
ACTIVITEITENKALENDER Trimester 2:  
april-mei-juni 2023

25 APRIL  
Lezing via Zoom 
door Wim Pollet 
“De chinezen, wie 

zijn ze, wat doen ze en 
waar willen ze naartoe.”

24 MEI 
          activiteit voor 

de kids van alle 
Vlaamse regio’s – regiohuis 
Gent:  Kinderprogramma 
“Tante Tania en Annie De 
Pannie” door Tania Poppe 
en Ann Ceurvels,  
De LeesBeesten.

26 JUNI 
activiteit voor alle 
Vlaamse regio’s: Uitstap 
naar het Verdronken 
land van Saeftinge met 
eigen vervoer tot Gent en 
vanuit Gent per autocar 
naar Saeftinge.

ANTWERPEN

14 APRIL 
Wandeling te Antwerpen 
“Grandeur met 
sneltreinvaart”

19 JUNI
Voorleesnamiddag in 
regiohuis Antwerpen met 
actrice en auteur Ann 
Ceurvels, ons bekend 
van TV rollen zoals Sofie 
Beeckman in “Flikken” en 
Dokter Valerie Wijndaele in 
“Thuis”.

BRUSSEL

6 APRIL
Voorleesnamiddag in ons 
hoofdgebouw te Brussel 
met actrice en auteur 
Ann Ceurvels, ons bekend 
van TV rollen zoals Sofie 
Beeckman in “Flikken” en 
Dokter Valerie Wijndaele in 
“Thuis”. 

27 APRIL

Uitstap “op ontdekking 
in de voetsporen van 
Emile Bockstael”. We 
bezoeken zijn woning op 
de Koninginnenlaan en zijn 
laatste rustplaats op het 
“Père-Lachaise van Brussel”. 

GEEL

12 APRIL
Voorleesnamiddag  in 
regiohuis Geel met actrice 
en auteur Ann Ceurvels, 
ons bekend van TV rollen 
zoals Sofie Beeckman in 
“Flikken” en Dokter Valerie 
Wijndaele in “Thuis”. 

27 APRIL
Daguitstap naar Turnhout. 
In de voormiddag 
bezoeken we het 
meduceum. ’s Middags 
genieten we van een 
heerlijke maaltijd. In de 
namiddag maken we een 
wandeling met gids, waar 
we alle volksverhalen van 
Turnhout krijgen te horen.

25 MEI

Module ICT 
Op deze dag staat 
ergotherapeute Eline Van 
Samang ter beschikking 
voor al je vragen 
betreffende de iPhone en 
iPad of andere telefoon 
zoals de Minvision... 
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 toestel 
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 (in geval van 
iPhone/iPad).
Uurslots: 9u-10u30
10u45-12u15
13u00-14u30
14u45-16u15
Uiterste datum van 
inschrijving: 12/05/2023
Naam therapeut:  
Eline Van Samang  
Contactgegevens:  
eline.van.samang@braille.be

31 MEI   
Proevertjeswandeling 
in Hasselt. Onderweg 
krijg je nog een waaier 
aan historische en 
anekdotische weetjes 
over Hasselt te horen. 
Wegens succes is dit een 
terugkerende uitstap.

HASSELT

11 APRIL
Voorleesnamiddag  in 
regiohuis Hasselt met 
actrice en auteur Ann 
Ceurvels, ons bekend 
van TV rollen zoals Sofie 
Beeckman in “Flikken” en 
Dokter Valerie Wijndaele in 
“Thuis”. 

27 APRIL
Daguitstap naar Turnhout. 
In de voormiddag 
bezoeken we het 
meduceum. ’s Middags 
genieten we van een 
heerlijke maaltijd. In de 
namiddag maken we een 
wandeling met gids, waar 
we alle volksverhalen van 
Turnhout krijgen te horen. 

31 MEI
Proevertjeswandeling 
in Hasselt. Onderweg 
krijg je nog een waaier 
aan historische en 
anekdotische weetjes 
over Hasselt te horen. 
Wegens succes is dit een 
terugkerende uitstap.

Opgelet! Ons vrijetijdsaanbod is enkel voor aangesloten leden van de Brailleliga. 
Inschrijven voor de activiteiten van de Dienst vrijetijdsbesteding 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

ALLE REGIO’S

@brailleliga@brailleliga Brailleliga vzw



KORTRIJK

6/9/15 JUNI
Module ICT   
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.

Uur mogelijkheden op 
de verschillende dagen: 
08u30- 10u/ 10u-11u30/ 
11u30-13u
Uiterste datum van 
inschrijving: 22/05/2023
Naam therapeut: 
Annelies De Pauw - 
annelies.depauw@braille.be 

LEUVEN

4 APRIL
Voorleesnamiddag  in 
regiohuis Leuven met 
actrice en auteur Ann 
Ceurvels, ons bekend 
van TV rollen zoals Sofie 
Beeckman in “Flikken” en 
Dokter Valerie Wijndaele 
in “Thuis”. 

27 APRIL 
Daguitstap naar Turnhout. 
In de voormiddag 
bezoeken we het 
meduceum. ’s Middags 
genieten we van een 
heerlijke maaltijd. In de 
namiddag maken we een 
wandeling met gids, waar 
we alle volksverhalen van 
Turnhout krijgen te horen. 

Brailleliga vzw 
Engelandstraat 57
1060 Brussel

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

@brailleliga@brailleliga Brailleliga vzw

Leopoldplein 25 bus 3

Frankrijklei 40 bus 3

Engelandstraat 57

Werft 53/3

Kortrijksesteenweg 344
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GEEL

GENT

HASSELT

Minister Tacklaan, 35 bus 01

Fonteinstraat 133 bus 0001

Ontmoetingscentrum 
De Boeie, Kerkstraat 35 
verdieping 1
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DIGITALE ACTIVITEITEN


