
Activiteiten dienst vrije tijd – april, 
mei, juni 2021. 
Opgelet! Ons aanbod is enkel voor aangesloten 
leden van de Brailleliga. Inschrijven voor de 
activiteiten van de dienst vrije tijd is enkel 
mogelijk na ontvangst van de uitnodiging. Indien 
je nog geen uitnodigingen ontvangt, bezorg ons 
dan je e-mailadres via jeroen.maes@braille.be 
gabriella.goovaerts@braille.be of 
steffie.de.meulemeester@braille.be. Wij zorgen dan 
dat je de uitnodigingen voor onze toekomstige 
activiteiten ontvangt. 
 
Vrijdag 2 en woensdag 7 april 2021 (14u00): 
Online Culinaire Coaching “Japanse keuken” 
door Ingrid Vandeurzen van “Dishcover”. 
Een culinaire reis door het land van de rijzende 
zon en een inkijk in de bereiding van een 
misosoepje met een stap-voor-stap uitleg in woord 
en beeld. Na deze culinaire coaching kan je 
makkelijk thuis zelf aan de slag! 
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Donderdag 8 april (14u00): Online lezing ”En we 
leefden nog lang en gelukkig…” Maar wanneer 
zijn we als mens eigenlijk écht gelukkig? Prof. dr. 
Lieven Annemans is hoogleraar in de 
gezondheidseconomie aan de UGent en de VUB en 
was gedurende acht jaar de voorzitter van de 
Vlaamse gezondheidsraad. Ondertussen heeft hij 
ook een driehonderdtal wetenschappelijke 
publicaties op zijn naam en is hij regelmatig als 
deskundige te gast in de media. Sinds 2015 voert 
hij een uitgebreid onderzoek naar “het geluk der 
Belgen”. Je hoort er alles over in zijn online lezing 
“En we leefden nog lang en gelukkig!” 
 
Vrijdag 16 april 2021 (14u00): Online voordracht 
“Zorgen voor je geheugen” door klinisch 
psycholoog Adelin Octaaf Verslyppe. 
Vergeetachtigheid is een ongemak waar iedereen 
vroeg of laat mee te maken krijgt. Meestal is het 
een heel normaal teken van sleet op het geheugen. 
Maar soms neemt het vergeten buitensporige 
vormen aan en ontwikkelen we dementie. Hoe 
worden kennis en vaardigheden eigenlijk 



opgeslagen in ons geheugen en wat zijn de 
verschillen tussen normale en ziekelijke 
vergeetachtigheid? Adelin Verslyppe leert je in zijn 
lezing vooral hoe je vergeetachtigheid aanzienlijk 
kunt beperken en hoe je ervoor kan zorgen dat je 
zo lang mogelijk over al je geestelijke capaciteiten 
kunt blijven beschikken. 
 
Dinsdag 20 april (10u00 – 11u00): Cursus “Leren 
nee zeggen” van Ellen Verstrepen, online 
Zoom-sessie ter afsluiting van de cursus. 
 
Dinsdag 27 april (14u00): Online voordracht “Is 
er nog leven in het heelal?” 
Over de mogelijkheid van buitenaards leven lopen 
de meningen sterk uiteen. Sommige astronomen 
schatten de kans echter hoog in.  
Roger Van der Linden, doctor in de 
wetenschappen en medewerker van 
Volkssterrenwacht Urania geeft een inkijk in 
hoever het onderzoek naar kleine groene 
ruimtemannetjes momenteel staat… 
 



Donderdag 29 april (14u00): Online voordracht 
“Achter de schermen bij ‘THUIS’”. Meer dan een 
miljoen mensen kijken dagelijks naar Vlaanderen’s 
populairste soap ‘Thuis’ De teller van de soap staat 
op 26 seizoenen en bijna 5000 afleveringen. Hoe 
wordt een aflevering geschreven? Wie werkt er 
achter de schermen en wat gebeurt daar eigenlijk 
precies? Hans Roggen, van 2015 tot 2020 Hoofd 
van Productie bij Thuis, en nu nog steeds actief als 
Merk- & Communicatieverantwoordelijke bij de 
soap, vertelt je hoe een draaidag op de set van 
Thuis er uit ziet. 
 
Donderdag 6 mei: verzending van de 
overheerlijke Cocktail- en Mocktailboxen van 
Bar Gendarme te Peer! 
Met de zonnige zomerdagen opnieuw in het 
vooruitzicht, is het alvast oefenen geblazen voor 
het samenstellen van een lekker drankje! En wat 
kan je vrolijker maken dan een frisse cocktail of 
mocktail. In de cocktail-/mocktailboxen van Bar 
Gendarme zitten alle nodige ingrediënten! En 
telkens voor 2 glazen van 2 soorten cocktails en/of 



mocktails, samen te stellen naar keuze! Bar 
Gendarme zorgt voor de verpakking en Bpost 
levert aan je deur. Meegeleverd in je box: een 
goede beschrijving van de nodige ingrediënten en 
de bereidingswijze van de drankjes. Zo kan je 
makkelijk zelf aan de slag. De uitleg betreffende 
de ingrediënten en de bereidingswijze zullen je ook 
nog per audiobestandje worden toegestuurd. 
Heb je toch nog twijfels, dan kan je na ontvangst 
van je box, per mail je vragen kwijt aan Steffie via 
steffie.de.meulemeester@braille.be, aan Jeroen via 
jeroen.maes@braille.be of aan Gaby via 
gabriella.goovaerts@braille.be . 
Je kan eventueel ook aansluiten bij het 
vragenuurtje in verband met de 
cocktails/mocktails, georganiseerd met Merel van 
Bar Gendarme via Zoom op woensdag 12 mei 2021 
om 14u00. 
Meer uitleg in verband met de keuzemogelijkheden 
van de cocktails en de mocktails, verneem je via de 
uitnodiging die je begin april mag verwachten. 
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Vrijdag 7 mei (14u00): Online Culinaire Coaching 
“Thaise keuken”door Ingrid Vandeurzen van 
“Dishcover”. 
De unieke Thaise keuken is gevarieerd, interessant 
en lekker. Veel gerechten onderscheiden zich door 
een specifieke smaak, die de Thais bereiken met 
behulp van groenten en een overvloed aan 
aromatische kruiden gedurende de kookperiode. 
Tijdens haar bezoek aan Thailand, leerde Ingrid 
alles over de Thaise lekkernijen vol met gezonde 
vitaminen en mineralen. Ingrid neemt je mee op 
reis en eindigt met een lekker Thais gerechtje. 
Na deze culinaire coaching kan je makkelijk thuis 
zelf aan de slag! 
 
Dinsdag 11 mei 2021 (14u00): Online voordracht 
“Leven en werken in het Internationaal 
Ruimtestation” door Koen Geukens, 
medewerker van Volkssterrenwacht Urania. 
Het Internationaal ruimtestation, afgekort ISS 
naar de Engelse naam International Space Station, 
is een groot wetenschappelijk laboratorium in de 
ruimte, dat op dit ogenblik met een snelheid van 



28.000 kilometer per uur en op een hoogte van 
400 kilometer om de aarde cirkelt. Het is een 
fascinerende wereld, het hele jaar door bewoond 
door astronauten die er, zonder de invloed van de 
zwaartekracht, wetenschappelijke experimenten 
uitvoeren. Wij op de aarde, profiteren van het 
onderzoek dat aan boord van het ISS wordt 
gedaan. Vooral de projecten die toegepast kunnen 
worden op het gebied van gezondheid, schone 
energie en milieubescherming zijn van groot 
belang. Hoe er dagelijks in deze gewichtsloze 
omgeving kan worden gewerkt, hoor je tijdens 
deze meeslepende voordracht. 
 
Woensdag 12 mei (14u00): Online vragenuurtje 
“Cocktail- en Mocktailboxen” met Merel Van 
Roy van Bar Gendarme. 
Na ontvangst van je cocktail-en/of mocktailbox 
kun je aan de slag om de lekkere frisse of zoete 
drankjes samen te stellen. 
Twijfel je echter toch over hoe je dat precies moet 
doen of heb je nog wat vragen, dan staat Merel 



alvast klaar om je verder te helpen tijdens dit 
online vragenuurtje. 
 
Maandag 17 mei (14u00): Online voordracht 
over ‘De Nomaden’. De eindredacteur van 
Vranckx, Jeroen Vissenaekens, vertelt ons over 
het jongerenproject ‘De Nomaden’: een collectief 
van veelbelovende jonge Vlaamse storytellers die 
de wereld in trekken om voor ons verhalen in het 
buitenland te gaan maken. Vissenaekens gaat 
uitgebreid in op hoe dit concept, dat ondertussen 
een begrip is geworden, tot stand is gekomen. Hij 
versterkt zijn verhaal met enkele fascinerende 
fragmenten uit de reportagereeks. 
 
Dinsdag 25 mei (14u00): Online voordracht 
‘Buitenlandjournalistiek in tijden van corona’ 
door Jeroen Vissenaekens, eindredacteur van 
Vranckx. In de winter brak COVID-19 uit. In de 
lente zat de wereld in lockdown. En de zomer werd 
er één als geen andere. Rudi Vranckx reisde met 
een camper door Europa op zoek naar de impact 
van het coronavirus. Hij wil het niet in de eerste 



plaats hebben over de onmiddellijke gevolgen, 
maar onderzoeken wat er ons te wachten staat op 
lange termijn. Dit resulteerde in het programma 
‘Een zomer als geen andere’. Ook Skypete Vranckx 
van thuis uit met buitenlandse contacten en 
stuurde hen op pad om voor ons beelden te 
maken. Hieruit ontstond de reportagereeks 
‘Corona, de nieuwe frontlijn’. Vissenaekens vertelt 
er alles over. 

 
Vrijdag 4 juni (14u00): Online Culinaire 
Coaching “Marokkaanse keuken”door Ingrid 
Vandeurzen van “Dishcover”. 
Couscous wordt gezien als het nationale gerecht 
van Marokko. Het wordt gemaakt van gestoomde 
griesmeel, groenten en vlees of kip… De tajine is 
de stoofpot waar vlees- en visschotels in worden 
klaargemaakt. Harira is een maaltijdsoep, een echt 
Marokkaans drankje is de zoete muntthee dat 
symbool staat voor gastvrijheid… 



De verdere Marokkaanse keuken is in het verleden 
ook beïnvloed door omringende landen. Zo hebben 
de Arabieren brood, peulvruchten en specerijen  
geïntroduceerd. Rondtrekkende stammen brachten 
dadels en melk mee en vanuit Andalusië zijn 
olijven en citroenen over komen waaien… Terug 
van haar bezoek aan Marokko, trakteert Ingrid ons 
nog op een lekker Marokkaans gerechtje… 
 
Dinsdag 8, 15 en 22 juni (14u00): Driedelige 
online cursus mondharmonica. Heb je altijd al 
een instrument willen spelen, maar ben je er nooit 
toe gekomen? Met Luc Borms van Double Deal 
leer je gegarandeerd in drie lessen, van telkens 
twee uur, de mondharmonica grondig kennen en 
bespelen. Kennis van muziektheorie is niet vereist. 
Wij bezorgen jou de mondharmonica. Alles wat jij 
nodig hebt is dan nog toegang tot Zoom met een 
pc, tablet of smartphone, met camera en 
microfoon. Je speelt vanaf het eerste moment! De 
uitnodiging en kostprijs van deze cursus ontvang 
je ten gepaste tijde in je mailbox. 
 



Donderdag 10 juni (14u00): Online infosessie 
over audiodescriptie. Medewerkers van de VRT 
(Liesbeth Troukens, Janwillem Van Hoof en Gunter 
Saerens) laten je kennismaken met audiodescriptie 
en staan klaar om jouw vragen te beantwoorden. 
 
Dinsdag 15 juni (14u00): Driedelige online 
cursus mondharmonica - deel 2. 
 
Vrijdag 18 juni (14u00): ga mee op virtuele 
wandeling doorheen de Kanaalzone van 
Brussel met Olaf Winkler van Korei. Olaf loodst 
ons virtueel van Tour & Taxis tot aan de 
Ninoofsepoort. Onderweg bespreekt hij de 
interessantste gebouwen, de culturele diversiteit 
van deze wijk en de vernieuwende projecten die 
daar te vinden zijn. Een wandeling vanuit je eigen 
zetel, straf toch? 
 
Dinsdag 22 juni (14u00): Driedelige online 
cursus mondharmonica – deel 3. 
 



Vrijdag 25 juni (14u00): virtuele wandeling 
doorheen het Havengebied van Antwerpen 
met Olaf Winkler van Korei. Momenteel 
ondergaat Antwerpen een indrukwekkende 
transformatie. De oude haven wordt het terrein 
van vernieuwing. We wandelen met onze gids Olaf 
virtueel van het Centraal Station tot aan het 
Havenhuis. We komen langs geslaagde groene 
zones, volledig nieuwe woonarealen, sociaal 
complexe wijken in verandering en projecten van 
bekende en minder bekende architecten: reden 
genoeg om na te denken over stedelijke en sociale 
verandering, over kansen, risico’s en mogelijke 
stedelijke kwaliteit. 
 
Maandag 28 juni (14u00): Online bierdegustatie. 
Wil je graag nieuwe bieren ontdekken? En dat 
onder deskundige begeleiding van een zytholoog? 
Dan is deze activiteit iets voor jou. Er worden vier 
unieke biertjes zorgvuldig aan huis geleverd. 
Daarna proeven we ze samen tijdens een online 
Zoom meeting, waar Kurt Gunst ons leert hoe je 
de bieren moet degusteren. Bij elk bier krijg je 



deskundige uitleg, wist-je-datjes of leuke 
anekdotes. 
 


