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Lentekriebels
 

Met de komst van de lente worden
de dagen langer, de temperatuur

aangenamer en de natuur
ontwaakt uit haar winterslaap. Het

is dan ook dé tijd om erop uit te
trekken en te genieten van al het

moois dat de lente te bieden heeft.
Of je nu van sportieve activiteiten
houdt, graag cultuur opsnuift of
gewoon lekker ontspant in de

buitenlucht, er valt voor iedereen
wel iets te beleven. In dit boekje

vind je tal van leuke activiteiten die
de komende maanden op de

planning staan.

Voorwoord



Afspraken

Wanneer

Tijdstip

Plaats

Inschrijven

Afspreekpunt

Prijs

Opgelet



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

EXTRA GRATIS ACTIVITEIT

Circusworkshop

Samen met een paar studenten
van de UGENT zetten we onze
eerste stappen in de
circuswereld. Tijdens deze
introductie leren we de eerste
stappen die we verder tijdens de
workshop zullen gebruiken.

Deze activiteit is een leuke, gratis
kennismaking voor de verdere
workshops.

Maandag 20 maart

9 uur - 11u30

KAAP
Zeedijk, Koning
Boudewijnpromenade
10, 8400 Oostende

We spreken af aan de
ingang van KAAP om
8u45

GRATIS



April



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

BELvue museum + Coudenberg

paleis
Het BELvue museum en het
Coudenberg paleis zijn twee
populaire bezienswaardigheden
in het hart van Brussel. Het
BELvue museum biedt een
fascinerende kijk op de
geschiedenis van België, terwijl
het Coudenberg paleis een
belangrijke historische locatie is
met een rijk verleden.

Of je nu geïnteresseerd bent in
geschiedenis of gewoon op zoek
bent naar een interessante
culturele ervaring, dan is deze
dag iets voor jou.

Dinsdag 4 april

9 uur - 18 uur

Spoorhuis 
Natiënkaai 1
8400 Oostende

We spreken af aan het
spoorhuis om 8u45

€60 (Vervoer,
begeleiding, activiteit,
maaltijd)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Vogelopvang Oostende + Expo

onderwaterwereld

Vogelopvang Oostende is een
opvangcentrum voor vogels die
gewond zijn geraakt of in de
problemen zijn gekomen. Het centrum
biedt onderdak aan verschillende
soorten vogels, van kleine zangvogels
tot grote roofvogels, en werkt hard om
hen te rehabiliteren en terug te zetten
in het wild.

De expo onderwaterwereld  unieke
tentoonstelling die de bezoekers
onderdompelt in de prachtige
onderwaterwereld van de Noordzee.
De tentoonstelling toont verschillende
soorten zeedieren die in de Noordzee
voorkomen, zoals haaien, kreeften,
zeesterren en nog veel meer.

Woensdag 5 april

9 uur - 17 uur

Spoorhuis 
Natiënkaai 1
8400 Oostende

We spreken af aan het
spoorhuis om 8u45

€45 (Vervoer,
begeleiding, activiteit,
maaltijd)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

GUM + tentoonstelling Wouter

Deprez

GUM, of voluit het Gents
Universiteitsmuseum, is een
interactief wetenschapsmuseum
gevestigd in het hart van Gent,
Het museum is gehuisvest in een
prachtig gerenoveerd 19e-eeuws
gebouw en biedt bezoekers de
kans om de wonderen van de
wetenschap te ontdekken.

In de namiddag bezoeken we de
tentoonstelling van Wouter
Deprez over zijn curieuze
herinneringen.

Dinsdag 11 april

9 uur - 18 uur

Spoorhuis 
Natiënkaai 1
8400 Oostende

We spreken af aan het
spoorhuis om 8u45

€65 (Vervoer,
begeleiding, activiteit,
maaltijd)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Lente wandeling

Een lente wandeling is een
heerlijke manier om te genieten
van het mooie weer en de
prachtige natuur die ontwaakt
uit haar winterslaap. Tijdens een
wandeling kan je de bomen en
bloemen zien ontluiken en
genieten van de geur van
bloesems en het gekwetter van
vogels.

Woensdag 12 april

14 uur - 16 uur

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

€7 (begeleiding,
activiteit, 4-uurtje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

10 jaar De grote post

De grote post wordt 10 jaar en
dat vieren ze met een grote
levende klok. Heb je zin om mee
te doen met deze levende klok?
Schrijf je dan in.

Naast de levende klok is er nog
tal van andere animatie. Ook is er
voor iedereen een pannenkoek!

Zaterdag 15 april

14u30 - 18 uur

De grote post
Hendrik Serruyslaan 18A,
8400 Oostende

We spreken af om 14u15
aan de ingang van de
grote post

GRATIS



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Zwemmen

Op dinsdagmiddag staan we
klaar om in het Brigitte Becue
zwembad het beste van ons zelf
te geven.

Zin om baantjes te komen
zwemmen of gewoon om wat
samen te ravotten in het water?
Schrijf je dan maar in!

Dinsdag 18 april

14 uur - 16 uur
€8 (begeleiding,
activiteit)

Brigitte Becue Zwembad
Northlaan 14
8400 Oostende

We spreken om 13u45 af
aan het zwembad

GEEN ZWEMSHORT



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Circusworkshop: Woesh

Vandaag draait alles om plezier,
creativiteit en durf. Tijdens deze
workshop krijg je de kans om te
experimenteren met
verschillende
circusvaardigheden. Gedurende
de hele workshop zullen onze
ervaren instructeurs je
begeleiden en helpen bij elke
stap. Of je nu een beginner bent
of al wat ervaring hebt. We
hebben uitdagingen op elk
niveau. Het belangrijkste is dat je
plezier hebt en nieuwe dingen
probeert!
Dus, doe mee en ontdek de
magie van het circus.

Donderdag 20 april

14 uur - 16 uur
€10 (begeleiding,
activiteit)

Gemakkelijke kledij
aandoen

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Kunstfabriek: Personages

Heb jij een favoriet personage uit
een boek, film of tv-show?

Deze activiteit is niet alleen een
leuke manier om je creativiteit te
uiten, maar ook om je favoriete
personages tot leven te brengen.

Omdat er maar één kunstfabriek
is deze maand kunnen de
personages in de volgende
kunstfabriek misschien van pas
komen!  

Vrijdag 21 april

9 uur - 16 uur
€15 (begeleiding,
activiteit,)

Picknick meenemen

We spreken af aan de
Briek ruimte om 8u45

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Muziekworkshop Circul.O

We maken vandaag muziek
met gevonden materialen
onder begeleiding van een
echte muzikant. Als afsluiter
lopen we mee in de fanfare!

Zaterdag 22 april

14u30 - 18u
€10 (begeleiding,
activiteit, drankje)

We spreken af aan O.666
om 14u30

O.666
Hendrik Baelskaai 27
8400 Oostende



Mei



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Project fitness

Tijdens dit project gaan we ons
helemaal in het zweet werken en
onze conditie verbeteren.

Doe mee aan onze
fitnessactiviteit en ontdek hoe
leuk het kan zijn om mee te
trainen! 

Donderdag 11 en 25
mei

9u30 - 11u30
€20 (begeleiding,
activiteit, flesje watert)

Dit is een project van 2
sessies 

JIMS Oostende
Torhoutsesteenweg 519
8400 Oostende

We spreken af aan de
Jims om 09u15

Vergeet uw flesje water
en handdoek niet!



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Zwemmen

Dinsdag 2, 9, 16, 23, 30
mei

14 uur - 16 uur
€40 (begeleiding,
activiteit,)

Dit is een project van 5
sessies 

Brigitte Becue Zwembad
Northlaan 14
8400 Oostende

We spreken om 13u45 af
aan het zwembad

GEEN ZWEMSHORT

Op dinsdagmiddag staan we
klaar om in het Brigitte Becue
zwembad het beste van ons zelf
te geven.

Zin om baantjes te komen
zwemmen of gewoon om wat
samen te ravotten in het water?
Schrijf je dan maar in!



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Klank en Beweging

Tijdens dit project gaan we aan
de slag in kleine stappen met
theater, film, muziek, en
beweging. 

Ontdek je talenten en
experimenteer met deze
verschillende media. 

Woensdag 3, 10, 17, 24,
31 mei

18u30 - 21 uur

Briekruimte
Achturenplein 3
8400 Oostende

We spreken af in de
Briek ruimte om 18u15

€25 (Activiteit +
begeiding)

Dit is een project van 5
sessies 



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Kunstfabriek: De stad

Tijdens deze maand richten we
ons op de stad als inspiratiebron.
kunst. We gaan aan de slag met
het maken van collages van
stadsbeelden en het creëren van
stadsinstallaties.

Wat maakt jouw stad uniek en
bijzonder? En hoe zou jouw
ideale stad eruitzien? Kom het
ontdekken doorheen de maand
mei! 

Vrijdag 5, 12, 19, 26 mei

9 uur - 16 uur
€60 (begeleiding,
activiteit, 4-uurtje)

We spreken af aan de
Briek ruimte om 8u45

Dit is een project van 4
sessies 

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende

Picknick meenemen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Labo De Lux: ben ik een schilderij

Vrijdag 5 mei

19 uur - 21 uur
€10 (begeleiding,
activiteit, drankje)

We spreken af aan de
ingang om 18u45

LABO mu-zee-um 
Edith Cavellstraat 10b
8400 Oostende

Laat je creatieve geest de vrije
loop met de mensen van 
Mu-Zee-Um. Deze keer is er terug
een kunstenaar aanwezig,
genaamd Sara Desanghere.

Het thema geeft al en klein
beetje prijs wat we gaan doen
deze avond, schilderen!



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Filmnamiddag

Deze middag kijken we naar
Sjakie en de chocoladefabriek, De
excentrieke Willy Wonka stelt zijn
chocoladefabriek open voor vijf
gelukskinderen en deelt met hen
de geheimen van zijn
verbazingwekkende lekkernijen. 

Ook wij hebben voor jou een
lekkernij, heerlijke popcorn!

Maandag 8 mei

14 uur - 16 uur
€12 (begeleiding,
activiteit, drankje)

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Briek Late Night

Onze café avonden staan paraat
voor sfeer, gezelligheid en plezier.
Kom een pijltje gooien op de
darts of speel een spelletje biljart  
met je vrienden.

Liever gewoon wat praten aan de
toog? Dat kan zeker ook.

Vrijdag 12 mei

19 uur - 22 uur

GRATIS

Vrije toegang, drankjes
te koop aan de bar.

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Bloemschikken

Samen gaan we een prachtig
bloemstuk creëren met behulp
van verschillende bloemen en
materialen. Bloemschikken is een
creatieve en ontspannende
activiteit.

Laat je groene vinger zien en
maak een prachtig bloemstuk.

Zaterdag 13 mei

14 uur - 16 uur
€20 (begeleiding,
activiteit, drankje)

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Picknick in het park

Niets leuker dan bij mooi weer
gaan picknicken in het park. 

We stellen eerst onze picknick
mand samen en trekken er dan
op uit richting het park. Naast het
genieten van het weer en de
heerlijke maaltijd is er zeker
ruimte om wat spelletjes te
spelen in het park.

Maandag 22 mei

11u30 - 16 uur
€15 (begeleiding,
activiteit, maaltijd)

We spreken af aan de
Briek ruimte om 11u15

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Gebak namiddag

Hmmm, niets gaat boven een
heerlijk gebakje. Ben jij fan van
eclairs? Of liever een
confituurtaartje? 

Deze middag maken we onze
eigen heerlijke gebakjes. En
natuurlijk eten we ze ook op.

Zaterdag 27 mei

14 uur - 16 uur
€15 (begeleiding,
activiteit, gebak)

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende



Juni



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Donderdag 1 juni

14 uur - 16 uur
€10 (begeleiding,
activiteit,)

Gemakkelijke kledij
aandoen

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende

Circusworkshop: Woesh

Vandaag draait alles om plezier,
creativiteit en durf. Tijdens deze
workshop krijg je de kans om te
experimenteren met
verschillende
circusvaardigheden. Gedurende
de hele workshop zullen onze
ervaren instructeurs je
begeleiden en helpen bij elke
stap van de weg. Of je nu een
beginner bent of al wat ervaring
hebt, we hebben uitdagingen op
elk niveau. Het belangrijkste is
dat je plezier hebt en nieuwe
dingen probeert!
Dus, doe mee en ontdek de
magie van het circus.



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Zwemmen

Dinsdag 6, 13, 20 juni

14 uur - 16 uur
€24 (begeleiding,
activiteit,)

Dit is een project van 3
sessies 

Brigitte Becue Zwembad
Northlaan 14
8400 Oostende

We spreken om 13u45 af
aan het zwembad

GEEN ZWEMSHORT

Op dinsdagmiddag staan we
klaar om in het Brigitte Becue
zwembad het beste van ons zelf
te geven.

Zin om baantjes te komen
zwemmen of gewoon om wat
samen te ravotten in het water?
Schrijf je dan maar in!



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Klank en beweging

Woensdag 7, 14, 21 juni

18u30 - 21 uur

Briekruimte
Achturenplein 3
8400 Oostende

We spreken af in de
Briek ruimte om 18u15

€15 (Activiteit +
begeiding)

Dit is een project van 3
sessies 

Tijdens dit project gaan we aan
de slag in kleine stappen met
theater, film, muziek, en
beweging. 

Ontdek je talenten en
experimenteer met deze
verschillende media. 



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Kunstfabriek: Animatiefilm 

Tijdens deze kunstfabriek krijg je
de kans om de basisprincipes van
animatie te leren en zelf de
regisseur van je eigen
animatiefilm te worden! 
Je gaat aan de slag met
verschillende
animatietechnieken en leert hoe
je personages en achtergronden
kunt samenbrengen.  Of je nu
nieuw bent in de wereld van
animatie of al enige ervaring
hebt, iedereen is welkom!

Vrijdag 2, 9, 16 juni

9 uur - 16 uur
€45 (begeleiding,
activiteit, 4-uurtje)

We spreken af aan de
Briek ruimte om 8u45

Dit is een project van 3
sessies 

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende

Picknick meenemen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Labo De Lux: Jij en ik is wij

Vrijdag 2 juni

19 uur - 21 uur
€10 (begeleiding,
activiteit, drankje)

We spreken af aan de
ingang om 18u45

LABO mu-zee-um 
Edith Cavellstraat 10b
8400 Oostende

Laat je creatieve geest de vrije
loop met de mensen van 
Mu-Zee-Um. Deze keer zijn er niet
1 maar 2 kunstenaars aanwezig,
Jonas Vansteenkiste en Arnaud
Rogard.

Het thema is iets mysterieuzer,
dat zullen wij dan ook zijn en er
niet teveel over vertellen.



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Oostende voor anker

Oostende voor Anker is het
evenement voor iedereen die
interesse heeft in maritieme
geschiedenis. Meer dan 150
schepen zetten koers naar
Oostende: van driemasters over
binnenschepen tot de kleinste
overnaadse sloep. De straten en
pleinen rond de dokken gonzen
van de bedrijvigheid. Maak kennis
met oude scheepsambachten,
proef vers gebakken of gerookte
vis, geniet van de vele optredens…

Iedereen krijgt een potje verse
wulloks.

Zaterdag 3 juni

14 uur - 16 uur

Briekruimte
Achturenplein 3
8400 Oostende

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

€15 (Begeleiding,
activiteit, drankje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Kubb + ijs

Het mooiere weer komt terug en
dus kunnen we meer activiteiten
buiten organiseren.

Tijd om nog eens een klassieker
boven te halen, KUBB. Kan jij ons
toernooi winnen? 

Om af te sluiten hebben we voor
iedereen nog een heerlijk ijsje.

Maandag 5 juni

14 uur - 16 uur

Briekruimte
Achturenplein 3
8400 Oostende

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

€10 (Begeleiding,
activiteit, drankje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Initiatie Golf

Tijdens deze initiatie leren we de
basis van het spelletje golf. We
slaan enkele balletjes in de
driving range. Kan jij het versta
van ons allemaal slaan? 

Zet je schrap en laat je verrassen
door deze leuke sport.

Donderdag 8 juni

14 uur - 16 uur

Golfclub Oostende
Nieuwpoortsesteenweg
114, 8400 Oostende

We spreken af aan de
ingang om 13u45

€18 (Begeleiding,
activiteit, drankje)

Sportievere kledij
aandoen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Bowling

Hebben woorden als ‘strike’
en ‘spare’ geen geheimen
meer voor jou en kan je ook
genieten van een namiddag
gezellig samenzijn? Schrijf je dan
zeker
in! Misschien gooi jij wel de
meeste
strikes.

Zaterdag 10 juni

14 uur - 16 uur

Briek ruimte
achturenplein 3
 Oostende

We spreken af aan de
briek ruimte om 13u45

€15 (Begeleiding,
activiteit, drankje)



Briek@duinhelm.be 
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Donderdag 15 juni

14 uur - 16 uur
€10 (begeleiding,
activiteit,)

Gemakkelijke kledij
aandoen

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende

Circusworkshop: Woesh

Vandaag draait alles om plezier,
creativiteit en durf. Tijdens deze
workshop krijg je de kans om te
experimenteren met
verschillende
circusvaardigheden. Gedurende
de hele workshop zullen onze
ervaren instructeurs je
begeleiden en helpen bij elke
stap van de weg. Of je nu een
beginner bent of al wat ervaring
hebt, we hebben uitdagingen op
elk niveau. Het belangrijkste is
dat je plezier hebt en nieuwe
dingen probeert!
Dus, doe mee en ontdek de
magie van het circus.



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Verbeke foundation

Al 15 jaar lang is de foundation
een plek waar kunst en natuur
elkaar ontmoeten en waar een
andere manier geboden wordt
om kunst te presenteren en te
beleven, ver van de codes van
institutionele musea.
Net als de foundation zelf, brengt
de collectie een grote
verscheidenheid aan werken
samen: De collectie van de
Verbeke Foundation is een
levende collectie die continu
groeit.

Zaterdag 17 juni

9 uur - 18 uur
€40 (begeleiding,
activiteit, vervoer,
maaltijd)

We spreken af aan de
Briek ruimte om 8u45

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende



Briek@duinhelm.be 
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Milkshakes maken

Welke milkshake vind jij de
lekkerste? Met chocolade,
aardbei, vanille of toch nog een
andere smaak? 

Laat het ons weten en kom
genieten van deze heerlijke
zomerse activiteit. 

Maandag 19 juni

14 uur - 16 uur €10 (begeleiding,
activiteit)

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Briek Late Night

Vrijdag 23 juni

19 uur - 22 uur

GRATIS

Vrije toegang, drankjes
te koop aan de bar.

Briek ruimte 
achturenplein 3
8400 Oostende

Onze café avonden staan garant
voor sfeer, gezelligheid en plezier.
Kom een pijltje gooien op de
darts of speel een spelletje biljart  
met je vrienden.

Liever gewoon wat praten aan de
toog? Dat kan zeker ook.



Doorlopend aanbod 
G-sport



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

G-Voetbal KVO/Duinhelm

Woensdagen doorheen
het jaar, uitgezonderd
vakanties

Sportpark De Schorre

Droom je er van om een speler te zijn
van de G-ploeg van KV Oostende?

Train en speel in de outfit van KVO!

De trainingen zijn op bijna iedere
woensdag (behalve in de vakantie)

Teens (tot 18 jaar): 14u - 15u15
Fanions: (+18 jaar): 15u30 - 16u30

Wens je meer info?
Bel of mail ons!

Teens (tot 18 jaar): 
14u - 15u15
Fanions: (+18 jaar):
15u30 - 16u30



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Netbal

Trainingsdata:
April: 17 - 24
Mei; 8 - 15

We spreken af om 18u50
aan de V-Arena

Netbal is een klassieker in ons 
G-sport aanbod.

We trainen in de V-Arena.

Heb je interesse om aan te sluiten bij
onze enthousiaste sporters?

Kom maar eens proberen!

Maandagavond 19u -
20u15 V-Arena
Oostende

Sportkledij +
sportschoenen (liefst
zonder zwarte zool)

€160
Volledig seizoen



WIL JE GRAAG EEN EXTRA DONATIE STORTEN,
SCAN DEZE QR-CODE EN DOE JE GIFT. 

B e s t e l l e n  k a n  v i a  b r i e k @ d u i n h e l m . b e  o f
v i a  0 4 9 3 / 4 0 . 9 1 . 2 3
B e d a n k t  v o o r  j e  b i j d r a g e !  

K o o p  e e n  h i p p e   B r i e k  à  B r i e k  e n  s t e u n
B r i e k  v z w !  Z o  d r a a g  j e  b i j  a a n  b i j z o n d e r e
a c t i v i t e i t e n  e n  B o o t s e a ,  e e n  d a n c e
f e s t i v a l  v o o r  j o n g e r e n  m e t  e e n  b e p e r k i n g .  

 
B i n n e n k o r t  k a n  j e  d e  o n t w e r p e n  o p  o n z e

F a c e b o o k  p a g i n a  b e z i c h t i g e n !  

briek
a zak 

€10 



www.briekvrijetijd.be


