
SAVE THE DATE 

 

 

De Escape room in the Dark doorkruist 

België deze zomer 

 

Kom en test de zomeractiviteit van de Brailleliga, in avant-première, op 4 

juli in Brussel, Luxemburgplein: om 14 uur in het Nederlands en om 15 

uur in het Frans en elke maandag om 14.00 uur in de andere steden.  

Deelnemers die de in schaduw gehulde Escape Room binnengaan, hebben 45 

minuten de tijd om de raadsels op te lossen en eruit te ontsnappen (met 

behulp van kleine hulpmiddelen die blinde en slechtziende personen in het 

dagelijks leven gebruiken en sensibiliseringsmateriaal). 

De mobiele Escape Room reist in juli doorheen Wallonië en trekt vervolgens 

in augustus door Vlaanderen. https://escaperoominthedark.be/nl  

Reserveer jouw tijdslot 

NL: Koen François  koen.françois@braille.be + 32 498 69 73 98 

FR: Marie-Charlotte Castellini marie.charlotte.castellini@braille.be en laure-

eve@grand-ouest.be  

Met de steun van: Cera Coop, CBC, Deloitte, Provincie Luxemburg, RTBF en 

Escape Games Belgium 

Gereserveerde data voor de pers: iedere maandag om 14 uur. 

DATUM STAD PLAATS 

4 juli Brussel Luxemburgplein 

11 juli Louvain-La-Neuve Louvain-la-Plage 

18 juli Durbuy Anticlinal 

25 juli Namen Place d'armes 

01 augustus Leuven Park De Bruul 

https://escaperoominthedark.be/nl
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mailto:marie.charlotte.castellini@braille.be
mailto:laure-eve@grand-ouest.be
mailto:laure-eve@grand-ouest.be


SAVE THE DATE 

 

 

08 augustus Gent (te bevestigen) TBD 

15 augustus 

Middelkerke (te 

bevestigen) TBD 

22 augustus Knokke-Heist Heldenplein 

 

Perscontacten en contacten ter plaatse 

(NL) Charlotte Santens charlotte.santens@braille.be          

+32 498 69 73 98  BRAILLELIGA vzw - LIGUE BRAILLE asbl    

(FR) Marie-Charlotte Castellini marie.charlotte.castellini@braille.be  

+32 492 80 06 92  LIGUE BRAILLE asbl – BRAILLELIGA vzw 

Over de Brailleliga 

De Brailleliga begeleidt meer dan 15.500 blinde en slechtziende personen in 

hun dagelijks leven om hun autonomie, zelfstandigheid en inclusie te 

bevorderen. Ze is actief in heel België en vertegenwoordigt hun stem in de 

politieke wereld, bij de socio-culturele en publieke instanties en ondersteunt 

het onderzoek in oftalmologie. De vrijgevigheid en steun van schenkers en 

erflaters, inschrijvingen voor de Tombola, subsidies van overheid en 

bedrijven zijn bepalend voor haar werking. Er werken 123 medewerkers en 

604 vrijwilligers (31/12/2021). www.braille.be  

 

Ontdek hier ons activiteitenverslag in pdf 

Ontdek hier ons activiteitenverslag in podcast 
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