
vrije tijd

in je vrije tijd 
doe je wat jij wil

Spelen, 
sporten, 

mensen ontmoeten, 
iets bijleren, 

reizen… 
Kies maar uit! onbeperkt samenleven is 

in je vrije tijd doen wat jij wil

Vzw Oranje
Brouwerijstraat 7
8340 Sijsele
050 341 341
BE71 7795 9756 2369
info@oranje.be
www.oranje.be
Facebook: Oranje vzw

Voor ieder van ons

Dagbesteding Expertise Ondersteuning
op maat

Wonen Sporten Vorming

Samen spelenVrije tijdReizen en 
weekends

ook dit is oranje:



 

vrije tijd

ContaCteer ons
voor meer informatie
Vrijetijdspunt
‘Ik heb een vraag rond mijn vrije tijd.’
‘Ik ben op zoek naar een vrijetijdsactiviteit 
op mijn maat.’
050 47 25 90 
vrijetijdspunt@oranje.be
www.oranje.be

Sociale dienst
‘Ik heb een vraag, maar weet niet waar ik 
terecht kan.’
‘Ik wil uitzoeken wat Oranje voor mij kan 
betekenen en welke mogelijkheden er zijn.’
‘Ik wil meer informatie rond de weekendopvang.’
050 341 341 
socialedienst@oranje.be
www.oranje.be

 
 

je kan kieZen Uit een rUim aanbod van aCtiviteiten.

Tijdens de zomervakantie kan je samen spelen en ravotten op één van onze speelpleinen en op 
zaterdagnamiddag tijdens het schooljaar kan je terecht in één van onze jeugdateliers. 
Hou je meer van een huiselijke sfeer, dan kan je in het weekend naar de weekendopvang voor 
kinderen en jongeren. 
Maar ook voor (jong)volwassenen zijn er heel wat mogelijkheden: Café Alloo Alloo, clubwerking, 
Volt, minivoetbal… Of beleef een onvergetelijke vakantie en ga mee op reis. 

Dit vinden we belangrijk.
- Vrije tijd is voor iedereen. Daarom zijn er activiteiten voor alle leeftijden, in een brede regio  
 en tijdens de week, het weekend en alle schoolvakanties. 
- Een enthousiaste ploeg vrijwilligers organiseert alle activiteiten. Onze beroepskrachten  
 ondersteunen en coachen de vrijwilligers. 
- De activiteiten spelen zoveel mogelijk in op het socio-culturele aanbod. We gaan uit eten,  
 trekken samen naar het Dranouter Festival, naar de bowling, het toneel of de cinema. 

Nog niet gevonden wat je zocht? 
- Vind vrije tijd op jouw maat.  
 Voor kinderen, jongeren én volwassenen met een (vermoeden van) beperking. Samen zoeken we  
 naar de vrijetijdsactiviteit die bij jou past. 
- De Sociale dienst denkt met je mee. 
 Neem vrijblijvend contact op. Samen verkennen wij de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn,  
 zowel binnen als buiten Oranje.


