
Het Balanske biedt zelf ook 

kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten 

aan voor kinderen/jongeren/

volwassenen met een beperking: 

 

SNOEZELEN / WATERSNOEZELEN 

CYBERSNOEZELEN 

CREA ATELIER 

MUZIEKATELIER / BALANSKEBAND 

LILLEBIE 

CLUB SOS / MOVE! 

OMNISPORT 

 ROLSTOELOMNISPORT (UBW) 

DANS / TANDEMFIETSEN /G-BASKET  

TRAJECTBEGELEIDING 

VAKANTIEWERKING 

GEZINSWERKING 

ANIMATORENWERKING 

 & CURSUS 

VORMINGEN 

WORKSHOPS  

THUISOPPAS 

 

 

 

… en nog zoveel meer!  

Samen op zoek naar de 

ideale invulling van jouw 

vrije tijd! 

Het Balanske 

Halensebaan   2 

3390 Tielt-Winge  

016 / 63 90 21 

sophie@balanske.be 

www.balanske.be 

Open van maandag tot 

vrijdag - 09u00 tot 17u00 

Individuele begeleiding en ondersteuning 

voor kinderen, jongeren en volwassenen  - met een 

(vermoeden van) handicap  - in hun zoektocht naar 

een leuke  en aangepaste vrijetijdsbesteding.  

Het Balanske 

Vrijetijdstrajectbegeleiding 



Ik bepaal mijn 

Wil jij je eigen vrije tijd bepalen? 

Interesses? 

… reizen, op kamp gaan, sporten,  

creatief bezig zijn, muziek maken,  

een vleugje cultuur mee pikken,  

op café gaan,… 

Waar? Wanneer? Is het aangepast? 

Hoe geraak ik er? Met wie?  
 

Samen met jou gaan we op zoek 

naar een antwoord op je vragen 

Hoe kan Het Balanske je helpen? 

 Neem contact op met onze vrije-

tijdstrajectbegeleider (of met het 

secretariaat)  

 We bekijken wat je precies wil 

doen (vraagverduidelijking) en 

wat hiervoor nodig is . 

 We gaan samen op zoek en leg-

gen contacten. 

We zorgen dat je de nodige onder-

steuning krijgt.  

 

Samen gaan we op zoek! 

 

Voor wie? 

Voor kinderen, jongeren en volwasse-

nen met een (vermoeden van) handi-

cap. 

Voor mensen die thuis wonen, begeleid 

wonen, beschermd wonen of DIO 

(Diensten Inclusieve Ondersteuning). 
 

Wat? 

Het Balanske gaat, samen met jou en je 

naaste omgeving, op zoek naar een 

antwoord op je vrijetijdsvraag. We zoe-

ken tot we een club vinden die aansluit 

bij jou interesses, noden en mogelijkhe-

den en die voor jou makkelijk te berei-

ken is. We bemiddelen in het bespreken 

van jouw vraag.  De eerste keer kunnen 

we je, indien je dat wenst, vergezellen  

We stimuleren organisaties om hun wer-

king open te stellen voor mensen met 

een beperking... 

 

Erkend en gesubsidieerd 
door het Vlaams Agent-

schap voor Personen 
met een Handicap 
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