
WEEK: Maandag 22 juni – vrijdag 26 juni 2020 

Maandag 22 juni 2020 

BRUSSEL: Geklets met roddelblaadje! 

Nieuwsgierig naar de nieuwste en strafste weetjes uit showbizzland? Vergezeld van 

een drankje en een hapje, worden er verschillende passages uit de meest recente 

roddelboekjes voorgelezen. We kletsen er schaamteloos op los! 

Waar? Brailleliga Brussel, Engelandstraat 57, 1060 Brussel 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor woensdag 17 juni 2020. 

KORTRIJK: Geklets met roddelblaadje! 

Nieuwsgierig naar de nieuwste en strafste weetjes uit showbizzland? Vergezeld van 

een drankje en een hapje, worden er verschillende passages uit de meest recente 

roddelboekjes voorgelezen. We kletsen er schaamteloos op los! 

Waar? Regiohuis Kortrijk, Minister Tacklaan 35, 8500 Kortrijk 

Wanneer? 14u00 – 16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor woensdag 17 juni 

2020. 

Dinsdag 23 juni 2020 

HASSELT: Geklets met krant van de dag! 

Samen lezen we jullie de krant van de dag voor. De headlines, het streeknieuws, een 

sportupdate en andere ludieke artikels in de kantlijn, het komt allemaal aan bod! 

Waar? Regiohuis Hasselt, Leopoldplein 25, 3500 Hasselt 

Wanneer? 10u00-12u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor donderdag 18 juni 

2020. 

KORTRIJK: Geklets met krant van de dag! 

Samen lezen we jullie de krant van de dag voor. De headlines, het streeknieuws, een 

sportupdate en andere ludieke artikels in de kantlijn, het komt allemaal aan bod! 

Waar? Regiohuis Kortrijk, Minister Tacklaan 35, 8500 Kortrijk 

Wanneer? 10u00-12u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor donderdag 18 juni 

2020. 

LEUVEN: Geklets met roddelblaadje! 

Nieuwsgierig naar de nieuwste en strafste weetjes uit showbizzland? Vergezeld van 

een drankje en een hapje, worden er verschillende passages uit de meest recente 

roddelboekjes voorgelezen. We kletsen er schaamteloos op los! 
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Waar? Regiohuis Leuven, Fonteinstraat 133, 3000 Leuven 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor donderdag 18 juni 

2020. 

KORTRIJK: 10.000 vragen uit 26 jaar Blokken 

De populaire tv-quiz ‘Blokken’, bestaat reeds 26 jaar. Ben jij een trouwe fan van dit 

spelprogramma en wil jij ook eens je ‘Blokkenkennis’ uittesten? Schrijf je dan in voor 

deze quiznamiddag, weliswaar zonder stress van vallende blokjes of zonder schrik 

voor een uitbrander van Ben Crabbé als je een flater begaat. 

Waar? Regiohuis Kortrijk, Minister Tacklaan 35, 8500 Kortrijk 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor donderdag 18 juni 

2020. 

Donderdag 25 juni 2020 

GENT: Geklets met krant van de dag! 

Samen lezen we jullie de krant van de dag voor. De headlines, het streeknieuws, een 

sportupdate en andere ludieke artikels in de kantlijn, het komt allemaal aan bod! 

 

Waar? Regiohuis Gent, Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent 

Wanneer? 10u00-12u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor vrijdag 19 juni 

2020. 

ANTWERPEN: Geklets met roddelblaadje! 

Nieuwsgierig naar de nieuwste en strafste weetjes uit showbizzland? Vergezeld van 

een drankje en een hapje, worden er verschillende passages uit de meest recente 

roddelboekjes voorgelezen. We kletsen er schaamteloos op los! 

Waar? Regiohuis Antwerpen, Frankrijklei 40, 2000 Antwerpen 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor vrijdag 19 juni 2020. 

GENT: Geklets met roddelblaadje! 

Nieuwsgierig naar de nieuwste en strafste weetjes uit showbizzland? Vergezeld van 

een drankje en een hapje, worden er verschillende passages uit de meest recente 

roddelboekjes voorgelezen. We kletsen er schaamteloos op los! 

 

Waar? Regiohuis Gent, Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor vrijdag 19 juni 

2020. 
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Vrijdag 26 juni 2020: 

ANTWERPEN: Uitvinders van het dagelijkse leven 

De balpen, de ritssluiting, het scheermesje, de beha….vertrouwde voorwerpen die 

we allemaal kennen. Maar wie was het creatieve brein achter de uitvinding? Waren 

deze uitvinders geniale geesten of speelde het toeval een bepalende rol?  

Bij een drankje belichten we de levensgeschiedenis van onder andere de vader van 

“de pil”, die zich liet steriliseren, de Franse zakenvrouw die het korset in twee stukken 

knipte, de eerste fotograaf, die een groot deel van zijn leven aan een 

ontploffingsmotor werkte, … 

Waar? Regiohuis Antwerpen, Frankrijklei 40, 2000 Antwerpen 

Wanneer? 14u00 – 16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor vrijdag 19 juni 2020. 

GENT: 10.000 vragen uit 26 jaar Blokken 

De populaire tv-quiz ‘Blokken’, bestaat reeds 26 jaar. Ben jij een trouwe fan van dit 

spelprogramma en wil jij ook eens je ‘Blokkenkennis’ uittesten? Schrijf je dan in voor 

deze quiznamiddag, weliswaar zonder stress van vallende blokjes of zonder schrik 

voor een uitbrander van Ben Crabbé als je een flater begaat. 

Waar? Regiohuis Gent, Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent 

Wanneer? 14u30-16u30 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor vrijdag 19 juni 

2020. 
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WEEK: Maandag 29 juni – vrijdag 3 juli 2020 

Maandag 29 juni 2020: 

GEEL: Geklets met roddelblaadje! 

Nieuwsgierig naar de nieuwste en strafste weetjes uit showbizzland? Vergezeld van 

een drankje en een hapje, worden er verschillende passages uit de meest recente 

roddelboekjes voorgelezen. We kletsen er schaamteloos op los! 

 

Waar? Regiohuis Geel, werft 53/3, 2440 Geel 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor woensdag 24 juni 2020. 

KORTRIJK: Workshop bloemschikken 

Geen inspiratie hoe jullie huis op te fleuren? Dan geven we je graag een duwtje in de 

rug en nodigen je uit om een fris, kleurrijk bloemstuk te maken. 

Waar? Regiohuis Kortrijk, Minister Tacklaan 35, 8500 Kortrijk 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? €18 

Wat mee te brengen? Een schort, een handdoek, een snoeischaartje, keukenmesje 

of schaar en een grote, stevige zak om het bloemstuk mee naar huis te nemen 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be  voor woensdag 24 juni 

2020 

Dinsdag 30 juni 2020: 

BRUSSEL: Workshop bloemschikken 

Geen inspiratie hoe jullie huis op te fleuren? Dan geven we je graag een duwtje in de 

rug en nodigen je uit om een fris, kleurrijk bloemstuk te maken 

Waar? Brailleliga Brussel, Engelandstraat 57, 1060 Brussel 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? €18 

Wat mee te brengen? Een schort, een handdoek, een snoeischaartje, keukenmesje 

of schaar en een grote, stevige zak om het bloemstuk mee naar huis te nemen 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be  voor woensdag 24 juni 2020 

Woensdag 1 juli 2020: 

GENT: Gezichtsverzorging ‘DIY’ 

Gezichtsverzorging van reiniging tot gezichtscrème, … Wat is nu de juiste volgorde? 

Wij hebben een stappenplan en leren het jou stap voor stap aan: verwijderen van de 

make-up, reinigen van het gezicht, peeling of scrub, gezichtsmasker, toner, serum en 

speciale crèmes, oogcrème en gezichtscrème.  

Waar? Regiohuis Gent, Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent 

Wanneer? 10u00 – 12u00 

Prijs? €7,00 

Wat mee te brengen? Twee kleine badhanddoeken en een washandje 
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Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be  donderdag 25 juni 

2020 

GENT: Gezichtsverzorging ‘DIY’ 

Gezichtsverzorging van reiniging tot gezichtscrème, … Wat is nu de juiste volgorde? 

Wij hebben een stappenplan en leren het jou stap voor stap aan: verwijderen van de 

make-up, reinigen van het gezicht, peeling of scrub, gezichtsmasker, toner, serum en 

speciale crèmes, oogcrème en gezichtscrème.  

Waar? Regiohuis Gent, Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent 

Wanneer? 14u00 – 16u00 

Prijs? €7,00 

Wat mee te brengen? Twee kleine badhanddoeken en een washandje 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be  donderdag 25 juni 

2020 

Donderdag 2 juli 2020: 

KORTRIJK: Gezichtsverzorging ‘DIY’ 

Gezichtsverzorging van reiniging tot gezichtscrème, … Wat is nu de juiste volgorde? 

Wij hebben een stappenplan en leren het jou stap voor stap aan: verwijderen van de 

make-up, reinigen van het gezicht, peeling of scrub, gezichtsmasker, toner, serum en 

speciale crèmes, oogcrème en gezichtscrème.  

Waar? Regiohuis Kortrijk, Minister Tacklaan 35, 8500 Kortrijk 

Wanneer? 10u00 – 12u00 

Prijs? €7,00 

Wat mee te brengen? Twee kleine badhanddoeken en een washandje 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be donderdag 25 juni 2020 

ANTWERPEN: Workshop bloemschikken 

Geen inspiratie hoe jullie huis op te fleuren? Dan geven we je graag een duwtje in de 

rug en nodigen je uit om een fris, kleurrijk bloemstuk te maken. 

Waar? Regiohuis Antwerpen, Frankrijklei 40, 2000 Antwerpen 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? €18 

Wat mee te brengen? Een schort, een handdoek, een snoeischaartje, keukenmesje 

of schaar en een grote, stevige zak om het bloemstuk mee naar huis te nemen 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor donderdag 25 juni 2020 

KORTRIJK: Gezichtsverzorging ‘DIY’ 

Gezichtsverzorging van reiniging tot gezichtscrème, … Wat is nu de juiste volgorde? 

Wij hebben een stappenplan en leren het jou stap voor stap aan: verwijderen van de 

make-up, reinigen van het gezicht, peeling of scrub, gezichtsmasker, toner, serum en 

speciale crèmes, oogcrème en gezichtscrème.  

Waar? Regiohuis Kortrijk, Minister Tacklaan 35, 8500 Kortrijk 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? €7,00 
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Wat mee te brengen? Twee kleine badhanddoeken en een washandje 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be donderdag 25 juni 2020 

Vrijdag 3 juli 2020: 

BRUSSEL: Gezichtsverzorging ‘DIY’ 

Gezichtsverzorging van reiniging tot gezichtscrème, … Wat is nu de juiste volgorde? 

Wij hebben een stappenplan en leren het jou stap voor stap aan: verwijderen van de 

make-up, reinigen van het gezicht, peeling of scrub, gezichtsmasker, toner, serum en 

speciale crèmes, oogcrème en gezichtscrème.  

Waar? Brailleliga Brussel, Engelandstraat 57, 1060 Brussel 

Wanneer? 10u30-12u30 

Prijs? €7,00 

Wat mee te brengen? Twee kleine badhanddoeken en een washandje 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be vrijdag 26 juni 2020 

GENT: Workshop bloemschikken 

Geen inspiratie hoe jullie huis op te fleuren? Dan geven we je graag een duwtje in de 

rug en nodigen je uit om een fris, kleurrijk bloemstuk te maken. 

Waar? Regiohuis Gent, Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? €18 

Wat mee te brengen? Een schort, een handdoek, een snoeischaartje, keukenmesje 

of schaar en een grote, stevige zak om het bloemstuk mee naar huis te nemen 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor vrijdag 26 juni 

2020 
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WEEK: Maandag 6 juli – vrijdag 10 juli 2020 

Maandag 6 juli 2020: 

GENT: Een CD aperitiefconcert 

Een muziekoptreden meepikken kan nu even niet daarom nodigen we je uit voor een 

ludiek CD aperitiefconcert. Met andere woorden, bij een glaasje bubbels en een 

chipke genieten we van een aantal muzikale klassiekers. Breng gerust jullie favoriete 

CD mee! 

Waar? Regiohuis Gent, Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent 

Wanneer? 10u30-12u00 

Prijs? Gratis 

Wat mee te brengen? Je eigen favoriete CD 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor woensdag 1 juli 

2020. 

GEEL: Een blik op vroeger 

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen bijzondere levensverhaal. Met dit vragenspel 

worden bijzondere, nostalgische herinneringen opgehaald. Aan de hand van 100 

vragen onderverdeeld in tien herkenbare thema’s, delen we souvenirs en leren we  

elkaar beter kennen.  

Waar? Regiohuis Geel, Werft 53/3, 2440 Geel 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor woensdag 1 juli 2020. 

GENT: Een blik op vroeger 

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen bijzondere levensverhaal. Met dit vragenspel 

worden bijzondere, nostalgische herinneringen opgehaald. Aan de hand van 100 

vragen onderverdeeld in tien herkenbare thema’s, delen we souvenirs en leren we  

elkaar beter kennen. 

Waar? Regiohuis Gent, Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be  voor woensdag 1 juli 

2020 

Dinsdag 7 juli 2020: 

HASSELT: Gezichtsverzorging ‘DIY’ 

Gezichtsverzorging van reiniging tot gezichtscrème, … Wat is nu de juiste volgorde? 

Wij hebben een stappenplan en leren het jou stap voor stap aan: verwijderen van de 

make-up, reinigen van het gezicht, peeling of scrub, gezichtsmasker, toner, serum en 

speciale crèmes, oogcrème en gezichtscrème.  

Waar? Regiohuis Hasselt, Leopoldplein 25, 3500 Hasselt 

Wanneer? 10u00-11u30 

Prijs? €7,00 
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Wat mee te brengen? Twee kleine badhanddoeken en een washandje 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor donderdag 2 juli 2020.  

KORTRIJK: Een CD aperitiefconcert 

Een muziekoptreden meepikken kan nu even niet daarom nodigen we je uit voor een 

ludiek CD aperitiefconcert. Met andere woorden, bij een glaasje bubbels en een 

chipke genieten we van een aantal muzikale klassiekers. Breng gerust jullie favoriete 

CD mee! 

Waar? Regiohuis Kortrijk, Minister Tacklaan 35, 8500 Kortrijk 

Wanneer? 10u30-12u00 

Prijs? Gratis 

Wat mee te brengen? Je eigen favoriete CD 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be  voor donderdag 2 juli 

2020. 

LEUVEN: Gezichtsverzorging ‘DIY’ 

Gezichtsverzorging van reiniging tot gezichtscrème, … Wat is nu de juiste volgorde? 

Wij hebben een stappenplan en leren het jou stap voor stap aan: verwijderen van de 

make-up, reinigen van het gezicht, peeling of scrub, gezichtsmasker, toner, serum en 

speciale crèmes, oogcrème en gezichtscrème.  

Waar? Regiohuis Leuven, Fonteinstraat 133, 3000 Leuven 

Wanneer? 14u30-16u00 

Prijs? €7,00 

Wat mee te brengen? Twee kleine badhanddoeken en een washandje 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor donderdag 2 juli 2020.  

KORTRIJK: Een blik op vroeger 

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen bijzondere levensverhaal. Met dit vragenspel 

worden bijzondere, nostalgische herinneringen opgehaald. Aan de hand van 100 

vragen onderverdeeld in tien herkenbare thema’s, delen we souvenirs en leren we  

elkaar beter kennen. 

Waar? Regiohuis Kortrijk, Minister Tacklaan 35, 8500 Kortrijk 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor donderdag 2 juli 

2020. 

Donderdag 9 juli 2020: 

BRUSSEL: Een CD aperitiefconcert 

Een muziekoptreden meepikken kan nu even niet daarom nodigen we je uit voor een 

ludiek CD aperitiefconcert. Met andere woorden, bij een glaasje bubbels en een 

chipke genieten we van een aantal muzikale klassiekers. Breng gerust jullie favoriete 

CD mee! 

Waar? Brailleliga, Engelandstraat 57, 1060 Brussel 

Wanneer? 10u00-11u30 

Prijs? Gratis 
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Wat mee te brengen? Je eigen favoriete CD 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be  voor vrijdag 3 juli 2020. 

ANTWERPEN: Spreekwoordenspel 

Onze taal zit vol spreekwoorden en uitdrukkingen. Welke ken jij? En wat betekenen 

ze? Spelenderwijs doppen we onze boontjes, lopen we naast onze schoenen en 

springen we een gat in de lucht.  

Waar? Regiohuis Antwerpen, Frankrijklei 40, 2000 Antwerpen 

Wanneer? 14u00-16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar gabriella.goovaerts@braille.be voor vrijdag 3 juli 2020. 

GENT: Uitvinders van het dagelijkse leven 

De balpen, de ritssluiting, het scheermesje, de beha….vertrouwde voorwerpen die 

we allemaal kennen. Maar wie was het creatieve brein achter de uitvinding? Waren 

deze uitvinders geniale geesten of speelde het toeval een bepalende rol?  

Bij een drankje belichten we de levensgeschiedenis van onder andere de vader van 

“de pil”, die zich liet steriliseren, de Franse zakenvrouw die het korset in twee stukken 

knipte, de eerste fotograaf, die een groot deel van zijn leven aan een 

ontploffingsmotor werkte, … 

Waar? Regiohuis Gent, Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent 

Wanneer? 14u00 – 16u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor vrijdag 3 juli 2020. 

Vrijdag 10 juli 2020: 

KORTRIJK: Uitvinders van het dagelijkse leven 

De balpen, de ritssluiting, het scheermesje, de beha….vertrouwde voorwerpen die 

we allemaal kennen. Maar wie was het creatieve brein achter de uitvinding? Waren 

deze uitvinders geniale geesten of speelde het toeval een bepalende rol?  

Bij een drankje belichten we de levensgeschiedenis van onder andere de vader van 

“de pil”, die zich liet steriliseren, de Franse zakenvrouw die het korset in twee stukken 

knipte, de eerste fotograaf, die een groot deel van zijn leven aan een 

ontploffingsmotor werkte, … 

Waar? Regiohuis Kortrijk, Minister Tacklaan 35, 8500 Kortrijk 

Wanneer? 10u30-12u00 

Prijs? Gratis 

Inschrijven via mail naar steffie.de.meulemeester@braille.be voor vrijdag 3 juli 2020. 
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