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Vrijetijdsbesteding: websites 
 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inter-Vlaanderen www.inter.vlaanderen/events 

Uit in Vlaanderen www.UiTinVlaanderen.be 

Uit met Vlieg: cultuur op kindermaat www.vliegjemee.be  

Wattedoen.be www.wattedoen.be  

pybliq www.publiq.be  

Bataljon https://bataljong.be/ 

 
 
 
 
 
 

Akabe – scouting voor personen met 
een handicap 

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/scouts-en-
gidsenleden/mijn-tak/akabe  

Scouts www.scoutsengidsenvlaanderen.be  

FOS Open Scouting www.fos.be    

Chiro www.chiro.be  

Jeugdbond voor Natuur en Milieu – 
JNM 

www.jnm.be  

Wat, waar, wanneer? 
 

Jeugdbewegingen 
 

In de kijker 
 

 

www.toerismevoorautisme.be  

www.vrijetijd-ass.com 
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Katholieke Landelijke Jeugd – KLJ www.klj.be  

Vlaams Nationaal Jeugdverbond – VNJ www.vnj.org/ 

Kristelijke Arbeidsjongeren – KAJ www.kaj.be  

EvangelischJeugdVerbond – EJV www.ejv.be  

 
 
 
 
 
 
 

Vlaamse dienst Speelpleinwerk www.speelplein.net   

 
 
 
 
 
 
 

Jonge Helden www.jongehelden.be  

Kazou www.Kazou.be  

Krunsj www.krunsj.be/ 

Joetz www.joetz.be  

Yieha www.Yiehavzw.be  

Hannibal www.hannibalvakanties.be  

Idee Kids www.ideekids.be  

Topvakantie www.topvakantie.be  

Freetime www.freetime.be  

Voluntas www.voluntas.be  

Hart voor Jongeren www.hartvoorjongeren.be  

Crejaksie www.crejaksie.be/  

ResetT www.resett.be/ 

2Move www.2-move.be  

 
 
 
 
 

Speelpleinwerking 
 

Vrijetijdsorganisaties en inclusieve vakanties 
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OEPEKKA http://users.telenet.be/oepekka/info.htm 

JONASS www.jonass.be 

(w)Onderweg www.wonderweg.be  

Autisme Centraal http://www.autismecentraal.com/public/standaard-
t.asp?lang=NL&pid=113  

Autisme Leeft www.autismeleeft.be  

jASSper www.jassper.org/ 

FantASStisch vzw www.vzwfantasstisch.com   

KVG W-Vlaanderen http://autismewerkingwestvlaanderen.be/ 

Aanbeeld http://aanbeeld.be/ 

Liga Autisme 
Vlaanderen - 
kampen 

www.ligaautismevlaanderen.be/wat-doen-wij/kampen/  

Liga Autisme 
Vlaanderen- 
Vakanties 

www.ligaautismevlaanderen.be/wat-doen-wij/vakanties 

 
 
 
 
 
 

Sport Vlaanderen https://www.sport.vlaanderen/ 

FROS Amateursportfederatie www.fros.be 

 
 
 
 
 

 
G-sport Vlaanderen https://www.sport.vlaanderen/ 

Parantee-Psylos www.parantee-psylos.be/ 

Recreas www.recreas.be  

 

Vrije tijd voor personen met autisme 
 

Sport voor personen met een handicap  
 

Sport 
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Vlaanderen 

KVG  www.kvg.be   

VFG  www.vfg.be  

Antwerpen 

Ludentia - OLO www.ludentia.be  

Volunatas www.voluntas.be  

Steunpunt vrije tijd 
gehandicapte Kempen 

www.svgk.be  

Kikker Kontich www.kikkerkontich.be  

Vzw Komeet https://sites.google.com/site/komeetvzw/visie  

Pegode www.pegode.be  

Limburg 

De Regenboog www.deregenboog.be  

Open thuis - Limburg www.openthuis-limburg.be  

Oost-Vlaanderen 

Oranje www.oranje.be 

Kompas www.vzwkompas.be  

Abajaa!  www.abajaa.be  

De Jojo www.dejojo.be  

Gammetoen www.aalter.be/gammetoen 

De Sperwer www.sperwer.be/  

West-Vlaanderen 

De Stroom www.destroom.be 

Opstap www.vocopstap.be  

Oranje www.oranje.be 

Vrijetijd Anders www.wvavzw.be  

Dyade www.dyadevzw.be  

Vlaams-Brabant en Brussel 

Vrijetijdszorg en -diensten voor personen met een handicap 
handicaphandicap 
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HUBBIE www.hubbie.brussels/nl/ik-zoek-
ondersteuning/individuele-vrijetijdsbegeleiding  

Ekseeko www.ekseeko.be  

Gehandicapten en solidariteit www.gehandicaptenensolidariteit.be    

Het Balanske www.balanske.be  

Roetsj www.roetsj.org  

Waasland, Klein-Brabant, Dendergebied en Antwerpen  

Jeugddienst Appelsien www.jeugddienst.appelsien.be  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Platform K www.platform-k.be  

Konekt http://konekt.be  

Kei-Jong www.kei-jong.be  

De Kei www.dekei.be  

Pasform www.pasform.be  

Gehandicapten en solidariteit www.gehandicaptenensolidariteit.be    

  

Cursussen voor personen met een handicap: 
bijleren op een plezante manier 
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