
Nieuwsbrief AZO mei - juni 2015 

Beste, 

Graag nodigen we jullie uit voor volgende activiteiten:  
 

- Uitstap naar het ‘Kakelend Kippenmuseum’ 

o Datum: zaterdag 30 mei ’ 2015  

o We verzamelen om 14u00 op de parking van het 

domein. 

o Prijs afhankelijk van het aantal deelnemers (3 of 4 

euro per persoon). 

o In het kakelend kippenmuseum wonen heel veel 

dieren. Niet alleen kippen, ook grote dieren zoals 

lama’s, kameel,… Er zijn ook speeltuintjes tussen alle 

dierenhuisjes. Er is een cafetaria voor wie wenst. 

o Adres: Wittepoortstraat 25, 8600 Diksmuide (deelgemeente) 

o Graag inschrijven voor 25 mei. 

  

- Speeldorp ‘diep in de zee’ 

o Datum: zondag 7 juni 

o Waar:  Speeldorp ‘Diep in de zee’  Erkegemsestraat 23, 8020 Oostkamp 

o We starten om 10u00 in de voormiddag. We hebben het speeldorp voor AZO! Tot 

12u00. 

o Spelende kinderen betalen 5 euro bij het binnenkomen van het speeldorp. 

o Familie, vrienden, vriendjes en buren zijn ook welkom.  Ouders en begeleiders 

mogen mee in de speeltuigen. De bar is vrijblijvend open. 

  

- Boogschieten 

o Datum: zondag 7 juni 

o Waar: zaal ‘de zonnebloem’. Rijselstraat 68, Sint-

Michiels  

o Voor wie: kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 

10 jaar. 

o We voorzien professionele begeleiders van de 

koninklijke boogschuttersgilde ‘Den Hert’. Deze 

mensen hebben ruime ervaring in het begeleiden 

van mensen met en zonder beperking. 

o Prijs: 5 euro per persoon, de bar blijft vrijblijvend 

open (we vragen dat ouders of begeleiders die niet 

meedoen ook aanwezig blijven). 

o Onthaal vanaf 9u30, start spelen om 10u00. We ronden af om 12u00. 

o Inschrijven voor 30 mei 2015. 

 

 

 



- Zwemmen in ‘ DE ALK’ 
o Datum: zaterdag 20 juni 

o Zwembad ‘De Alk’  

o Adres: Beernemstraat 23, 8750 Wingene 

o We hebben het zwembad voor onze groep 

alleen van 17 tot 18 uur. We verwachten 

jullie vanaf 16u45 aan de ingang van het 

zwembad. Iedere zwemmer betaalt 6 euro 

(wij halen dit op). 

o Mensen die niet zwemmen kunnen gebruik 

maken van het cafetaria. Ook na het 

zwemmen blijft deze nog even open. 

o Gelieve op voorhand in te schrijven, om het 

aantal aanwezige redders te bepalen. Graag 

een seintje voor 10 juni 2015. 

o Muntstukjes meebrengen om een kluisje te gebruiken. 

o Vriendjes of familie zijn welkom.  

o Er zijn voldoende (grote) kleedkamers beschikbaar en in het zwembad is er 

veel plaats zodat ieder rustig kan zwemmen en spelen.  

  

 

- Daarna staat een fijne zomer voor de deur waarbij we even een activiteitenpauze 

inlassen.  

Hopelijk tot binnenkort! 

AZO! 

 

P.S.: de vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen voor, tijdens of na een activiteit.  


