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Vrijetijdsorganisaties

Inter

Als u een (tijdelijke) beperking hebt en u hebt vragen over de 
toegankelijkheid van een bepaald evenement kunt u terecht bij Inter. Op 
de website is er een overzicht te vinden van de toegankelijke evenementen 
waar de organisatie mee samenwerkt. U vindt er ook extra informatie over 
de aanwezige faciliteiten.

Inter werkt samen met vrijwilligers die instaan voor het onthaal voor 
mensen met een beperking en verlenen assistentie waar nodig. Deze 
vrijwilligers zijn bij verschillende evenementen aanwezig:
• sport
• cultuur
• toerisme
• indoorevenementen
• festivals

Belgiëplein 1                                                                                                                                           
3510 Hasselt                                                                                                                                         
011 26 50 30                                                                                                          
info@inter.vlaanderen                                                                                   
www.inter.vlaanderen.be
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VOC Op Stap

In de vrijetijdswinkel vindt u een bron aan inspiratie, toffe hobby’s en 
leuke activiteiten. Als je een vraag hebt die niet zo voor de hand ligt of u 
hebt meer nodig dan informatie, dan kunt u  samen met de mensen van 
VOC een vrijetijdstraject afleggen.

Een vrijetijdstraject bestaat uit verschillende stappen.

Stap 1: kennismaking
In deze fase wordt heel wat informatie verzameld: contactgegevens, 
mobiliteit, regio, vroegere vrije tijd, wensen, financiële middelen, 
moeilijkheden en weekplanning.

Stap 2: interesses
Deze stap richt zich op de interesses. Die worden gekozen (aan de hand 
van kaartjes of interesselijst) en worden verder uitgewerkt.         

Stap 3: vrije tijd uitzoeken
Er wordt op zoek gegaan naar een aanbod dat past bij de interesses en kan 
er eventueel een top drie worden uitgewerkt.                                            

Stap 4: kennismaking in de vrije tijd
In deze stap wordt kennis gemaakt bij de club/organisatie, er wordt 
bijkomende informatie verzameld en er vindt een proefles plaats.

Stap 5: vrije tijd + evaluatie
In de laatste stap werkt u zich in in de vrije tijd, er vindt een evaluatie 
plaats en als dat nodig is gaat u terug naar stap 3.

Stationsplein 46                                                                                                                            
8800 Roeselare                                                                                                                                    
051 20 65 59                                                                                           
vrijetijdswinkel@vocopsta.be                                                                    
www.vocopstap.be
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Dienstencentrum

In Roeselare zijn er drie dienstencentra: Ten Elsberge, Schiervelde en De 
Zilverberg.

In de dienstencentra  worden verscheidene cursussen, club- en 
bewegingsactiviteiten aangeboden om op een zinvolle manier uw vrije tijd 
in te vullen. De aangeboden cursussen zijn vooral bedoeld als ontspanning. 
Met activiteiten rond vorming en vrije tijd willen de dienstencentra de 
mogelijkheid bieden om in een losse, ongedwongen sfeer een hobby uit 
te oefenen of u verder te verdiepen of bij te scholen in één of andere 
discipline.

Ten Elsberge                                                                                                                              
Mandellaan 101                                                                                                             
Roeselare 8800                                                                                                                
Telefoon: 051 24 60 50                                                                                                                            
Fax: 051 24 60 54
dctenelsberge@zbroeselare.be                                                                                        

Schiervelde                                                                                                             
Schierveldestraat 55+                                                                                                                         
Roeselare 8800                                                                                                                              
Telefoon: 051 26 38 00                                                                                                           
Fax: 051 26 38 09                                                                                 
dcschiervelde@zbroeselare.be

De Zilverberg                                                                                                                    
Knokuilstraat 35                                                                                                                    
8800 Roeselare                                                                                             
Telefoon: 051 26 26 80                                                                                 
dczilverberg@zbroeselare.be

www.dienstencentra-roeselare.be

 www.azdelta.be

Info: dienst ergotherapie
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