
ACTIVITEITENKALENDER Trimester 3:  
juli-augustus-september 2022

4 – 7 JULI 
zelfstandigheidskamp 
DBH

23 - 26 AUGUSTUS
Technologiekamp: (Braille)
kids connect with the 
world

29 AUGUSTUS  
Activiteit voor jongeren: 
“Catamaran zeilen in 
Oostende”

31 AUGUSTUS 
Brailleteens
In Antwerpen organiseren 
we op 31 augustus een 
tieneractiviteit.
We starten de dag 
met een workshop 
gelaatsverzorging voor 
jongens en meisjes.
’s Middags lunchen we 
samen in een gezellig 
restaurantje in de stad.
‘s Namiddags gaan we het 
centrum van Antwerpen 
verkennen via een leuk 
stadspel met allerlei 
opdrachten! 
Uiterste datum van 
inschrijving: 01/07/2022
Inschrijven via mail: natalie.
troonbeeckx@braille.be
Naam therapeut: Natalie 
Troonbeeckx, Greet 
Bervoets, Lieselot Janssen, 
Hanna Onckelinx.

10 - 11 SEPTEMBER 
Tweedaagse: “Schots 
weekend in Alden Biesen”

ANTWERPEN

18 JULI 
Uitstap regio Antwerpen 
en Brussel: “Tour en Taxis 
achter de schermen”

27 SEPTEMBER  
Museum van De Nationale 
Bank van België.

BRUSSEL

18 JULI 
Uitstap regio Antwerpen 
en Brussel: “Tour en Taxis 
achter de schermen”
 

18 AUGUSTUS  
Uitstap: “Wandeling 
Kanaalzone Molenbeek”

22 SEPTEMBER   
Uitstap: “Museum van De 
Nationale Bank van België”

GEEL

29 JULI 
Start 10-delige cursus: 
“Grensverleggend 
schilderen”

26 AUGUSTUS   
Vervolg 10-delige cursus: 
“Grensverleggend 
schilderen”

22 SEPTEMBER    
Module ‘ICT’
Op deze dag staat 
ergotherapeute Eline 
Van Samang ter 
beschikking voor al je 
vragen betreffende de 
iPhone en iPad. Dit kan 
gaan van een demoles 
ter ontdekking van 
de mogelijkheden en 
toegankelijkheidsopties 
van de iPhone/iPad tot 
meer specifieke vragen 
over je eigen toestel. Er 
wordt voor elke persoon 
1,5 uur vrijgehouden. 

Geef je voorkeur van uur 
door bij het inschrijven. 
Je wordt persoonlijk 
gecontacteerd door 
Eline om je deelname te 
bevestigen.

Nog wat praktische info: 
Neem je eigen smartphone 
of tablet mee naar het 
lesmoment. Indien je nog 
niet over een eigen toestel 
beschikt, geef dit dan door 
bij je inschrijving, zodat 

er materiaal voorzien kan 
worden.

Uurslots: 
9u00-10u30
10u45-12u15
13u00-14u30
14u45-16u15

Uiterste datum van 
inschrijving 9 september.
Therapeut: 
Eline Van Samang - 
eline.van.samang@braille.be

30 SEPTEMBER   
Vervolg 10-delige cursus: 
“Grensverleggend 
schilderen”

GENT
Binnen de module ICT 
voorziet therapeute 
Lieselot Janssen drie 
verschillende lesmomenten, 
waarop ze beschikbaar 
is voor drie dezelfde 
personen. 

Tijdens deze drie 
lesmomenten (afhankelijk 
van het aantal vagen) krijg 
je de kans stap voor stap 
kennis te maken met je 
iPhone of iPad, maar er 
is ook plaats voor meer 
specifieke problemen of 
kennis making met de 
werking van bepaalde 
applicaties.

Er wordt voor elke persoon 
01u30 vrijgehouden. Geef 
je voorkeur van uur door 
bij het inschrijven. Je 
wordt persoonlijk opgebeld 
door Lieselot om je 
deelname te bevestigen.
Nog wat praktische info: 
Neem je eigen smartphone 
of tablet mee naar het 
lesmoment. Indien je nog 
niet over een eigen toestel 
beschikt, kan je de lessen 
toch volgen. Geef dit door 
bij je inschrijving, zodat 
er voldoende materiaal 
voorzien kan worden. 

6 SEPTEMBER 
MODULE ‘ICT’
Uurslots: 
9u00-10u30
11u00-12u30
13u00-14u30

Uiterste datum van 
inschrijving 29 augustus.
Therapeut: Lieselot Janssen 
lieselot.janssen@braille.be

13 SEPTEMBER 
MODULE ‘ICT’
Uurslots: 
9u00-10u30
11u00-12u30
13u00-14u30

Uiterste datum van 
inschrijving 29 augustus. 
Therapeut: Lieselot Janssen 
lieselot.janssen@braille.be

21 SEPTEMBER 
MODULE ‘ICT’
Uurslots: 
9u00-10u30
11u00-12u30
13u00-14u30

Uiterste datum van 
inschrijving 29 augustus. 
Therapeut: Lieselot Janssen 
lieselot.janssen@braille.be

HASSELT

25 JULI    
Start 10-delige cursus: 
“Grensverleggend 
schilderen”

22 AUGUSTUS     
Vervolg 10-delige cursus: 
“Grensverleggend 
schilderen”

26 SEPTEMBER     
Vervolg 10-delige cursus: 
“Grensverleggend 
schilderen”

ALLE REGIO’S

ACTIVITEITEN TER PLAATSE 
DE ACTIVITEITEN TER PLAATSE ZIJN ONDER VOORBEHOUD (CORONA). 
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KORTRIJK
Op deze dagen staat 
ergotherapeute 
Annelies De Pauw ter 
beschikking voor al je 
vragen betreffende de 
iPhone en iPad. Dit kan 
gaan van een demoles 
ter ontdekking van 
de mogelijkheden en 
toegankelijkheidsopties 
van de iPhone/iPad tot 
meer specifieke vragen 
over je eigen toestel. Er 
wordt voor elke persoon 
1,5u vrijgehouden. Geef je 
voorkeur van uur door bij 
het inschrijven. Je wordt 
persoonlijk gecontacteerd 
door Annelies om je 

deelname te bevestigen.

Nog wat praktische 
info: Neem je eigen 
smartphone of tablet 
mee naar het lesmoment. 

Indien je nog niet 
over een eigen toestel 
beschikt, geef dit dan 
door bij je inschrijving, 
zodat er materiaal 
voorzien kan worden.

12 SEPTEMBER 
MODULE ‘ICT’
Uurslots: 
8u30-10u00
10u00-11u30
11u30-13u00

Uiterste datum van 
inschrijving 29 augustus.
Therapeut:  
Annelies De Pauw 
annelies.depauw@braille.be

15 SEPTEMBER 
MODULE ‘ICT’
Uurslots: 
8u30-10u00
10u00-11u30
11u30-13u00

Uiterste datum van 
inschrijving 29 augustus.
Therapeut:  
Annelies De Pauw 
annelies.depauw@braille.be

23 SEPTEMBER 
MODULE ‘ICT’
Uurslots: 
8u30-10u00
10u00-11u30
11u30-13u00

Uiterste datum van 
inschrijving 29 augustus.
Therapeut:  
Annelies De Pauw 
annelies.depauw@braille.be

DIGITALE ACTIVITEITEN

5 JULI 

Virtuele activiteit alle regio’s: ZOOM 
“Angst! Slagveld Oekraïne.” door Eddie 
Niesten

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 
gabriella.goovaerts@braille.be, 
steffie.de.meulemeester@braille.be of 
jasmien.goelen@braille.be 

2 SEPTEMBER 

APPLICATIE SEEING AI (VO)
Via Zoom zullen ergotherapeuten Annelies 
De Pauw en Lieselot Janssen jullie laten 
kennismaken met ‘applicatie Seeing Ai’ op de 
iPhone/iPad.
Het gebruik en de mogelijkheden binnen de 8 
opties zullen aan bod komen.
Interesse? Schrijf je dan in voor deze infosessie!

Uiterste datum van inschrijving:  
22/08/2022, max. 25 personen
Inschrijven via mail:  
lieselot.janssen@braille.be
Naam therapeuten:  
Annelies De Pauw en Lieselot Janssen

Brailleliga vzw 
Engelandstraat 57
1060 Brussel

Inschrijvingen
Voor vrijetijdsactiviteiten: enkel na 
ontvangst van een uitnodiging en 
volgens de vermelde richtlijnen. 
Voor ‘Koken’ en ‘iPhone/iPad’: via 
02 533 32 11.

Leopoldplein 25 bus 3

Frankrijklei 40 bus 3

Engelandstraat 57

Werft 53/3

Kortrijksesteenweg 344

ANTWERPEN

BRUSSEL

GEEL

GENT

HASSELT

Minister Tacklaan, 35 bus 01

Fonteinstraat 133 bus 0001

Ontmoetingscentrum 
De Boeie, Kerkstraat 35 
verdieping 1

KORTRIJK

LEUVEN

OOSTENDE

JEUGD

@brailleliga@brailleliga Brailleliga vzw
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