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APRIL / MEI / JUNI 2022 

weekendactiviteiten 
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Heb je zin om er SAMEN op uit te trekken? 

Heb je zin om andere mensen te ONTMOETEN? 

 
 

In dit boekje, met een ruim vrijetijdsaanbod,  
richten we ons tot volwassenen  

met (een vermoeden van) een beperking. 
 

 
Hopelijk tot binnenkort! 

Lieve, Samira en Elke 

 
 

Leuk nieuws! 

Samira zal ons HUP!-team versterken. 
Sommigen onder jullie zullen haar nog wel kennen, 

ze heeft in het verleden al bij Indivo gewerkt. 

 
Ps: vergeet je niet in te schrijven voor  

onze HUP!-vakanties! 



 3 

 

Voor wie zijn onze activiteiten? 

Onze weekendactiviteiten zijn in de eerste plaats een  
sociale ontmoeting, voor volwassenen die zelfstandig thuis wonen. 

 

         Je bent zelfstandig. Dat betekent: 

 

 Je kan zelf heen en terug geraken. 

 Je kan met geld omgaan. 

 Je kan jezelf goed uitdrukken en begrijpt anderen goed. 

 Je kan je eigen beslissingen nemen. 

 Je woont zelfstandig (en hebt af en toe begeleiding nodig.) 

 

    UP! 
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LEGENDE 

voor wie? 

kostprijs? 

rolstoeltoegankelijk? 

waar? 

wat meebrengen? 

activiteit 

email 

telefoon 

eten, kleden en wassen 

communiceren 

woonsituatie 
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Kalender april 
ma di wo do vr za zo 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 

 

 

9 

Bezoek  

Dossinkazerne 

10 

11 12 13 14 15 

 

 

16 

Autoworld 

Brussel 

17 

 

18 19 20 21 22 

Jiekaa  

Vilvoorde 

23 

 

24 

 

25 26 27 28 29 30 

Koken in ZETTU 

 

(4e vrijdag) 
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DOSSINKAZERNE MECHELEN 

 
 

Zaterdag 9 april 2022  
van 13u10 tot 18u10 
 

Afspraak:  

Station Brussel Centraal voor de loketten om 13u10 
terug in Brussel Centraal om 18u10 
 

Gsm begeleider Elke: 0475 26 78 32  
 
Geen rolstoel mogelijk 

 
16 euro (trein + inkom) via onkostennota 

We bezoeken de Kazerne Dossin, waar tussen 1942 en 1944  

25490 Joden en 353 Roma met 28 treintransporten werden  

gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau. Slechts een klein  

aantal overleefde. Dompel je mee onder in de Belgische  

geschiedenis van de Holocaust. 
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AUTOWORLD BRUSSEL 

 
 

Zaterdag 16 april 2022  
van 13u30 tot 17u 
 

Afspraak:  

Station Brussel Centraal voor de loketten om 13u30 
 

Gsm begeleider Samira: 0499 94 90 39 
 
Geen rolstoel mogelijk 
 

13 euro (inkom) via onkostennota 
Voor de tram 4.20 euro of je MOBIB-kaart 
 
 
 

Autoworld, het nationale automuseum, is gelegen in het hart van 
Brussel. Meer dan 300 voertuigen (auto's, vrachtwagens en motor-
fietsen) worden er permanent tentoongesteld. De bezoeker wordt 
er langs de fabelachtige geschiedenis van de auto van 1896 tot nu 
geleid, vanaf de oudste modellen uit een ver verleden tot  
hedendaagse auto's die ons een blik gunnen op de voertuigen van 
morgen en zelfs van later. 
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ONTMOETING IN VILVOORDE: JIEKAA 

Wil je andere mensen leren kennen? 

Of heb je gewoon zin in een gezellige babbel of  

een drankje? Kom dan langs in het jeugdhuis Jiekaa. 

Je kan er ook steeds terecht bij een begeleider. 
 
 

Vrijdag 22 april 2022  
van 19u tot …     (begeleiding tot 22u) 
 

Afspraak:  Jeugdhuis ‘Jiekaa’ vanaf 19u 
Thaelstraat 7, 1800 Vilvoorde 
 

Gsm begeleider Lieve: 0487 53 23 96 
 
Rolstoel mogelijk (geen toegankelijk toilet) 
 

Gratis  
(Drankjes zelf cash te betalen) 

 
 
 

(4e vrijdag) 
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KOKEN IN ZETTU 

 
 

Zaterdag 30 april 2022  
van 10u30 tot 15u30 
 

Afspraak:  

Station Brussel Centraal voor de loketten om 10u30 
Terug aan Brussel Centraal om 15u30 
 

Gsm begeleider Lieve: 0487 53 23 96 
 
Rolstoel mogelijk 
 
12 euro via onkostennota (breng een schort mee) 

 
 
 

Het menu blijft nog even een verrassing.   

Maar het is zeker een 3-gangenmenu. Met een voorgerecht,  

hoofdgerecht en natuurlijk een dessert.  

Dus als je graag kookt en eet bent je zeker welkom.  
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Kalender mei 

ma di wo do vr za zo 

      1 

2 3 4 5 6 

 

 

7 

Stan Van  

Samang 

8 

 

9 

Jaarmarkt 

Vilvoorde 

10 11 12 13 

 

14 

 

 

15 

 

16 17 18 19 20 

 

 

21 

 

 

22 

Ontmoeting  

Vilvoorde 

23 24 25 26 27 28 

Daguitstap 

Zee 

29 

30 31      
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OPTREDEN IN HALLE: STAN VAN SAMANG 

Al meer dan 10 jaar staat Stan Van Samang synoniem voor hits, goede 

muziek en fantastische live shows. “Op De Schoot” was de theatertour-

nee waarmee hij de afgelopen 2 jaar ruim 80 culturele centra heeft  

gevuld. In het voorjaar van 2022 volgt een nieuwe tour langs de Vlaamse 

theaters en concertzalen onder de titel “Anders dan Anders”.  

In het voorjaar van 2021 pakte hij uit met een gloednieuw full album “Feel 

The Power”! Wij gaan zijn show bezien in CC ‘t Vondel in Halle. 
 
 

Zaterdag 7 mei 2022  
van 19u45 tot 22u15 
 

Afspraak:  

Station Halle om 19u45 en terug daar rond 22u15 

 
Gsm begeleider Elke: 0475 26 78 32  
 
 
Eventueel rolstoel mogelijk 
 

28 euro via onkostennota 
(Drankjes zelf cash te betalen) 
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JAARMARKT IN VILVOORDE 

 
 

Maandag 9 mei 2022  
van 10u00 tot 13u00 
 

Afspraak:  Station Vilvoorde (voorkant buiten) om 10u 
We zijn daar terug om 13u 
 
 

Gsm begeleider Elke: 0475 26 78 32  
 
 
Geen rolstoel mogelijk 
 
 

Gratis  
(Drankjes/aankopen zelf cash te betalen) 

De jaarmarkt, dat zijn landbouwprijskampen,  
gezellige marktkraampjes, optredens en natuurlijk de  
sfeervolle troostkermis. In Vilvoorde valt deze landbouwhoog-
mis elk jaar op de derde maandag na paasmaandag.  
We gaan er samen naartoe! 
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ONTMOETING VILVOORDE: KASSEIFEESTEN 

We hebben op het moment van publicatie van dit boekje nog geen  

programma van de Kasseifeesten. Maar we houden degenen die graag 

meekomen zeker op de hoogte en hopen dat ze doorgaan!  

Moesten ze toch niet doorgaan, dan gaan we gezellig samen een lekkere 

pannenkoek eten in een van de vele tavernes die Vilvoorde rijk is.  

 

 

sfeervolle troostkermis. In Vilvoorde valt deze landbouwhoog-

 
 

Zondag 22 mei 2022 
van 13u30 tot 16u30 
 

Afspraak:  Jeugdhuis ‘Jiekaa’ om 13u30 
Thaelstraat 7, 1800 Vilvoorde 
 

Gsm begeleider Lieve: 0487 53 23 96 
 

Geen rolstoel mogelijk 
 

Gratis  
(Drankjes zelf cash te betalen) 
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DAGUITSTAP BLANKENBERGE 

 
 

Zaterdag 28 mei 2022  
van 9u15 tot 18u15 
 

Afspraak:  

Station Brussel Centraal voor de loketten om 9u15 
Terug aan Brussel Centraal om 18u15 
 

Gsm begeleider Lieve: 0487 53 23 96 
Gsm begeleider Samira: 0499 94 90 39 
 
Geen rolstoel mogelijk 
 

Trein (weekendticket) 18€ + lunch 22€ 
= 40€ (via kostennota) 
 
 

Bij aankomst wandelen we naar de jachthaven van  
Blankenberge. De wandeling is ongeveer 2 km. Daar gaan we eerst 
lekker eten in steiger 16. Er staan garnaal- of kaaskroketten op het 
menu, maar een croque of spaghetti is ook perfect mogelijk. 
Nadien slenteren we via de dijk naar de pier. Tot slot keren we terug 
richting station via de winkelstraat. 
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Kalender juni 

ma di wo do vr za zo 

  1 2 3 4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

Markt+koken 

Sint-Gillis 

12 

 

 

13 

Midweek 

Ardennen 

14 

Midweek 

Ardennen 

15 

Midweek 

Ardennen 

16 

Midweek 

Ardennen 

17 

Midweek  

Ardennen 

18 

 

29 

 

20 21 22 23 24 

Ontmoeting 

Vilvoorde 

25 

Bobbejaan-

land 

26 

 

27 28 29 30    

(4e vrijdag) 
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MARKT + KOKEN IN SINT-GILLIS 

We gaan naar de markt in Sint-Gillis.  
We overleggen samen en kopen daarna wat we nodig 
hebben om een heerlijke maaltijd klaar te maken.  
Daarna koken we samen in het gebouw van Hubbie,  
gelegen in Jean-Robiestraat 29 te Sint-Gillis.  

 

 
 

Zaterdag 11 juni 2022  
van 10u tot 15u30 
 

Afspraak:  Station Brussel Zuid om 10u 
(aan de bankjes in de grote hal bij perron 19-20) 
Terug in Brussel Zuid om 15u30 
 

Gsm begeleider Samira: 0499 94 90 39 
 
Rolstoel mogelijk (geen toegankelijk toilet) 
 

12 euro via onkostennota (breng een schort mee) 
Voor de tram: 4.20 euro of je MOBIB-kaart 
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ONTMOETING IN VILVOORDE: JIEKAA 

Wil je andere mensen leren kennen? 

Of heb je gewoon zin in een gezellige babbel of  

een drankje? Kom dan langs in het jeugdhuis Jiekaa. 

Je kan er ook steeds terecht bij een begeleider. 

 

 
 

Vrijdag 24 juni 2022  
van 19u tot …     (begeleiding tot 22u) 
 

Afspraak:  Jeugdhuis ‘Jiekaa’ vanaf 19u 
Thaelstraat 7, 1800 Vilvoorde 
 

Gsm begeleider Lieve: 0487 53 23 96 
 
Rolstoel mogelijk (geen toegankelijk toilet) 
 

Gratis  
(Drankjes zelf cash te betalen) 

 
 
 

(4e vrijdag) 
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INSCHRIJVEN

BOBBEJAANLAND 
Bobbejaanland is al meer dan 50 jaar het plezantste land. Elke  

attractie is goed voor heel wat fun, sensatie of spanning. Waterpret 

in de Indiana River, een adrenalineshot in één van onze zeven  

rollercoasters of dollen in Kinderland. Groot of klein, iedereen vindt 

hier wel een attractie die zijn hart sneller doet slaan!    
 

Zaterdag 25 juni 2022  
van 9u tot 19u 
 

Afspraak:   

Station Brussel Centraal voor de loketten om 9u 
Terug in Brussel Centraal om 19u 

 

Gsm begeleider Elke: 0475 26 78 32  
 
Geen rolstoel mogelijk 
 

47 euro (trein 11 + pendelbus 5 + inkom 21) 
 

Breng je lunchpakket, snack en drankje mee 
Eventueel zakgeld voor ter plaatse 
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Activiteit annuleren 

Als je wegens onvoorziene omstandigheden of dwingende  
redenen (ziekte, ziekenhuisopname, …) moet annuleren,  
neem dan onmiddellijk contact met ons op.  

Als we niet opnemen spreek dan zeker een bericht in 
 op de voicemail of stuur een sms. 

Indien je niet komt opdagen zonder ons te verwittigen,  kan het zijn dat we je in-
schrijving voor de volgende activiteit weigeren. 

Terugbetaling bij annulatie: 

Als je annuleert voor een activiteit hoef je  
deze niet te betalen.  

Opgelet! Als er voor een activiteit reeds een  
externe kost is gedaan (bv: toegangsticket/treinticket/…) betalen we deze niet te-
rug. 

 

 

 

INSCHRIJVEN 
Inschrijven is verplicht en kan op 2 manieren: 

inschrijvingen@hubbie.brussels 

0475 26 78 32 
Het kan goed zijn dat je op de voicemail terecht komt.  
Spreek dan zeker een bericht in met je vraag  
of inschrijving.  
We bellen je dan later terug om je inschrijving te  
bevestigen of je vraag te beantwoorden.  
Dit kan soms enkele dagen duren. 
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op stap met 

 

 

Hubbie is een organisatie in Brussel  
die personen met een (vermoeden van)  

beperking ondersteunt  
in wonen, werken en vrije tijd. 

 

 

 

Artesiëstraat 15 

1000 Brussel 

www.hubbie.brussels 

inschrijvingen@hubbie.brussels 

         ‘Weekendaanbod — HUP!’ 

* Geplooid en geniet door ‘Atelier Courrier’ 
* Verantwoordelijke uitgever: Lieve DeKempeneer 

    UP! 


