
* V.O.C. = VrijetijdsOndersteuningsCentrum  

 

Babbeloe is een initiatief van VOC Opstap vzw  

en de jeugddienst Roeselare. 
 

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen 

Wat is Babbeloe? 
 

Babbeloe is een kleine vakantiewerking op maat van 

kinderen met een beperking. We zorgen voor… 
 
     een aangepaste omgeving 

     een plezant spelprogramma 
     een daguitstap of grote activiteit op woensdag 
     extra aandachtsvrijwilligers  

     individuele ondersteuning waar nodig 
 

 

 

De gemotiveerde vrijwilligersploeg wordt onder-
steund door een beroepskracht van VOC Opstap vzw. 
 

Wat is Babbeloe PLUS? 
 

Babbeloe PLUS is een speelproject voor tieners met 
een beperking. We zorgen voor… 
 
     uitdagende activiteiten 

     aandacht voor mogelijkheden 

     kennismaking met reguliere activiteiten 
     specifiek aanbod op maat 
 

Er wordt nauw samengewerkt met GRABBELPAS, 
SWAP en de reguliere speelpleinwerking.  
 

 
 

 

 

 

 
 

Kennismakingsgesprek 
 

Komt uw kind voor de eerste keer? Dan nodigen we 
je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Op die 
manier leren we jullie beter kennen. We beantwoor-
den al je vragen en brengen praktische zaken (o.a. 

medische fiche) meteen in orde. 

 

 
 

Jeugdwerk is een cluster van VOC* Opstap vzw.  

 

Wij bieden ondersteuning aan in de vrije tijd van mensen met een beperking. 

 

Gewoon als ‘t kan… 
  

Speciaal als ‘t moet! 

Meer info en inschrijven? 
 

Inschrijven voor Babbeloe Roeselare  

gebeurt steeds via onze Vrijetijdswinkel: 
 
 

       Jeugdwerk VOC Opstap 

           051/20.65.59 
 jeugdwerk@vocopstap.be 
 Bollenstraat 25 

           8800 Roeselare 
 

          Openingsuren   
           Elke woensdag  14u tot 18u 
           Elke vrijdag  14u tot 18u  

 

             www.vocopstap.be 

 

Babbeloe gaat ook opnieuw door in Izegem en Tielt. 
Contacteer ons gerust voor data en meer info rond 
inschrijfmogelijkheden.  
 

 

ZOMERVAKANTIE  



Wanneer en waar? 
 

Korting?  
 

Met een Vrijetijdspas kost een dag op 
Babbeloe 1,5€   
 
Benieuwd of jij recht hebt op een vrijetijdspas? 
 

Meer info en aanvragen pas via onze Vrijetijdswinkel: 051/20 65 59  

Babbeloe in de zomervakantie? 
 

Kostprijs Een dag op Babbeloe kost 
  5 euro per kind/per dag 

 

Hiervoor krijgt jouw kind… 
 

Activiteiten van 9u tot 16u 

 

 

Opvang  tussen 8u en 9u 
  tussen 16u en 17u 

 

Vieruurtje in de voor– en de namiddag voorzien 

  we een koek/een stuk fruit en een 
  drankje 
 

Begeleiding 1 vrijwilliger per 3 deelnemers en 
  waar nodig voorzien we individuele 

  begeleiding. 

 

 

Meebrengen lunchpakket en een drankje 

 

Opgelet! Op feestdagen geen werking! 
 

Waarom? 
 

Het is voor kinderen en tieners met een beperking 

niet altijd even gemakkelijk om mee te spelen in 
een gewone speelpleinwerking. De speelruimte en de 
grootte van de groepen verhinderen soms dat zij zich 

volledig kunnen uitleven. 

Die kinderen en tieners die omwille van hun beperking 

meer ondersteuning nodig hebben bij het spelen, 

voelen zich beter in hun vel in een kleinschalige wer-
king. Bij Babbeloe kan je spelen op je eigen tempo, in 
een geborgen omgeving en met een vaste begelei-
dingsploeg. 

 

Voor wie? 
 

Voor kinderen en tieners met een beperking*  
uit de regio Roeselare - Izegem - Tielt.  
 

Vakantiewerking    kinderen van 5 tot en met 12 jaar 

BABBELOE         geboortejaren 2003 t/m 2010 
 

Tienerwerking       tieners van 13 tot en met 16 jaar 

BABBELOE PLUS     geboortejaren 1999 t/m 2002 
 

* Ook hun broers en/of zussen (brussen) zijn welkom! 

Babbeloe 
 
 
 
 

 
Babbeloe 

PLUS 
 
 

 

 
 

ROESELARE 
Acaciaschool,  
Acaciastraat 2 (naast het Kerelsplein) 
 
 

Week 1 6tot en met 10 juli        
Week 2 13 tot en met 17 juli 
Week 3  20 tot en met 24 juli  (niet op 21/07) 

Week 4 3 tot en met 7 augustus 
Week 5 10 tot en met 14 augustus 
 
 

Op woensdag tijdens week 1 tot en met 5 
+ deelname aan SWAP activiteiten  

(meer info en prijzen via onze jeugdwerker) 
 

Babbeloe ook op deze locaties:  

 

TIELT 
Stedelijke Kunstacademie Tielt 
Ingang kerkstraat 6 
Week 1 6tot en met 10 juli        

Week 2 13 tot en met 17 juli 
Week 4 3 tot en met 7 augustus 

Week 5 10 tot en met 14 augustus 
 

 

IZEGEM 

Speelplein Kachtem 

Ingang Hogestraat 10 

 

Contacteer VOC Opstap Jeugdwerk 

voor meer info  
(data, inschrijfmogelijkheden, kennismaking, ...)  


