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VRIJETIJDSONDERSTEUNINGSCENTRUM (VOC) 
OPSTAP VZW KAN REKENEN OP DE STEUN VAN

VOC OPSTAP VZW ORGANISEERT   
ONDERSTEUNING IN DE VRIJE TIJD VOOR IEDEREEN 
DIE ER NOOD AAN HEEFT
—
VOC OPSTAP VZW  IS
EEN VRIJWILLIGERSORGANISATIE
—
VOC OPSTAP VZW IS ACTIEF IN
MIDDEN-WEST-VLAANDEREN
(ROESELARE - TIELT)
—
VOC OPSTAP VZW FOCUST ZICH OP 
HET VERBINDEN VAN MENSEN  EN GEEFT RUIMTE 
AAN KLANTEN VOOR INSPRAAK
—

VRIJETIJDSZORG
TRAJECTBEGELEIDING
— 
Heb je interesse in een hobby, sportclub of 
vrijwilligerswerk? Kom langs! Samen zoeken 
we met jou naar de gepaste invulling van jouw 
vrije tijd. We helpen je om nieuwe stappen te 
zetten in je vrijetijdsbesteding. 

KORTINGSSYSTEMEN
—
Rap Op Stapkantoor 
Het Rap Op Stapkantoor is een reis-
bemiddelingskantoor voor mensen met een 
kleinere portemonnee. Hier kan je vakanties, 
kampen, daguitstappen en concerten boeken 
met een mooie korting.

Vrijetijdspas Roeselare
De medewerkers van Opstap helpen jou verder 
met jouw vragen en kunnen een vrijetijdspas 
uitschrijven op jouw naam. 

VOC OPSTAP VZW  
ONS AANBOD

—
OPSTAP TIELT

BRUGGESTRAAT 19 
051 40 15 57

OPSTAP ROESELARE
STATIONSPLEIN 46 
051 20 65 59

WWW.VOCOPSTAP.BE | INFO@VOCOPSTAP.BE



AMUSEREN OP MAAT VOOR KINDEREN, 

TIENERS EN JONGVOLWASSENEN

— 
Iedere maand organiseert jeugdbeweging 
Jeugdateljee een uitdagend speelmoment 
voor kinderen en tieners van 5 tot 16 jaar. 
Hoogtepunt van het jaar is het kamp. 

Tijdens de paas- en zomervakantie is er 
speelpleinwerking Babbeloe voor deze 
leeftijd. Zorgzaam spelen in kleine groepen 
en voldoende begeleiding staan centraal. Ook 
broers en zussen zijn welkom! 

In Pixel amuseren jongeren van 16 tot 30 jaar 
zich tijdens het weekend en vakanties met 
daguitstappen of activiteiten. Eén keer per 
maand is er Chill Out. De jongeren hebben 
de ontmoetingsruimte voor zich alleen en 
organiseren een leuke activiteit. 

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

— 
Onze ontmoetingsruimtes zijn plekken 
waar volwassenen met en zonder 
ondersteuningsnood zich kunnen amuseren. 
Je kan langskomen tijdens de openingsuren of 
je  inschrijven voor activiteiten. 

We hebben diverse clubwerkingen die 
wekelijks of maandelijks doorgaan zoals haak 
en brei, pool, vogelpik, komen eten, bowling, ... 

Daarnaast organiseren we activiteiten buitens- 
huis zoals een picknick in het park, een bezoek 
aan een toneelvoorstelling, ... 

We bieden ook een jaarlijkse reis aan. Onze 
activiteiten zijn zoveel als mogelijk toegankelijk 
voor iedereen! 

ONTMOETING
IN HET WOORDENBOEK STAAT COMPAGNON 
ALS ‘KAMERAAD’, ‘MAATJE’, ‘PARTNER’. 
EN DAT IS WAT VOC OPSTAP WIL ZIJN! 

—
• Om samen nieuwe projecten uit te 

proberen. 
• Voor het geven van vormingen over 

vrije tijd voor personen met een  
ondersteuningsnood. 

• Voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk.
• Bij het verhuren van onze ruimtes en 

volksspelen.
• Bij het behartigen van het belang van 

vrije tijd.
• Voor onze buren en organisaties in de 

regio.

Met alle vragen over vrijetijdsbesteding kan 
je bij ons terecht. We weten niet altijd het 
antwoord, maar samen kunnen we zeker een 
aantal stappen vooruit zetten. 

JEUGDWERK COMPAGNON


