

Het aanbod van activiteiten in deze brochure gaat door van 10 september 
2018 tot en met eind augustus 2019. 

Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat een activiteit niet door 
kan gaan. De Cirkel zoekt op dat moment naar een volwaardig alternatief 
aanbod. De Cirkel laat dit zo snel mogelijk aan je weten en zoekt samen met 
je naar een oplossing indien jouw activiteit niet door gaat. Maar wees niet 
getreurd,	zo’n	wijziging	geeft	steeds	de	mogelijkheid	om	te	proeven	van	een	
andere activiteit of maakt het mogelijk dat je mee kan doen aan een toffe 
éénmalige activiteit.

GASTDOCENT OF VRIJWILLIGER

In De Cirkel worden foto’s gemaakt die gebruikt worden voor de 
website,	facebook	en/of	drukwerk.	Als	jij	niet	wilt	dat	er	van	jou	een	
foto	wordt	gemaakt,	moet	je	dit	bij	de	inschrijving	laten	weten.
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Ben jij student en heb jij zin om stage te doen in De Cirkel? Ben jij net die 
student die een positieve bijdrage kan leveren aan onze werking? Wij bieden 
je graag een professionele ondersteuning als stageplaats. Neem contact op 
met De Cirkel en maak een afspraak voor een kennismaking!

STUDENT
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Beweging 

ZWEMMEN
Je vindt het fijn om in het water te zijn.

De Cirkel gaat iedere week naar het zwembad Sorghvliedt in Hoboken. Je 
gaat naar het zwembad om in het grote zwembad te zwemmen. 
Je zwemt ongeveer 1 uur. 

Tevens is er tijd om van de glijbaan te gaan of een bubbelbad (€2) te nemen.

Je kan met het busje van Pegode mee naar het zwembad OF je komt zelf-
standig met het openbaar vervoer.

Waar: 
Zwembad Sorghvliedt te Hoboken.

Wanneer: 
Maandag voormiddag of Donderdag namiddag

Prijs:
€1,50	per	zwembeurt	in	de	vorm	van	zwem-
abonnement en vervoerskosten.
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Expressie 

HANDIGE HANDEN
Grote en kleine projecten uitvoeren

Je vindt het tof om met je handen te werken. Je maakt in groep dingen die 
de werking van De Cirkel ondersteunen. Denk hierbij aan het schilderen van 
stoelen voor een musical of het verhogen van het kippenhok.

Deze groep krijgt ondersteuning van twee handige mannen. Zij helpen je bij 
het opzetten en uitvoeren van allerlei kleine en grote projecten. Samen ga je 
aan	de	slag	met	houtbewerking,	schilderen,	schuren,	hameren,	….	

Je leert technieken of je mag eens werken met een machine die je misschien 
nog nooit vastgehouden hebt!

Waar: 
De Cirkel

Wanneer: 
Maandag voormiddag

Prijs:
€0
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Expressie

MUZIKALE KRIEBELS
Muziek maken

Je	gaat	zingen,	djembé	spelen	en	andere	muzikale	projecten	mee	maken.	Je	
ontdekt welke muzikale kriebels jij krijgt bij het horen van bepaalde muziek. 

Je	verbetert	je	ritmegevoel	en	speelt	of	zingt	in	groep,	je	voelt	hoe	muziek	
jou tot rust kan brengen.

We werken met 3 gastdocenten. Tom (acteur ‘Mozart’) leert ons hoe we 
prachtige klanken uit onze stem krijgen. Patrick laat ons tijdens zijn klankrei-
zen helemaal tot rust komen. Djembé spel gaat door in samenwerking met 
CLAC percussie vzw.

Waar: 
De Cirkel en op verplaatsing

Wanneer: 
Maandag namiddag

Prijs:
€3
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Expressie

KOKEN
Koken , bakken en proeven

In koken werken we met verschillende ingrediënten.  Zo ontdek je geuren en 
smaken.

In	de	keuken	maak	je	verschillende	gerechtjes,	gezonde	hapjes,	taart	en	
koekjes,	buitenlandse	gerechtjes,…	

In een winkel of in een restaurant ga je op ontdekking. Je ontdekt er nieuwe 
dingen,	proeft,	let	op	kleur	en	geur	én	zo	krijg	je	weer	inspiratie	om	aan	de	
slag te gaan in de keuken!

Waar: 
De Cirkel en op verplaatsing

Wanneer: 
Maandag namiddag

Prijs:
€3
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Beweging

BOWLING
Iedereen laat de kegels omgaan!

Elke week kan je met De Cirkel gaan bowlen. De bowling gaat door in de 
WIMA bowling te Schelle. We spelen 1 spel en drinken samen iets. 

Je rijdt mee met begeleiding in het busje van Pegode of je komt zelfstandig 
met	de	fiets	naar	de	WIMA	bowling.

Waar: 
Wima Schelle

Wanneer: 
Maandag namiddag OF 
Donderdag namiddag

Prijs:
ongeveer	€8,50	en	vervoer
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Beweging

WANDELEN MET HONDEN
Ken jij de hond van de buren? 

Op wekelijkse basis ga je wandelen met  honden. Dit kunnen honden uit de 
buurt	zijn,	met	of	zonder	baasje	er	bij.	Je	wandelt		in	de	buurt	van	Niel.	Zo	
leer je de mensen uit Niel en het dorp zelf beter kennen. 

Je	zorgt	voor	goede	stapschoenen,	in	de	winter	voor	lekker	warme	kleren	en	
je warme dierenhart.

Waar: 
omgeving Niel

Wanneer: 
Dinsdag voormiddag

Prijs:
drankje
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Expressie

CREATIEVE VINGERS
Knutselen naar een mooi eindresultaat

In Creatieve Vingers maak je grote en kleine kunstwerken. 

Je	leert	werken	met	verschillende	materialen.	Bijvoorbeeld	met	stof,	verf,	
papier,	fimo,	parels,…	

Je maakt verschillende kunstwerken maar geniet vooral van het creatief be-
zig zijn.. 

Waar: 
De Cirkel

Wanneer: 
Dinsdag voormiddag

Prijs:
€1
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Expressie  Niet te missen!

OP HET PODIUM
Zingen, dansen, acteren

We	maken	kennis	met	theater	en	musical.	Je	maakt	gebruik	van	je	stem,	je	
lichaam	en	leert	jezelf	te	presenteren	op	het	podium.	Je	leert	gebaren,	ge-
zichtsuitdrukkingen	en	bewegingen	te	gebruiken.	We	ervaren	hoe	fijn	het	is	
om op een podium te staan. 

Het wordt een geweldige ervaring om samen je grenzen net weer dat beetje 
te verleggen. 

Je zal versteld staan hoe jij zal schitteren tijdens ons toonmoment !

Waar: 
De Cirkel

Wanneer: 
Dinsdag namiddag

Prijs:
€2
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Beweging

SPORT EN SPEL
In een rustige en ontspannen sfeer

In deze groep combineren we rustige sport met spel. In een rustige en ont-
spannen	sfeer	speel	je	bijvoorbeeld	petanque,	kubb,	boccia,	curling	en	sjoel-
bak.	Je	gaat	gezelschapspelen	doen	zoals	bijvoorbeeld	mens-erger-je-niet,	
uno en memorie.

Sport	en	spel	gaat	door	in	De	Cirkel,	maar	kan	ook	eens	doorgaan	op	een	an-
dere plaats. Curling kan heel tof zijn in een grotere ruimte dan er in De Cirkel 
is. Dan rijden we met het busje van Pegode daar naar toe.
Eén keer in de maand komen we samen met de mensen van Recreas. We 
doen samen een activiteit.

Waar: 
De Cirkel en op verplaatsing

Wanneer: 
Dinsdag namiddag

Prijs:
€0,50	en	vervoer
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Beweging

SAMEN OP WEG
Uitstappen van een halve dag.

We gaan samen op stap. We beleven en ontdekken wat er dichtbij en iets 
verder	weg	te	doen	is.	Denk	aan	een	boottochtje,	bezoek	aan	een	museum,	
de	markt,	de	stad	of	het	dichtstbijzijnde	dorp.	Weet	jij	wat	daar	allemaal	te	
beleven is? 

In	deze	activiteit	kan	je	op	een	rustige,	veilige	manier	ontdekken	wat	er	ge-
beurt in de samenleving. Wie weet ontdek jij wel iets dat je vaker wil doen!
In deze activiteit vertrekken we vanuit De Cirkel met een busje van Pegode. 
OPGELET: wij vertrekken steeds om 13u! Het is dan ook mogelijk om in De 
Cirkel te eten als je op tijd wilt zijn om aan deze activiteit deel te nemen.

Waar: 
Op verplaatsing

Wanneer: 
Dindag	namiddag,	vertrek	om	13u

Prijs:
Drankje,	inkom	en	vervoer
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Expressie

MULTIMEDIA
Computer, tablet, gsm, fototoestel, radio, …

Je maakt kennis met alles wat met multimedia te maken heeft. 

In	multimedia	werk	je	met	en	rond	de	computer,	de	tablet,	de	televisie,	de	
radio	en	de	krant.	Je	gebruikt	fotografie	en	film	om	iets	te	vertellen.	Je	leert	
foto’s	en	filmpjes	maken.	

Samen bekijken we hoe we deze kunnen bewerken en wat we hier mee wil-
len	doen.	Je	leert	meer	over	het	internet,	radio,	televisie	en	je	eigen	gsm;	hoe	
werkt het en wat voor toffe dingen kan je er mee doen.

Waar: 
De Cirkel en op verplaatsing

Wanneer: 
Woensdag voormiddag

Prijs:
€0,50	+	vervoer
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Expressie

CREATIEF MET SEIZOENEN
Je bent creatief met materialen 
die in de verschillende seizoenen voorkomen.

We	beleven	samen	de	seizoenen	van	het	jaar.	We	koken,	knutselen	en	gaan	
er op uit om de seizoenen zo volledig mogelijk te beleven. Je trekt in groep 
de natuur in voor bijvoorbeeld een herfstwandeling. Of je verzamelt samen 
materiaal om creatief mee aan de slag te gaan. In het gebouw van De Cirkel 
maak	je	vervolgens	toffe	dingen	met	herfstbladeren,	kastanjes	en	dennen-
takken. In de zomer maken we een zomerse fruitsalade of een frisse cocktail.

In	deze	groep	leer	je	wat	bij	welk	seizoen	hoort,	leer	je	meer	over	de	bijbeho-
rende feestdagen (denk aan Kerst of Pasen) en ervaar je de seizoenen zoals jij 
ze nog nooit ervaren hebt!

Waar: 
De Cirkel en op verplaatsing

Wanneer: 
Woensdag namiddag

Prijs:
€1 en vervoer
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Beweging

FIETSEN EN FITNESS
Aandacht voor je conditie en je gezondheid.

Je	maakt	tijdens	de	lente	en	zomermaanden	fietstochtjes.	Je	doet	dit	samen	
met	mensen	uit	de	buurt.	Tijdens	de	fietstochtjes	geniet	je	van	de	natuur	en	
van het samen zijn met anderen. Je gaat onderweg pauzeren en iets drin-
ken.	In	de	herfst	en	winter	periode,	wanneer	er	meer	kans	op	slecht	weer	is,	
ga	je	naar	de	fitness.	Je	neemt	samen	met	een	begeleider	de	Lijnbus	en	gaat	
fitnessen	in	de	Go-Fit	in	Boom.	

Je	denkt	na	over	of	jij	zelfstandig	kan	fietsen	of	graag	met	twee	op	een	tan-
dem	wil	fietsen.	Dit	mag	je	noteren	op	je	inschrijvingsformulier	of	laten	weten	
aan	De	Cirkel.	De	Cirkel	beschikt	ook	over	één	fiets	waar	een	rolstoel	op	kan.

Waar: 
Op verplaatsing

Wanneer: 
Woensdag namiddag

Prijs:
fitness	ongeveer	€4	en	vervoer
fietsen	€0,50	en	drankje
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Expressie

CREA PRIKKELS
Mozaïek, vilten, zeep en kaars

Je gaat aan de slag met verschillende materialen. 

Zachte wol om te vilten of geurige materialen voor zeep en kaars. 
Met mozaïek lijkt het wel of je puzzelt met kunst. 

Je maakt verschillende kunstwerken maar geniet vooral van het creatief be-
zig zijn. In deze activiteit  krijgt de groep wel eens ondersteuning van externe 
lesgevers. Zo kan je nieuwe dingen bijleren en je talenten verder ontwikkelen.

Waar: 
De Cirkel

Wanneer: 
Donderdag voormiddag

Prijs:
€2,50
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Beweging  Niet te missen!

SPORT
Kom in beweging met sport!

In deze groep kom je in contact met sporten die je al kent. Bijvoorbeeld voet-
bal,	tafeltennis	of	badminton.	Je	ontdekt	ook	nieuwe	sporten	zoals	bijvoor-
beeld karate of goalbal.

In steeds meer sportclubs is er een g-sportgroep. In een g-sportgroep komen 
mensen met een beperking samen om te sporten. In SPORT ontdekken we 
samen waar er g-sportclubs zijn. 

Waar: 
De Cirkel en op verplaatsing

Wanneer: 
Donderdag voormiddag

Prijs:
€1 en vervoer
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Expressie

DE CIRKELRAAD
Nadenken en vergaderen over De Cirkel

In De Cirkelraad ga je in groep nadenken en vergaderen over De Cirkel. 

De groep bestaat uit cliënten en een begeleider van De Cirkel. De begeleider 
van De Cirkel zorgt voor een wisselwerking tussen De Cirkelraad en het team 
van begeleiders in De Cirkel. In De Cirkelraad kunnen veel onderwerpen 
besproken	worden.	Bijvoorbeeld	het	gebouw,	de	activiteiten,	de	sfeer	in	De	
Cirkel,	….

In de periode van september 2018 tot en met augustus 2019 komt De Cirkel-
raad 4x samen. 

Waar: 
De Cirkel

Wanneer: 
4x Donderdag voormiddag
(je krijgt een uitnodiging)

Prijs:
€0
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Expressie  Niet te missen!

KUNST IN EENVOUD
Tekenen, schilderen en druktechniek

Iedereen is een kunstenaar! 

Je	schildert	en	tekent	met	allerlei	materialen.	Bijvoorbeeld	aquarel,	
ecoline,	plakkaatverf,	potlood,	krijt,	...	Je	werkt	op	doek,	papier,	hout,	…
Je	maakt	tekeningen	in	zwart-wit	of	in	kleur,	in	het	groot	en	in	het	klein.

Je	werkt	met	verschillende	druktechnieken.	Lino,	monotype,	zeefdruk,	...	
Met de mooiste kunstwerken maken we een tentoonstelling! 

Waar: 
De Cirkel

Wanneer: 
Donderdag namiddag

Prijs:
€1,50
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Expressie

DANS
Dansen vanuit je buik

Je	danst	in	groep,	met	twee	of	alleen.	Je	krijgt	bij	het	dansen	ondersteuning	
van verschillende ervaren dansers. Zo leer je verschillende vormen van dan-
sen.	Door	het	dansen	voel,	beleef	en	ontdek	je	jouw	lichaam.	Je	ervaart	wel-
ke	bewegingen	je	allemaal	kan	maken.	Je	geniet	hierbij	van	de	muziek,	het	
ritme en de melodie. 

We maken zo nu en dan tijd voor een toonmomentje zodat je kan laten zien 
wat je kan.

Waar: 
De Cirkel en op verplaatsing

Wanneer: 
Donderdag namiddag

Prijs:
€3
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Beweging

WANDELEN EN SPEL
Iedereen is een wandelaar.

Maak jij graag eens een wandeling in groep? In De Cirkel ga je iedere week 
een wandeling maken. Je geniet van de natuur en de omgeving. Onderweg 
stop je om iets te drinken op café. Je vertrekt vanuit de Cirkel of je neemt het 
busje van Pegode naar een wandelgebied.

Als het slecht weer is blijven we in De Cirkel. We spelen samen een spel.

Waar: 
De Cirkel en op verplaatsing

Wanneer: 
Vrijdag voormiddag

Prijs:
drankje en vervoer
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Expressie  Niet te missen!

KUNST MET VORM
Je maakt verschillende kunstwerken
met verschillende technieken 

Iedereen is een kunstenaar!

Je leert verschillende technieken en maakt verschillende kunstwerken.
Je	boetseert	klei;	die	wordt	gebakken	en	geglazuurd.	
Kunstwerken in keramiek komen tevoorschijn. 
Met	stof,	draad,	wol,	verf,	..maak	je	kunstwerken	in	textiel. 
Grote 3 D kunstwerken	maak	je	met	papier,	ijzer,	plastiek,	hout,	verf,	..

Regelmatig komt een kunstenaar ons ondersteunen. 
Af en toe bezoeken we een tentoonstelling. 

Waar: 
De Cirkel

Wanneer: 
Vrijdag namiddag

Prijs:
€2
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Beweging

OP STAP MET DIEREN
De activiteit voor echte dierenvrienden.

In deze activiteit ga je bewegen met verschillende dieren. Wandelen met een 
hond	of	ezel,	maar	ook	paarden	borstelen.	Je	gaat	op	bezoek	bij	de	kinder-
boerderij en zo veel meer! 

Je raakt dieren aan en leert welke dieren je kan knuffelen of welke juist be-
ter	even	niet.	Je	leert	hoe	je	voor	dieren	kan	zorgen,	wat	zij	nodig	hebben	en	
hoe jij hen dat kan geven. Maar boven alles geniet je in deze activiteit van het 
samen zijn met dieren.

Waar: 
De Cirkel en op verplaatsing

Wanneer: 
Vrijdag namiddag

Prijs:
0,50	en	vervoer
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Inschrijvingsformulier uit te knippen (exemplaar voor De Cirkel)
�

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………
Mijn mailadres: …………………………………………………………………………………………
Mijn telefoonnummer: ………………………………………………………………………………

Aanbod activiteit prijs

M
A

A
N

D
A

G VM Zwemmen abonnement 
+	vervoer

Handige handen € 0

NM Muzikale kriebels €	3	+	vervoer

Koken €	3	+	vervoer

Bowling ongeveer	€	8,5
+	vervoer

D
IN

SD
A

G VM Wandelen met hond drankje

Creatieve vingers € 1

NM Op het podium € 2

Sport en spel €	0,50	+	vervoer

Samen op weg Drankje,	inkom
+	vervoer

W
O

EN
SD

A
G VM Multimedia €	0,50	+	vervoer

NM Creatief met Seizoenen €	1	+	vervoer

Fietsen en fitness fitness	±	€	4	+	vervoer
fietsen	€	0,50	+	drankje
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�

aanbod activiteit prijs

D
O

N
D

ER
D

A
G VM Crea prikkels €	2,50

Sport €	1	+	vervoer

Zwemmen abonnement
+	vervoer

De cirkelraad 
4x per jaar € 0

NM Kunst in eenvoud €	1,50

Dans € 3

Bowling ongeveer	€	8,5
+	vervoer

V
R

IJ
D

A
G VM Wandelen en spel drankje	+	vervoer

NM Kunst met vorm € 2

Op stap met dieren €0,50	+	vervoer

Zet een kruisje bij de activiteiten van uw keuze.

Handtekening	cliënt	De	Cirkel	+	ouder/voogd/begeleider

Let op: Inschrijving ten laatste 11 juni 2018 bezorgen aan De Cirkel.
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Inschrijvingsformulier te bewaren (exemplaar voor jezelf)

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………
Mijn mailadres: …………………………………………………………………………………………
Mijn telefoonnummer: ………………………………………………………………………………

Aanbod activiteit prijs

M
A

A
N

D
A

G VM Zwemmen abonnement 
+	vervoer

Handige handen € 0

NM Muzikale kriebels €	3	+	vervoer

Koken €	3	+	vervoer

Bowling ongeveer	€	8,5
+	vervoer

D
IN

SD
A

G VM Wandelen met hond drankje

Creatieve vingers € 1

NM Op het podium € 2

Sport en spel €	0,50	+	vervoer

Samen op weg Drankje,	inkom
+	vervoer

W
O

EN
SD

A
G VM Multimedia €	0,50	+	vervoer

NM Creatief met Seizoenen €	1	+	vervoer

Fietsen en fitness fitness	±	€	4	+	vervoer
fietsen	€	0,50	+	drankje
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aanbod activiteit prijs
D

O
N

D
ER

D
A

G VM Crea prikkels €	2,50

Sport €	1	+	vervoer

Zwemmen abonnement
+	vervoer

De cirkelraad 
4x per jaar € 0

NM Kunst in eenvoud €	1,50

Dans € 3

Bowling ongeveer	€	8,5
+	vervoer

V
R

IJ
D

A
G VM Wandelen en spel drankje	+	vervoer

NM Kunst met vorm € 2

Op stap met dieren €0,50	+	vervoer

Zet een kruisje bij de activiteiten van uw keuze.

Handtekening	cliënt	De	Cirkel	+	ouder/voogd/begeleider

Let op: Inschrijving ten laatste 11 juni 2018 bezorgen aan De Cirkel.
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Hellegat 31 - 2845 Niel
03/888.28.23
de.cirkel@pegode.be
https://www.indecirkel.be
https://www.pegode.be
Word jij onze vriend op Facebook?

SAMEN BOUWEN AAN GROEI!

https://www.indecirkel.be
https://www.pegode.be
https://www.facebook.com/indecirkel
http://pegode.be

