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Heb je zin om nieuwe dingen te ONTDEKKEN ? 

Heb je zin om eens iets anders te BELEVEN? 

 

Hubbie is een organisatie in Brussel,  

die personen met een (vermoeden van)  

verstandelijke beperking ondersteunt  

in wonen, werken en vrije tijd. 

 

In dit boekje vind je ons aanbod 

van workshops en woensdagnamiddagactiviteiten 

voor personen vanaf 18 jaar. 

 

Hopelijk tot snel! 
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Welke workshop 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. Veel plezier! 

en/of 
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COVID-19 

We zijn heel blij dat we jullie weer zullen kunnen 

ontvangen in ons activiteitencentrum! 

 

We zullen onze workshops en activiteiten  

hervatten met de nodige voorzichtigheid. 

Daarom zullen wel kleine groepjes maken per 

workshop of activiteit, zodat we steeds de nodige 

afstand kunnen houden. 

Ook zullen we veel aandacht schenken aan een 

goede hygiëne, omdat we nog steeds alert moeten 

blijven om een tweede golf te voorkomen. 

 

Bekijken jullie nog aandachtig de poster hiernaast? 

 

Super, hopelijk tot binnenkort! 
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MUZIEK EN SPELLETJES OP DE COMPUTER: REEKS 1 

 

Woensdag 15 juli en woensdag 22 juli  

van 14u tot 16u 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 

We leren samen hoe je op YouTube muziek 
zoekt en beluistert, of hoe je een spel speelt op 
de tablet of computer. 

WORKSHOPS 
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SCHILDERIJEN VOOR DE DOKTER 

 

Vrijdag 31 juli en vrijdag 7 augustus en 

vrijdag 14 augustus en vrijdag 28 augustus en  vrij-

dag 11 september en vrijdag 18 september en vrij-

dag 25 september van 14u tot 16u 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 

We maken samen schilderijen om op te  
hangen in de wachtzaal van psychiater Dr. Baetens.  
Leuk hè, zo kan iedereen onze kunstwerken  
daar bewonderen!  
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MASKERS MAKEN 

We maken samen een masker.  

Jij mag kiezen van wat; je favoriete dier, super-

held, vriend, ... 

 

Vrijdag 10 juli en vrijdag 17 juli en 

vrijdag 24 juli van 10u tot 12u 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 
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SPETTERENDE MUZIEK-COVER MAKEN 

 

Donderdag 9 juli en donderdag 16 juli en  

donderdag 23 juli van 10u tot 12u 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 

In deze workshop gaan we aan de slag met een be-
staand liedje, dat we zelf op onze eigen manier gaan 
zingen en spelen op instrumenten.  
Als het af is nemen we het op en kan je het aan je 
vrienden of familie laten horen!  
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JUWELELEN MAKEN  

Dinsdag 28 juli en dinsdag 4 augustus 

van 14u tot 16u 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 

We maken samen een juwelen voor jezelf  
of als cadeau voor iemand anders.  
Je kan een ketting of armband maken. 
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MUZIEK BIJ EEN FILM MAKEN 

 
Donderdag 13 augustus en donderdag 20 augustus en  

donderdag 27 augustus en  donderdag 10 september 

en donderdag 17 september van 10u tot 12u 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  

Hou jij ook zo van films? En van de mooie muziek die 
er vaak bij te horen is?  
Dan ben je bij het juiste adres, want we gaan in deze 
workshopreeks onze eigen muziek maken bij een 
filmfragment! Tof he!  
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MUZIEK EN SPELLETJES OP DE COMPUTER: REEKS 2 

 

Woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus 

van 14u tot 16u 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 

We leren samen hoe je op YouTube muziek 
zoekt en beluistert, of hoe je een spel speelt op 
de tablet of computer. 
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JUWELELEN MAKEN  

 

 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 

We maken samen een juwelen voor jezelf  
of als cadeau voor iemand anders.  
Je kan een ketting of armband maken. 
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DIEREN TEKENEN EN SCHILDEREN 

 

Vrijdag 7 augustus en vrijdag 14 augustus en 

vrijdag 21 augustus van 10u tot 12u 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 

We teken of schilderen samen verschillende 
dieren naar keuze. 
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BELEEF HET ZONIËNWOUD  

Dinsdag 1 september van 13u tot 16u30 

 

Afspraak: Artesiëstraat 15, 1000 Brussel om 13u 

We zullen terug zijn in de Artesiëstraat 15 om 16u30 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 

 

Goede wandelschoenen, MOBIBkaart en flesje water 

We gaan samen wandelen in het zoniënwoud.  
Zo ontsnappen we even uit de drukte van de  
stad en genieten van de rust en de verse lucht  
in het mooiste bos van Brussel!  
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Woensdag 9 september en woensdag 16 september 

en woensdag 23 september van 14u tot 16u 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 

We leren samen hoe je op YouTube muziek 
zoekt en beluistert, of hoe je een spel speelt op 
de tablet of computer. 

MUZIEK EN SPELLETJES OP DE COMPUTER: REEKS 3 
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OMELETTEN MAKEN 

We gaan samen vanaf het begin aan de slag en  
Leren hoe je een omelet maakt. Als we klaar 
zijn doen we samen een degustatie! Mmmm... 

 

Vrijdag 4 september en vrijdag 11 september 

en vrijdag 18 september en vrijdag 25 september 

van 10u tot 12u 

 

Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

 
 
 

 
 

 
 
 
Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget of via  
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 
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WOENSDAG-ACTIVITEITEN 

Voor alle deelnemers die zich hebben ingeschreven 

 
 

 

Je wordt ondersteund door het VAPH: 
Je gebruikt punten vanuit je persoonsvolgend budget 
of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en je betaalt de 
dagprijs. 
 
Je wordt niet ondersteund door het VAPH:  
5 euro per keer 

 

 
 

Deelnemen met een rolstoel op aanvraag 

 
 

 

We vertrekken steeds vanuit de Artesiëstraat 15,  

1000 Brussel 

 

 
 

Breng je MOBIB-kaart mee, we verplaatsen ons vaak 
met de tram of bus.  
Indien je geen MOBIB-kaart hebt, dan kan je die van 
ons gebruiken. Dat kost je 1,4 euro per rit.  
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Wanneer? Wat? Extra kost? 

(via onkostennota) 

1 juli 

13u — 16u 

1e woe maand:  

Natuur Historisch Museum 

€ 0 + vervoer 

8 juli 

14u — 16u  

We gaan samen koekjes 

bakken in ZETTU 

€ 2 

 

15 juli 

14u — 16u 

Wandeling in BXL met ijsje 

of wafel 

€ 3 

22 juli 

13u — 16u 

We gaan Bowlen (onder 

voorbehoud ivm Covid-19) 

€ 9 (1 spel + drankje) 

29 juli 

13u— 16u 

Waterspelletjes in het park 

 

€ 0 

5 augustus 

13u — 16u  

Koninklijk Museum voor 

schone kunst: Old Masters 

Museum 

€ 0 + vervoer 

12 augustus 

14u — 16u  

Wandeling door Brussel en 

drankje op een terrasje 

€ 3 

 

19 augustus 

13u — 16u 

MIMA museum expo “ZOO” € 9,50 + vervoer 

26 augustus 

14u — 16u 

Wandeling in BXL met ijsje 

of wafel 

€ 3  

2 september 

13u — 16u 

Kon. Museum Leger en 

Krijgsgeschiedenis 

€ 0 + vervoer 

 

9 september 

12u — 16u 

Bezoek aan het Atomium € 8,50 toegang + vervoer 

16 september 

14u — 16u 

Wandeling door Brussel en 

drankje op terrasje 

€ 3 

 

23 september 

13u — 16u 

Fortis Film Days: Film kijken 

in UGC de Brouckere 

€ 5,50 + vervoer 
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INSCHRIJVEN 
inschrijven kan op 2 manieren: 

inschrijvingen@hubbie.brussels 

 

0475 26 78 32 

 

 

Maand per maand kan er ingeschreven worden: 

 workshops en activiteiten juli vòòr 26 juni 2020  

 workshops en activiteiten augustus: vòòr 24 juli 2020 

 workshops en activiteiten september: vòòr 28 augustus 2020 

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 terug om je inschrijving te  

bevestigen of vraag te beantwoorden. 
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workshop/activiteit annuleren 
 

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

 

1. Workshop: 

Op het nummer: 02/503.29.10 

Als de workshopbegeleider onverwacht afwezig is,  

dan wordt je verwittigd en kan de workshop niet doorgaan. 

 

2. Woensdagactiviteit 

Op het nummer 02/503.29.10 

 

 

Terugbetaling bij annulatie: 

Als je annuleert tot 24u voor de workshop of 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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Artesiëstraat 15 

1000 Brussel 

www.hubbie.brussels 

inschrijvingen@hubbie.brussels 

 

* Verantwoordelijke uitgever: Lieve DeKempeneer 


