
Wat doet vzw Kompaan?
Wist je dat vzw Kompaan ontstaan is in Wiekevorst, maar ondertussen 
actief is in heel Vlaanderen?

Vlammekes- 
wandeling

t.v.v.

IN
WIEKEVORST

Meer info en routes op:
www.vzwkompaan.be/nieuws/

Of via nevenstaande QR-code: 

Van vrijdag 18 december 2020 tot en met 
zondag 3 januari 2021 organiseert vzw Kompaan 
een toegankelijke wandeling.

Keuze tussen 3 mogelijke afstanden: 
3,5 km   •   7 km   •   9 km

Scan mij!

Iedereen wil graag mee op 
vakantie of daguitstap, naar 
een concert of museum en wil 
zorgeloos genieten. Voor mensen 
met een fysieke en/of mentale 
beperking is zelfstandig en 
volledig naar eigen wens reizen 
en écht participeren in het 
vrijetijdsaanbod verre van evident.

Vzw Kompaan streeft naar een 
zo groot mogelijke zelfstandig-
heid voor ieder individu en 
stimuleert participatie van 
mensen met een beperking 
in het vrijetijdsaanbod in heel 
België en ver daarbuiten. 

We bouwen op een duurzame 
manier aan een uiterst toe- 
gankelijke samenleving 
en een wereld waarin iedereen 
op gelijke voet staat.

We bieden opleidingen aan voor 
vrijwilligers en brengen hen in 
contact met reizigers en dag- 
trippers die op zoek zijn naar 
een assistent. Maar daar hebben 
we jouw hulp voor nodig! Wil 
ook jij ons steunen? Wandel dan 
met ons mee!

Geen fervente wandelaar? 
Geen probleem, via onze webshop 
kun je leuke (kerst)cadeautjes 
kopen en ons zo een duwtje in de 
rug geven. Je vindt ze op 

www.vzwkompaan.be/shop



Na afgifte van je ingevulde deelname- 
formulier neem je automatisch deel aan 
de tombola én krijg je een leuk 
koekenpakket van Lotus 
cadeau! Deze kun je ophalen elke 
werkdag van maandag tot vrijdag, 
tussen 10u - 17u in het 
kantoor van Aswini Travel.

Opgelet: 1 deelnameformulier en 
koekenpakket per betalende 
deelnemer.

Op maandag 4 januari 2021 
zal een onschuldige kinderhand 
3 namen trekken. De winnaars 
worden persoonlijk 
verwittigd.

Contactpersoon

Adres

Aantal deelnemers

Email

Telefoon

Vzw Kompaan mag mij op de hoogte houden over nieuws en dat 
van partners: ja / neen  (doorhalen wat niet past)

Geef dit strookje af op kantoor of steek het in onze 
brievenbus.

Meer informatie over de wandeling zelf vind je op de website 
van vzw Kompaan of in het kantoor van Aswini Travel.

Praktisch
De wandeling zelf is gratis.

Wil je wandelen, vzw Kompaan steunen én kans maken op leuke prijzen? 
Bij betaling van 10 euro krijg je:
• Een gezonde wandeling in openlucht doorheen Wiekevorst
• Een leuk tasje gevuld met allerlei lekkers van Lotus (t.w.v. 8 euro)
• Een deelnameformulier voor een tombola waarbij je kans maakt 
   op leuke prijzen (waaronder een reischeque…)

Inschrijven voor de tombola kan:

1.  In het kantoor van Aswini Travel 
 Louis Van Bauwelstraat 20 
 2222 Wiekevorst   
 (van maandag tot vrijdag, tussen 10u - 17u)

2.  Via de website www.vzwkompaan.be/nieuws 

3. Via mail naar info@vzwkompaan.be 
 met als onderwerp ‘Vlammekeswandeling’

4. Via overschrijving op het rekeningnummer BE93 7343 9719 1767 
 t.a.v. vzw Kompaan met vermelding van je naam en aantal deelnemers.

Deelnameprijs: 10 euro
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