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JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER 2020 

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

Heb je zin om andere mensen te ONTMOETEN? 

 

Hubbie is een organisatie in Brussel,  

die personen met een (vermoeden van)  

verstandelijke beperking ondersteunt  

in wonen, werken en vrije tijd. 

 

In dit boekje, met een ruim vrijetijdsaanbod,  

richten we ons vooral tot volwassenen  

die zelfstandig thuis wonen. 

 

Hopelijk tot binnenkort! 

eten, kleden en wassen
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activiteit annuleren 
 

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

 
 
TOT 24U VOOR HET BEGIN VAN DE ACTIVITEIT: 

Op inschrijvingen@vzwdelork.org  

of  

Op 0475 26 78 32 

 

 

Als je in het ergste geval toch DE DAG ZELF moet annuleren,  
dan zijn we bereikbaar op het nummer:  

0487/53.23.96 
Laat zeker ook een voicemail-bericht achter indien we niet  
opnemen, dan horen we dit van zodra we de gsm aanzetten. 

 

Terugbetaling bij annulatie: 

Als je annuleert tot 24u voor de activiteit hoef je deze niet te  
betalen. Als je te laat verwittigt rekenen we op jouw  
deelname en verwachten we ook dat je daarvoor betaalt. 

 

Opgelet! Als er voor een activiteit of workshop reeds een  
externe kost is gedaan (bv: toegangsticket/treinticket/…) betalen 
we deze niet terug. 
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INSCHRIJVEN 
inschrijven kan op 2 manieren: 

inschrijvingen@hubbie.brussels 

 

0475 26 78 32 

 

 

 

 

 

 

 

0487 53 23 96 

 

 

Uitzonderlijk is de inschrijving direct voor 3 maanden. 

Zie voor meer informatie op pagina  4 

 

JE KAN ALTIJD BELLEN! 

Spreek zeker een bericht in als je op de voicemail 

belandt. Geef duidelijk je naam en keuze van de 

activiteiten door. We bellen je terug om je keuzes 

te bevestigen. 

telefoonnummer tijdens de activiteit 

 3 

 

Welke Hubbie-activiteit past bij wie? 
Om goed te kunnen inschatten welke activiteit het beste bij jou past, 

duiden we elke activiteit aan met onderstaande bollen.  

Kijk goed bij de activiteit waaraan je wil deelnemen,  

voor je je inschrijft.  

Opgelet! Deelnemers moeten zelfstandig op de activiteit geraken. 

 

en/of 

eten, kleden en wassen 

woonsituatie 

communiceren 

rolstoeltoegankelijk 
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Vreemde tijden! 

Er is te grote onzekerheid of we een ‘gewoon’               
activiteitenprogramma mogen aanbieden. 

Dus stellen we jullie graag voor de volgende 3 maanden  
(juli/ augustus / september) een alternatief programma voor. 

En hopelijk kunnen we jullie in het laatste activiteitenboekje 
van het jaar (oktober/november/ december) terug een  
volwaardig en gevarieerd aanbod bieden. 
 
 

1. ONTMOETING 

We bieden 3 keer per maand een ontmoetingsmoment aan. 

Telkens dezelfde 6 deelnemers en dezelfde begeleider 
per regio en dit vast voor de 3 maanden: 

- 1x Brussel / 1x Vilvoorde / 1x Halle 

- Activiteit zelf zal vooral in de buitenlucht doorgaan. 
- Als het eventueel kan en mag op dat moment gaan  
 we ook iets drinken. 

- Neem steeds 10€ (in cash) mee. Misschien is er  
 toch al iets extra mogelijk.  
 Dit wordt telefonisch besproken vòòr de activiteit. 

 

2. WORKSHOP 

We bieden ook  een workshop aan.  
Ook deze zal doorgaan met dezelfde 6 deelnemers en 
dezelfde begeleider . 
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Ik heb mij ingeschreven voor: 
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EEN HIT SCHRIJVEN EN OPNEMEN!  

Zaterdag 29 augustus van 10u tot 15u30 
 

 

Buurthuis ZETTU - Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
5€ (broodje en drankje inbegrepen) 

In deze workshop gaan we aan de slag met een bestaand 

liedje, dat we zelf op onze eigen manier gaan zingen 

en spelen op instrumenten. Wij halen onze piano’s, 

gitaren, koebellen en drums alvast boven! Als het af 

is nemen we het op en kan je het aan je vrienden of 

familie laten horen!  

WORKSHOP 
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    Voor wie? 

  kostprijs? 

  waar? 

    wat meebrengen? 

 activiteit 

 email 

 telefoon 

LEGENDE 

! Richtlijnen Corona voor de deelnemer: 

- Indien je ziek bent of koorts maakt 
bel je af! 

- Afstand houden indien mogelijk      
anders mondmasker verplicht! 

- Vooraf en nadien je handen goed 
wassen! 
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ma di wo do vr za zo 

  1 2 3 4 

Ontmoeting 

Brussel 

5 

6 7 8 9 10 11 

Ontmoeting     

Vilvoorde 

12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 

Ontmoeting    

Halle 

26 

27 28 29 30 31   

juli 2020 

 11 

 

 

ONTMOETING IN HALLE 

Afspraakplaats Halle 

= station Halle (buiten—onder het blauwe afdak) 

Zaterdag 25 juli 2020  

Zaterdag 15 augustus 2020  

Zaterdag  5 september 2020  

14u tot 17u30  

 

Halle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis—Inschrijven verplicht! 
Breng  wel minstens 10€ zakgeld mee  
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ONTMOETING IN VILVOORDE 

Zaterdag 11 juli 2020  

Zaterdag 8 augustus 2020  

Zaterdag 19 september 2020  

14u tot 17u30  

 

Vilvoorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis—Inschrijven verplicht! 
Breng  wel minstens 10€ zakgeld mee  

Afspraakplaats Vilvoorde  

= station Vilvoorde (buiten—hoofdingang) 
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ma di wo do vr za zo 

     1 

Ontmoeting     

Brussel 

2 

3 4 5 6 7 8 

Ontmoeting         

Vilvoorde 

9 

10 11 12 13 14 15 

Ontmoeting       

Halle 

16 

17 18 19 20 21 22 

 

23 

24 25 26 27 28 29 

Workshop 

30 

31       

augustus 2020 
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ma di wo do vr za zo 

 1 2 3 4 5 

Ontmoeting       

Halle 

6 

7 8 9 10 11 12 

 

13 

14 15 16 17 18 19 

Ontmoeting         

Vilvoorde 

20 

21 22 23 24 25 26 

Ontmoeting     

Brussel 

27 

28 29 30     

september 2020 
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ONTMOETING IN BRUSSEL  

Afspraakplaats Brussel  

= station Brussel-Centraal  (aan het plein —hoofdingang ) 

Zaterdag 4 juli 2020  

Zaterdag 1 augustus 2020  

Zaterdag 26 september 2020  

14u tot 17u30  

 

Brussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis—Inschrijven verplicht! 
Breng  wel minstens 10€ zakgeld mee  


