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#VOC OPSTAP VZW ORGANISEERT

ONDERSTEUNING IN DE VRIJE TIJD VOOR
IEDEREEN DIE DAAR NOOD AAN HEEFT

#VOC OPSTAP VZW IS
EEN VRIJWILLIGERSORGANISATIE

#VOC OPSTAP VZW IS ACTIEF
IN REGIO MIDDEN-WEST-VLAANDEREN
(ROESELARE — TIELT)

#VOC OPSTAP VZW FOCUST

ZICH OP HET VERBINDEN VAN MENSEN EN
GEEFT RUIMTE AAN KLANTEN
VOOR INSPRAAK

-VOORWOORDAfscheid van buurtverbinder Wim in TofvanTinneke

Sinds begin 2020 is VOC Opstap gestart met een zelfsturend buurtgericht netwerk in de Roeselaarse buurt TofvanTinneke. We zijn begonnen
met steensoep, knikkeractiviteiten en gesprekken op de stoep om midden
2021 blij de opening van het buurthuis te melden.
Ondertussen kent het buurthuis een druk activiteitenprogramma,
ondersteund door verschillende vrijwilligers. Heel wat buurtbewoners en
partnerorganisaties vinden de weg. Vanaf 1 juli 2022 geeft VOC Opstap de
fakkel als trekker door aan het Woonzorgnetwerk BEN vzw die in de buurt
is gelegen. De werking blijft hetzelfde!
Graag wensen we buurtverbinder Wim in de kijker te zetten en hem
uitdrukkelijk te bedanken. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder zijn
tomeloze inzet. Wim was als freelancer aan de slag bij VOC Opstap.
Buurtbewoners, vrijwilligers en de collega’s typeren Wim als volgt:
verbinder, warm hart en chaotisch gestructureerd. Bedankt Wim voor
alles en we komen elkaar zeker nog tegen in de toekomst!
De collega’s van VOC Opstap

ONTMOETINGSRUIMTES

GESLOTEN!

Ook onze vrijwilligers die de ontmoetingsruimtes in Roeselare en Tielt openhouden gaan op welverdiende vakantie. Zo zijn onze ontmoetingsruimtes even
gesloten tijdens de zomermaanden.

ROESELARE

De ontmoetingsruimte in Roeselare is gesloten van vrijdag 22 juli tot en met
donderdag 4 augustus. Ook het Rap Op Stap kantoor sluit op woensdag 20
juli, woensdag 27 juli en woensdag 3 augustus.

TIELT

De ontmoetingsruimte in Tielt is gesloten van donderdag 21 juli tot en met
woensdag 3 augustus.

VRIJETIJDSPAS

HOOGLEDE

Sinds kort kan je in Opstap ook jouw vrijetijdspas van Hooglede gebruiken
voor een korting op activiteiten.
In de kalender staat ‘VTP’ bij de kolom ‘betalen’. Nu krijg je ook deze korting
als je een vrijetijdspas hebt van Hooglede. Je hoeft niet meer de volledige prijs
te betalen.

Wie heeft recht op deze vrijetijdspas?

- inwoners van Hooglede
- personen met recht op leefloon, maatschappelijke dienstverlening, equivalent leefloon
- personen jonger dan 65 jaar, waarvan het inkomen niet groter is dan het
bedrag dat geldt voor de verhoogde tegemoetkoming
- personen van 65 jaar of ouder, die gerechtigd zijn op een inkomensgarantie
voor ouderen

Waar kan je de vrijetijdspas aanvragen?

Bij de sociale dienst van het OCMW. Vraag gerust eens na of jij eventueel recht
hebt op een vrijetijdspas van Hooglede.

Waarvoor kan je de vrijetijdspas gebruiken?

- activiteiten in Hooglede
- activiteiten van VOC Opstap, zowel in Roeselare als Tielt: activiteiten van
ontmoeting, activiteiten van
jeugdwerk (Jeugdateljee, Pixel)
Meer informatie vind je op de website van Hooglede, of stuur een mailtje naar
info@vocopstap.be met jouw vragen en onduidelijkheden.

INTERVIEW

20/06/2022

MET ANNYA, DANIËL EN ILY
ELKE MAANDAG PANNENKOEKENNAMIDDAG IN OPSTAP ROESELARE
We hebben een gesprekje met Annya, Daniël en Ily, 3 vrijwilligers van Opstap Roeselare. Elke maandag is er pannenkoekennamiddag van 13u tot 17u. Na een drukke
maandagnamiddag zitten ze na het opruimen van de ontmoetingsruimte samen
nog iets te drinken op het terras. Een ideaal moment om hen te strikken om enkele
vraagjes te stellen.
Dag Annya, Daniël en Ily,
Wanneer zijn jullie eigenlijk begonnen met die pannenkoekennamiddag op maandag?
Daniël: Ik had dat al eens eenmalig gedaan in oktober, toen kwam er ook al wat volk
op af.
Annya: Aah, dat wist ik zelfs niet!
Ja, want Annya: jij bent met het idee gekomen om dit elke maandag te doen?
Annya: Ja, dat klopt! Halverwege november zijn wij gestart. De allereerste keer
was het met Ily en ikzelf. Daarna is Nele enkele maandagen pannenkoeken komen
bakken, omdat Ily niet meer kon. Halverwege december is Daniël in Nele haar plaats
gekomen om de pannenkoeken te bakken.
Ily: De eerste keer hadden we nog geen echte pannenkoekenpannen, dat was echt
miserie! Ik zie mij nog staan sukkelen! (lacht)
Daniël: Ja, nu hebben we 2 goeie pannen, en dat gaat heel vlot!
Ily, wanneer ben jij er dan terug bijgekomen?
Ily: Zes weken geleden ben ik terug beginnen helpen. Voordien kon ik me niet goed
vrijmaken op maandag, maar nu wel. Het is ook nodig, want het is te druk geworden
voor 2 vrijwilligers.
Waarom wilden jullie dit eigenlijk doen?
Annya: Op maandag is er in Roeselare eigenlijk weinig te doen. Daar wilde ik verandering in brengen. Voor mij was het ook zeer belangrijk dat dit aan democratische
prijzen kon gebeuren. We vragen slechts €1 voor 2 pannenkoeken en €0,50 voor
verse warme chocomelk. Nu in de zomermaanden hebben we de warme chocomelk
laten vallen, maar je kan voor €2,5 ook pannenkoeken krijgen met vanille-ijs en
aardbeien. Voor wie enkel ijscrème wil, bieden we een ‘vanille-ijs met aardbeien’ en
‘dame blanche’ aan. Voor de kinderen is er ook een kinderijsje verkrijgbaar.

Waarom hebben jullie eigenlijk voor pannenkoeken gekozen?
Daniël: Pannenkoeken zijn gemakkelijker te maken dan wafels bijvoorbeeld. Je kan snel
een grote hoeveelheid maken, en ze blijven even lekker als je ze daarna weer eventjes
opwarmt in de pan.
Ily: Pannenkoeken zijn gewoon lekker, iedereen eet dat graag.
Annya: Daniël kan heel goed pannenkoeken bakken, er is niemand die rapper en beter
pannenkoeken kan bakken als hij.
Daniël: Toen ik vroeger bij een bakker werkte, moest ik 200 kg pannenkoeken bakken op 1
dag, je verleert dat niet. (Lacht)
Annya: Eigenlijk was het origineel plan dat ik de pannenkoeken zou bakken, maar ik heb
het al van de eerste dag te druk gehad met het bedienen van de klanten. Ik vind het ook
belangrijk dat ik met iedereen die komt een ‘babbelke’ kan doen. Maar zelfs daar heb ik
jammer genoeg niet altijd even veel tijd voor op maandagnamiddag.
Hoeveel kilo pannenkoeken heb je vandaag gebakken?
Daniël: Vandaag 12 à 13kg! (Lacht)
Waren die pannenkoekennamiddagen direct een schot in de roos?
Annya: Onmiddellijk! We hebben ook extra reclame gemaakt buiten Opstap, ik had flyers en
affiches gevraagd om op promotour te gaan. Dat heeft geholpen. Elke maandag zagen we
meer en meer volk.
Daniël: Niet normaal! Elke maandag als ik pannenkoeken aan het bakken ben, denk ik
“nu ga ik er toch teveel hebben”! En de laatste weken moest ik er zelfs elke keer nog bij
bakken!
Ily: En vandaag hadden we er zelfs na 2 keer bakken nóg tekort! Het is echt een succes!
Elke maandag is het hier behoorlijk druk, het is voortdoen! Dat is toch een engagement!
Waarom doen jullie dat?
Annya: We doen het voor de mensen die komen!
Daniël: Ja, voor de mensen! Je haalt daar voldoening uit!
Ily: Als de mensen content zijn, zijn wij ook content! (Annya en Daniël knikken uitbundig)
Dat is heel mooi!
Annya, Daniël en Ily, bedankt voor jullie inzet!

TIELT

/

Bruggestraat 19, Tielt - Vragen? amaryllis.debusschere@vocopstap.be

ROESELARE

Stationsplein 46, Roeselare - Vragen? amaryllis.debusschere@vocopstap.be

LEUKE SFEERBEELDEN

Kiwanis run

Jeugdwerk
Wandelclub

LEUKE SFEERBEELDEN

Vrijwilligersfeest
Bezoek Club Brugge

Teamdag

Buurthuis

Rummikub

JEUGDWERK

AMUSEREN OP MAAT VOOR KINDEREN, TIENERS EN JONGVOLWASSENEN

Iedere maand organiseert jeugdbeweging Jeugdateljee een uitdagend
speelmoment voor kinderen en tieners van 5 tot 15 jaar. Hoogtepunt
is het jaarlijkse kamp. Tijdens de paas- en zomervakantie is er
speelpleinwerking Babbeloe voor dezelfde leeftijdscategorie.
Zorgzaam spelen in kleine groepen en voldoende begeleiding staan
in beide werkingen centraal. Ook broers en zussen zijn welkom. In
Pixel amuseren jongvolwassenen tussen 16 en 30 jaar zich tijdens
het weekend en vakanties met daguitstappen of activiteiten. Een
keer per maand is er chill-out waarop de jongvolwassenen de
ontmoetingsruimte voor zich alleen hebben.
We luisteren naar wat kinderen en jongeren kunnen en wat ze graag doen.

Facebook:
Facebook:
Vragen?

jeugdateljee Roeselare
jeugdateljee Tielt
tine.vansteenkiste@vocopstap.be

VRIJETIJDSZORG
OP ZOEK NAAR EEN LEUKE ACTIVITEIT, MAAR VIND JE NIET WAT JE WIL?

Heb je interesse in een nieuwe hobby, sportclub
of
vrijwilligerswerk?
Kom
langs!
Schouder
aan
schouder zoeken we met jou naar je interesses.
We helpen je om nieuwe stappen te zetten in je vrijetijdsbesteding.
Verder kan je bij ons terecht voor informatie rond kortingssystemen
en ben je welkom in ons Rap Op Stapkantoor.
We geven ook regelmatig een vorming over thema’s gelinkt aan
vrije tijd. Vrije tijd is er voor iedereen!

Vragen?
zoe.degroote@vocopstap.be
		amaryllis.debusschere@vocopstap.be

ONTMOETING

ZIN OM NIEUWE MENSEN TE LEREN KENNEN OF ACTIVITEITEN UIT TE PROBEREN?

Onze ontmoetingsruimtes zijn plekken waar (jong)volwassenen met
en zonder kwetsbaarheid zich kunnen amuseren. Je kan langskomen
tijdens de openingsmomenten of je inschrijven voor activiteiten.
We hebben diverse clubwerkingen die tweewekelijks of maandelijks
bijeenkomen zoals haak en brei, pool, vogelpik, minivoetbal, komen
eten, bowling en zo meer.
Daarnaast organiseren we ook activiteiten buitenshuis zoals een
bezoek aan een toneelvoorstelling of dierenpark. We bieden ook
reizen aan. Onze activiteiten zijn zoveel als mogelijk toegankelijk
voor iedereen!

Vragen?

jan.degryse@vocopstap.be

BUURT

VERBINDEN EN SAMENBRENGEN VAN BUURTBEWONERS
VOC Opstap vzw zet in op het versterken van het sociaal weefsel in buurten.
We doen dit op verschillende manieren. Zo hebben we een buurtgericht
netwerk TofvanTinneke opgericht in Roeselare. Sinds 1 juli 2022 zijn wij
niet langer de trekker, maar wel het woonzorgnetwerk BEN vzw die in
de buurt is gelegen. Ondertussen is VOC Opstap samen met RSL Op Post
en dienstencentrum De Waterdam actief in De Ronde Kom. We streven
naar verbinding tussen bewoners, organisaties en stadsdiensten. Beide
projecten worden gefinancierd vanuit Zorgzame Buurten.

Buurtnetwerk TofvanTinneke:
Buurtnetwerk Ronde Kom:		

buurtwerking.roeselare@benwzn.be
amaryllis.debusschere@vocopstap.be

Samen met Stad Roeselare, Muntuit en het agentschap Integratie en
Inburgering organiseren we de omloop van de gemeenschapsmunt
TalentO. Door vrijwilligerswerk te doen in tal van Roeselaarse organisaties
verdien je een TalentO. Hiermee kan je nadien terecht bij lokale handelaars
en organisaties.

Vragen?

zoe.degroote@vocopstap.be

KALENDER JULI
Datum

Wat?

Waar?

Inschrijven?

Betalen

Vr, Zat, Zon
1-2-3/07

Tieltse Feesten

Opstap Tielt

Nee!

Gratis!

Vr 01/07
18u - 22u30

Tieltse Feesten:
Metejoor, Willy Sommers

Opstap Tielt

Ja!

Gratis!
+ zakgeld

Vr 01/07
19u

Dartsclub

Opstap Roeselare

Ja!

€5/jaar

Zat 02/07
19u - 01u

Fuif Roeselare

Opstap Roeselare

Nee!

Gratis!!

Di 05/07
13u30 - 16u30

Haak & Brei

Opstap Roeselare

Ja!

€2 - VTP €1

Vr 08/07
18u30 - 20u

Vorming Relaties

Opstap Roeselare

Ja!

Gratis!

Zat 09/07
18u30

BBQ

Opstap Roeselare

Ja!

€20 - VTP €15

Zat 09/07
19u

Inspraakmoment Tielt

Opstap Tielt

Nee!

Gratis!

Ma 11/07
15u

Inspraakmoment 1
Roeselare

Opstap Roeselare

Nee!

Gratis!

Woe 13/07
18u30

Komen Eten

Opstap Roeselare

Ja!

€7 - VTP €3,5
3 TalentO’s

Vr 15/07
19u

Inspraakmoment 2
Roeselare

Opstap Roeselare

Nee!

Gratis!

Zat 16/07
14u

Kubben

Petanqueplein
Patersbos Tielt

Ja!

Gratis!

Zat 16/07
19u

Cocktailavond

Opstap Roeselare

Nee!

Gratis!

Zon 17/07
12u50 - 20u

Q-beach house
Oostende

Opstap Roeselare

Ja!

€12 + zakgeld

Di 19/07
13u30 -16u30

Haak & Brei

Opstap Roeselare

Ja!

€2 - VTP €1

KALENDER AUGUSTUS

Datum

Wat?

Waar?

Inschrijven?

Betalen

Do 21/07 t.e.m.
woe 03/08

Ontmoetingsruimte
gesloten

Opstap Tielt

/

/

Vr 22/07 t.e.m.
do 04/08

Ontmoetingsruimte
gesloten

Opstap Roeselare

/

/

Di 02/08
13u30 - 16u30

Haak & Brei

Opstap Roeselare

Ja!

€2 - VTP €1

Vr 05/08
19u

Dartsclub

Opstap Roeselare

Ja!

€5/jaar

Zat 06/08
13u30 - 18u30

Bezoek aan
ezelboerderij

Opstap Tielt

Ja!

€13 + zakgeld

Zat 06/08
19u

Fuif Roeselare

Opstap Roeselare

Nee!

Gratis!

Woe 10/08
17u - 01u

Tien om te zien:
Middelkerke

Station Roeselare

Ja!

€15 + zakgeld

Woe 10/08
18u30

Komen Eten

Opstap Roeselare

Ja!

€7 - VTP €3,5
3 TalentO’s

Zat 13/08
18u

Hof van Commerce:
breughelmaaltijd

Opstap Roeselare

Ja!

€35

Ma 15/08
9u30 - 18u

Fietstocht Opstappertjes
+ braadworsten

Opstap Roeselare

Ja!

€20 - VTP €10
+ picknick

Di 16/08
13u30 - 16u30

Haak & Brei

Opstap Roeselare

Ja!

€2 - VTP €1

Zat 20/08
18u

Mosselsouper

Opstap Tielt

Ja!

€20 voor een
eetkaart

Zon 21/08
13u30 - 17u

Wandelclub

Opstap Tielt

Ja!

€8 + zakgeld

Woe 24/08
8u50 - 17u

Vierdaagse van de IJzer:
wandeltocht 8 km

Station Tielt

Ja!

€18

Zat 27/08
19u - 01u

Fuif Tielt

Opstap Tielt

Nee!

Gratis!

Zat 27/08
16u30

TRAX-festival

Opstap Roeselare

Ja!

Gratis! + zakgeld

en Station Tielt

TIELTSE FEESTEN

Vrijdag, zaterdag, zondag 1-2-3 juli
Tijdens de Tieltse Feesten zijn er in het centrum van Tielt veel optredens,
maar ook straatanimatie, braderie, kermis, ... Kom voor, na en tussen al
dit leuks langs in Opstap om iets te drinken. We hebben met de Tieltse
Feesten ook een terras aan de straatkant! Een weekend vol plezier!
Optredens vrijdag 1 juli
19u - Metejoor
21u - Willy Sommers

VORMING RELATIES

Vrijdag 8 juli, 18u30 - 20u
We spelen een tweede keer het spel rond relaties. Leer bij en vertel wat
je zelf wil.

BBQ

Zaterdag 9 juli, 18u30. Niet betaald is niet ingeschreven!
Devos? Ja, Lemmens! Wat ruik ik daar??? Een heerlijke barbecue! Dit kan
in de zomer niet ontbreken. Kom genieten van drie verschillende stukjes
vlees met uitgebreid groentenbuffet.

INSPRAAKMOMENTEN

TIELT:		
zaterdag 9 juli, 19u
ROESELARE: maandag 11 juli, 15u
		
vrijdag 15 juli, 19u
Welke activiteiten zou jij graag doen in of buiten Opstap? Kom het ons
vertellen op het inspraakmoment. Laat van je horen! Wie weet staat jouw
favoriete activiteit in het volgende Opstapkrantje!

KUBBEN

Zaterdag 16 juli, 14u
Kubb is een bijzonder leuk werpspel dat met twee teams wordt gespeeld.
Kom af en leer het spel kennen!

COCKTAILAVOND

Zaterdag 16 juli, 19u
We zetten samen onze congé in met overheerlijke cokctails en mocktails.

Q-BEACH HOUSE OOSTENDE
Zondag 17 juli, 12u50 - 20u

Samen naar Oostende om mee te feesten of iets te drinken in het Q-Beach
House. Leuk! We gaan met de trein. Neem best wat zakgeld mee voor een
drankje.

EZELBOERDERIJ

Zaterdag 6 augustus, 13u30 - 18u30
Ezels zijn de dieren bij uitstek om mensen te helpen ontspannen. Ze
hebben een hoog knuffelgehalte, stralen rust en kalmte uit. Ontdek het
samen met ons!

TIEN OM TE ZIEN: MIDDELKERKE

Woensdag 10 augustus, 17u - 01u
Kom mee en dans op de muziek! Neem nog wat zakgeld mee om iets
lekkers te drinken!

HOF VAN COMMERCE

Zaterdag 13 augustus, 18u
Dit restaurant in Stavele is wereldberoemd in Vlaanderen. Lekker eten en
een ludieke, sympathieke gastvrouw.

FIETSTOCHT DE OPSTAPPERTJES

Maandag 15 augustus, 9u30 - 18u
De leukste fietstocht van het jaar wordt dit jaar weer georganiseerd door
De Vier Musketiers. Samen fietsen we 33 kilometer. Breng je eigen fiets
mee. Achteraf kan je genieten van de lekkere braadworsten.

MOSSELSOUPER

Zaterdag 20 augustus, 18u
Heerlijk smullen van lekkere mosselen met frietjes à volonté!

TRAX-FESTIVAL

Zaterdag 27 augustus, 16u30
Sfeer, muziek, drankjes en hapjes. Gratis genieten!

BABBELOE 2022
BABBELOE RSL

BABBELOE TLT

BABBELOE PLUS

DATA

DATA

DATA

11 - 15 juli
18 - 22 juli
25 - 29 juli
1 - 5 augustus
8 - 12 augustus
15 - 19 augsutus

11 - 15 juli
18 - 22 juli
25 - 29 juli
1 - 5 augustus

11 - 15 juli
18 - 22 juli
25 - 29 juli
1 - 5 augustus
8 - 12 augustus
15 - 19 augsutus

NIET op 21/07

NIET op 21/07 en 15/08

NIET op 21/07 en 15/08

UREN

UREN

UREN

LOCATIE

LOCATIE

LOCATIE

KOSTPRIJS

KOSTPRIJS

KOSTPRIJS

9u - 16u
Opvang: 8u - 17u30
Klein Seminarie
Zuidstraat, RSL

€4/dag - VTP €1,5/dag

9u - 16u
Opvang: 8u - 17u30
Godelieveschool afdeling Kunstacademie
Kerkstraat 13, TLT
Inwoners TLT: €5/dag

Niet-inwoners TLT: €8/dag

9u - 16u
Opvang: 8u - 17u30
Klein Seminarie
Zuidstraat, RSL

€4/dag - VTP €1,5/dag

MEEBRENGEN

Lunchpakket (boterhammen + drankje) en een tienuurtje.

VOOR WIE

VOOR WIE

VOOR WIE

Kinderen tussen 5-12 jaar
Kinderen tussen 5-12 jaar
Tieners tussen 12-15 jaar
met een ondersteuningsnood + met een ondersteuningsnood + met een ondersteuningsnood +
broers en zussen.
broers en zussen.
broers en zussen.

INSCHRIJVEN

Mail: tine.vansteenkiste@vocopstap.be, telefoon: 051 20 65 59

Neemt uw kind voor de 1ste keer deel aan de werking? Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Neem contact op met Tine, tine.vansteenkiste@vocopstap.be.

-INSCHRIJVEN EN BETALEN1

KIES EEN ACTIVITEIT

2

BEL, MAIL OF KOM LANGS OM JE IN TE SCHRIJVEN

info@vocopstap.be
051 20 65 59 Roeselare // 051 40 15 57 Tielt

Jeugdateljee Tielt: jeugdateljee@hotmail.com
Jeugdateljee Roeselare: jeugdateljee_roeselare@hotmail.com
Je kan je ook inschrijven via de vrijwilliger in de ontmoetingsruimte.
3

BETALEN NA BEVESTING INSCHRIJVING

Betalen kan per overschrijving met vermelding van jouw naam en
activiteit.
BE59 4679 3552 0126
Betalen kan ook cash. Geef steeds al je contactgegevens.
Opgelet: Betaal steeds op tijd! Inschrijving is pas definitief na betaling.

#ANNULEREN?

Wanneer je niet aanwezig kan zijn op de activiteit, laat je dit weten per
email, telefoon of door langs te komen.
Bij geldige reden en tijdige verwittiging, krijg je het geld teruggestort.

#LID WORDEN?

Vraag je lidkaart gratis aan: in de ontmoetingsruimte, aan vrijwilligers,
collega’s VOC Opstap of via mail.

#OPSTAPKRANT IN JE BRIEVENBUS ONTVANGEN?

Abonneer je op de Opstapkrant. Voor 10 euro ontvang je 6 keer per jaar het
krantje bij je thuis. Je kan ook het Opstapkrantje gratis digitaal raadplegen
op onze website en facebookpagina of in onze ontmoetingsruimtes.

-OPENINGSUREN-

LET OP! Tijdens de zomermaanden zijn er gewijzigde openingsuren!

ONTMOETINGSRUIMTE ONTMOETINGSRUIMTE
OPSTAP TIELT
OPSTAP ROESELARE
WOENSDAG

MAANDAG

DONDERDAG (MARKTCAFÉ)

WOENSDAG

Gesloten (juli-augustus)
9u - 12u

ZATERDAG
19u - 01u

---------------BOKAAL TIELT
WOENSDAG
9u30 - 11u

VRIJDAG

Gesloten (juli - augsustus)

ZATERDAG
10u-12u

---------------KANTOOR TIELT
MAANDAG T.E.M. WOENSDAG
9u - 12u30 en 13u - 16u30

DONDERDAG
9u - 12u30

13u - 17u
13u - 17u

DONDERDAG
10u - 17u

VRIJDAG
13u - 23u

ZATERDAG

Open bij activiteiten

ZONDAG
15u - 18u

----------------KANTOOR ROESELARE
MAANDAG T.E.M. VRIJDAG
9u - 12u30 en 13u - 17u

---------------VRIJETIJDSZORG
ROESELARE EN TIELT
Met jouw vrijetijdsvragen kan je
steeds terecht in Roeselare of Tielt
na het maken van een afspraak.

HEB JIJ EEN VRAAG?

-CONTACTEER ONS-

VOORZITTER

Jean Vasco Degryse

COÖRDINATOR

Valerie Vanhoutte
valerie.vanhoutte@vocopstap.be

JEUGDWERK

TALENTO

Zoë Degroote
talento@vocopstap.be

VRIJETIJDSZORG

Zoë Degroote
zoe.degroote@vocopstap.be

Tine Vansteenkiste
tine.vansteenkiste@vocopstap.be

Steven Hantson
steven.hantson@vocopstap.be

ONTMOETING

Lisa Bekaert
lisa.bekaert@vocopstap.be

Jan Degryse
jan.degryse@vocopstap.be

ADMINISTRATIE

Marleen Landuyt
marleen.landuyt@vocopstap.be

SUPERDELERS

Amaryllis Debusschere
superdelers@vocopstap.be

Amaryllis Debusschere

amaryllis.debusschere@vocopstap.be

RAP OP STAP ROESELARE
rosroeselare@vocopstap.be

VERHUUR

info@vocopstap.be

ZORGZAME BUURTEN

Amaryllis Debusschere
superdelers@vocopstap.be

TELEFOON
051/20.65.59 (ROESELARE)
			051/40.15.57 (TIELT)
WEBSITE		 WWW.VOCOPSTAP.BE
FACEBOOK		
VOC OPSTAP: TALENT IN VRIJE TIJD
INSTAGRAM
VOC_OPSTAP
TIKTOK		 VOC_OPSTAP

VRIJETIJDSONDERSTEUNINGSCENTRUM
OPSTAP VZW KAN REKENEN OP DE STEUN VAN:

OPSTAP ONLINE
—

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
—

VESTIGING TIELT
—

www.vocopstap.be
info@vocopstap.be

Stationsplein 46 - 8800 Roeselare
051 20 65 59
IBAN: BE59 4679 3552 0126

Bruggestraat 19 - 8700 Tielt
051 40 15 57

