UP!
op stap met

Hubbie is een organisatie in Brussel
die personen met een (vermoeden van)
beperking ondersteunt
in wonen, werken en vrije tijd.

JANUARI / FEBRUARI / MAART 2022
Artesiëstraat 15
1000 Brussel
www.hubbie.brussels
inschrijvingen@hubbie.brussels

weekendactiviteiten

‘Weekendaanbod — HUP!’

* Geplooid en geniet door ‘Atelier Courrier’
* Verantwoordelijke uitgever: Lieve DeKempeneer
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Foto fien lieve elke

Activiteit annuleren
Als je wegens onvoorziene omstandigheden of dwingende
redenen (ziekte, ziekenhuisopname, …) moet annuleren,
neem dan onmiddellijk contact met ons op.
Kijk bij de activiteit voor de juiste nummer!
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 inschrijving 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 terug.
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INSCHRIJVEN
Inschrijven is verplicht en kan op 2 manieren:

EEN PRACHTIG EINDEJAAR
EN WARME FEESTDAGEN

inschrijvingen@hubbie.brussels

GEWENST!

0475 26 78 32
VOICEMAIL
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.

FEESTELIJKE GROETEN,

FIEN & LIEVE & ELKE
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Hier gaan we weer!
Een boekje boordevol leuke uitstappen.
Wij hebben er SUPER veel zin in,
jullie ook?

CARNAVAL IN HALLE
Elke keer opnieuw staat Halle op stelten wanneer er carnaval

Heb je zin om er SAMEN op uit te trekken?

gevierd wordt. Op zondagnamiddag trekt de zondagstoet door

Heb je zin om andere mensen te ONTMOETEN?

de stad en wij gaan al dat moois bezichtigen! Benieuwd naar
wat er dit jaar allemaal te zien zal zijn...
Zondag 27 maart 2022
van 14u30 tot 18u

In dit boekje, met een ruim vrijetijdsaanbod,
richten we ons tot volwassenen
met (een vermoeden van) een beperking.

Afspraak:

Station Halle (buiten voor de loketten) om 14u30
Hopelijk tot binnenkort!

Gsm begeleider Elke: 0475 26 78 32

Lieve, Fien en Elke

Geen rolstoel mogelijk
Gratis
(Drankjes/snacks zelf cash te betalen)
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COVID SAFE TICKET meebrengen
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UP!
Voor wie zijn onze activiteiten?

ONTMOETING IN VILVOORDE: JIEKAA
Wil je andere mensen leren kennen?
Of heb je gewoon zin in een gezellige babbel of

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

een drankje? Kom dan langs in het jeugdhuis Jiekaa.
Je kan er ook steeds terecht bij een begeleider.

Je bent zelfstandig. Dat betekent:
Vrijdag 18 maart 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)

•

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.)

Gratis
(Drankjes zelf cash te betalen)
COVID SAFE TICKET meebrengen
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LEGENDE
voor wie?
kostprijs?

BOWLEN IN BRUSSEL

rolstoeltoegankelijk?

Jullie hebben ongetwijfeld al wel eens dit fantastisch spelletje
gespeeld en misschien heb je ook al gigantisch veel ke-

waar?

gels omver gekegeld? Awel, dan krijg je bij deze activiteit weer

de kans om zoveel mogelijk strikes te halen, hupla! En natuur-

wat meebrengen?

lijk drinken we daar ook een drankje bij!

activiteit

Zaterdag 12 maart 2022
van 14u tot 17u

email

Afspraak:

Station Brussel Centraal (voor de loketten) om 14u

telefoon

Gsm begeleider Fien: 0499 94 90 39

eten, kleden en wassen

Eventueel rolstoel mogelijk

communiceren

16 euro via onkostennota

(inbegrepen: 2 spelletjes + huur schoenen + 1 drankje)

woonsituatie
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COVID SAFE TICKET meebrengen
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Wandeling
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HUP! infomoment
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WANDELING
HALLERBOS
Ontdek
een nieuwe
wereld van vrije tijd en beleef een avontuur
We weten nog niet hoe de coronacijfers er in januari uit
zullen zien, dus we spelen het op veilig en trekken naar het
Hallerbos voor een mooie wandeling.
Nadien kunnen degenen die willen nog een lekkere
warme chocomelk (of iets anders natuurlijk) gaan drinken
om op te warmen.
Zaterdag 15 januari 2022
van 14u tot 17u

WANDELING + EGYPTISCH ETEN HALLE
We maken eerst een mooie wandeling,
om nadien lekker Egyptisch te gaan eten bij ‘Ramses’.
De meesten onder jullie zullen dit al wel kennen!

Altijd lekkere pita, pizza, pasta, … Smakelijk!
Zaterdag 26 februari 2022
van 11u30 tot 14u30
Afspraak:

Station Halle (buiten voor de loketten) om 11u30

Afspraak:

Station Halle — buiten voor de loketten

Gsm begeleider Elke: 0475 26 78 32

Gsm begeleider Elke: 0475 26 78 32

Geen rolstoel mogelijk

Geen rolstoel mogelijk

Richtprijs: 15 euro (schotel + drankje)
Via onkostennota

Als je graag nadien mee iets gaat drinken:
COVID SAFE TICKET + cashgeld voor drankje
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COVID SAFE TICKET meebrengen
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UP!

INFOMOMENT + VRIENDEN & FAMILIE
We organiseren een reuzegezellig infomoment,
waarop jij én je vrienden en familie allemaal welkom zijn.

We vragen iedereen zijn mening voor onze activiteiten in 2022.
Wat is er goed? Wat kan er anders? Wat kan beter?

LASERSHOOTEN IN VILVOORDE
Ontdek een nieuwe wereld van vrije tijd en beleef een avontuur
waar je nooit van gedroomd hebt!
Of je nu een verstokte gamer bent of gewoon nieuwsgierig,
je zult je geluk vinden in een van de twee arena's die ze
aanbieden!
Zaterdag 19 februari 2022
van 14u00 tot 17u30
Afspraak: Station Vilvoorde (voorkant buiten) om 14u

We zijn daar terug om 17u30

Als leuke extra verloten we 2x2 tickets voor Planckendael voor
het leukste nieuwe idee voor het komende jaar!
We hebben jullie er graag allemaal bij en kijken er naar uit jullie
vrienden en familie te ontmoeten! Lieve, Fien en Elke
Zaterdag 29 januari 2022
van 14u00 tot 18u00
Afspraak:

Locatie? Lasermagic - Leuvensesteenweg 3311800 Peutie Afspraak ter plaatse om 14u30 aan inkom.

ZETTU Artesiëstraat 15, 1000 Brussel

Gsm begeleider Lieve: 0487 53 23 96

Gsm begeleider Lieve: 0487 53 23 96

Geen rolstoel mogelijk

Volledig rolstoeltoegankelijk

21 euro via onkostennota

Gratis inkom
(Drankjes/snacks zelf cash te betalen)

(inbegrepen: 2 verschillende lasergames + 1 drankje tijdens pauze
+ frituurmix &dipsaus)

COVID SAFE TICKET meebrengen
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COVID SAFE TICKET meebrengen
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Stadswandeling

Brussel is meer dan de Grote Markt en Manneken Pis. Daarom

BXL
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STADSWANDELING BRUSSEL
laten we je kennismaken met andere plaatsen in Brussel-
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centrum via een wandeling.
We brengen je zelfs naar Jeanneke Pis.
We sluiten de wandeling af met een lekker warm drankje.
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Afspraak:

Lasershooten

Station Brussel Centraal voor de loketten om 14u
We zijn daar terug om 17u30

Vilvoorde
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Zaterdag 5 februari 2022
van 14u00 tot 17u30
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Wandeling +

Gsm begeleider Lieve: 0487 53 23 96
Niet rolstoeltoegankelijk

resto Halle

Gratis
(Drankjes zelf cash te betalen)
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COVID SAFE TICKET meebrengen
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