
Voorzitter en gemeente(steun)fractie-raadsleden  van gemeente Schagen, in uw mailbox 

23 september 2020 zit een belangrijk stuk die geen enkele aandacht mag doen 

ontsnappen. 

Echter in 2018 is een regeringsbesluit gaan gelden waarin staat dat op 23 september 2020 alle 

websites van overheidsorganisaties toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Datzelfde 

stond al in het in 2016 door Nederland geratificeerde VN-verdrag Handicap 

(artikel 9).  

Maar met dit besluit is dat ook wettelijk geregeld.  

Ieder(in) heeft daarom dit jaar van digitale toegankelijkheid het thema voor de Week van de 

Toegankelijkheid (5-9 oktober) gemaakt. 

Je kunt dus verwachten dat er de komende weken veel aandacht voor dit onderwerp is.  

   Dit is een  en DE kans voor ambassadeurs voor het VN-verdrag om aandacht te krijgen! 

Aldus en bijgaand het stuk in uw mailbox wat extra aandacht moet hebben. 

Want je kunt je gemeente een compliment  geven als zij hun zaakjes niet op orde hebben.  Daarom 

adviseren “wij” ambassadeurs voor het VN-verdrag  hoe ze de puntjes op de i kunnen zetten. 

Hiermee maken wij ons als  VN-ambassadeur zeer goed zichtbaar.   

De komende tijd en zeker in aanloop naar de Oordeelsvergadering in Oktober 2020 zullen nog eens 

extra door ons Ongehinderd als VN Ambassadeurs  die PUNTJES op de welbekende ”i” gaan zetten.  

Dat zal ook van invloed gaan worden tot een totaal omgooien van het roer in Schagen, college en 

Raad maar meer nog de welzinorganisaties zoals WPW en WMO adviesraad als de WMOJ adviesraad 

zullen dan een keer moeten, moeten gaan maken, gewild of ongewild. 

 

Want de Alliantie VN-verdrag maakte een toolkit over dit onderwerp. Hier vinden jullie informatie 

over in  jullie mailbox wat onder toegankelijke websites wordt verstaan en wat je kunt doen met het 

onderwerp. Het is onmogelijk om de toegankelijkheid van een website als leek volledig te 

beoordelen. Maar er is een heldere norm in de wet verankerd, de WCAG 2.1 AA.  Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) voor de not 

English minden onder ons, zie  

https://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=en&u=https://www.w3.org/WAI/standards-

guidelines/wcag/&prev=search&pto=aue    

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01
https://weekvandetoegankelijkheid.nl/
https://weekvandetoegankelijkheid.nl/
https://gewoongelijk.nl/over-deze-website/alliantie-voor-inclusie/
https://iederin.nl/toolkit-maak-je-gemeentewebsite-toegankelijk/toolkit-wat-moet-je-weten/
https://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=en&u=https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=en&u=https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/&prev=search&pto=aue


Voor professionele webbouwers is daaruit klip en klaar af te leiden wat er in orde moet zijn. Veel 

bouwers van overheidswebsites zijn hiervan niet op de hoogte en hun opdrachtgevers (zeker) ook 

niet. Op www.ddai.nl kunnen gemeenten professionele webbouwers vinden die de kunst verstaan. 

En op www.drempelvrij.nl staan bedrijven die websites op toegankelijkheid volgens WCAG 2.1 AA 

kunnen toetsen.  Gemeenteraad van Schagen verdiep u hier in en zorg dat de gemeente Schagen 

meer dan Toegankelijk/Inclusief wordt en ook MIND in de zin van geestelijke zorg en voor visueel 

beperkte.   (voor 2021 zijn wij ook doende om gemeenten Inclusie te krijgen, welke gemeente dat 

worden zal moet gaan blijken en krijgt dan het vignet ‘meest Toegankelijke gemeente’).☺ 

Ook wij in NH gaan ‘ons’ manifesteren naar de provincie toe i.s.w.m Inclusionlab als  VN-

ambassadeurs zullen wij z.s.m.  daar een handreiking naar gaan maken, in evenredigheid naar onze 

Drentse collega’s want de Provincie NH heeft beschamend al het sociaal domein overboord gezet tot 

rampspoed wat nu in NH gebeurt dat de zgn. gemeente ambtenaren die consulent moeten zijn GEEN 

enkele feedback daarmee hebben.  

Aldus op basis n.a.v. deze  toolkit.  kan een leek zich na 23 september toch een goed oordeel vormen. 

Daarom dat wij  op basis van deze inzichten als VN-ambassadeurs een succesvolle adviesbrief 

hebben gemaakt gemeente Schagen, die te downloaden is  

https://www.seagate.com/nl/nl/manuals/software/toolkit/introduction/    LET OP de handreiking is 

een andere dan deze toolkit* deze toolkit is een handleiding gebruik voor de  

Dit is een zeer belangrijk houvast t.a.v. de verplichte toegankelijkheidsverklaring.  Onze Drenten 

collega’s kijken verder dan hun neus lang is. Dat doen wij ook in NH want er is helaas nog  geen 

toegankelijkheidsverklaring in Schagen, zeker niet die actueel is. Maar er zijn meer belangrijke 

aandachtspunten voor toegankelijkheid dan in WCAG 2.1 AA staan.  Hiervoor is inmiddels een 

handreiking gemaakt die door deze VN Ambassadeur in NH  z.s.m. zal worden toegezonden.  ‘De 

Check op toegankelijkheid van een overheidswebsite’* 

Als iemand van de raadsleden  in Schagen deze handreiking*  wil ontvangen, stuur dan een mail aan 

coby.isp@gmail.com  

Voor wie geldt het besluit? Het besluit geldt uiteraard voor ALLE ministeries, provincies en 

gemeenten.  Maar ook alle  publiekrechtelijke instellingen zoals politie, het UWV, de Sociale 

Verzekeringsbank, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Kadaster, de NOS, de Rijksdienst voor het 

Wegverkeer, et cetera.  

Met dank voor uw aandacht en graag vernemende tot meer… en wordt vervolgd… ** 

http://inclusienederland.nl/ 

 

T.a.v. mensen die slechtziend/blind zijn en ook audio beperking hebben, gaat het om veel, heel veel 

meer mensen dan je denkt. 

Aldus… 

http://www.ddai.nl/
http://www.drempelvrij.nl/
https://iederin.nl/toolkit-maak-je-gemeentewebsite-toegankelijk/toolkit-wat-moet-je-weten/
https://www.seagate.com/nl/nl/manuals/software/toolkit/introduction/
https://coalitievoorinclusie.nl/informatie-over-inclusie/informatieverzamelpunt/lees-de-toegankelijkheidsverklaring/
mailto:coby.isp@gmail.com
http://inclusienederland.nl/


Onderstaande cijfers laten zien hoeveel mensen met een beperking er in Nederland zijn.  

Zij worden uitgesloten van informatie en diensten als websites niet voldoen aan de richtlijnen.  

Blind: 78.000  

Slechtziend: 238.000  

Kleurenblind: 700.000  

Hoorbeperking: 1.300.000  w.o. ook tinnitus…☺ 

Fysieke beperking: 1.500.000  

Dyslexie: 825.000  

Laaggeletterd: 1.500.000  

Zwakbegaafd (IQ tussen 70 – 85): 600.000  

Verstandelijke beperking (IQ lager dan 70): 170.000  

Voor wie is webtoegankelijkheid belangrijk?  

Voor iedere websitebezoeker of app-gebruiker is het belangrijk dat websites en apps volledig 

toegankelijk zijn. Want een toegankelijke website of app verhoogt voor iederéén het gebruiksgemak. 

Maar webtoegankelijkheid is echt noodzákelijk voor mensen met:  een visuele beperking  een 

auditieve beperking  een verstandelijke beperking  een beperkte handfunctie  een psychische 

stoornis (zoals autisme)  een beperkte leesvaardigheid 

Voorbeeld – Mensen met een visuele beperking Blinden en slechtzienden kunnen niet of nauwelijks 

informatie van papier lezen. Het internet is voor hen een uitkomst. Digitale informatie kan 

voorgelezen of tot wel 32 keer vergroot worden. Websites en apps moeten dan wel op de juiste 

manier geprogrammeerd zijn en hulpmiddelen als voorleessoftware en vergrotingsapparatuur 

ondersteunen. Pas dan kunnen mensen met een visuele beperking de digitale informatie en diensten 

waarnemen, bedienen en begrijpen 

 

 

T.a.v. de Nederlands en Europees wet, die zegt dat Gemeenten internet pagina’s op 23 september 

toegankelijk moeten hebben en ook een Toegankelijkheid verklaring op hun gemeente pagina 

moeten hebben, hebben ze het niet doen ze het niet? Dan kan college en raad op hun wettelijke 

plicht worden gewezen. 

de visueel gehandicapten  horen wat er is, veel contrast van zwart wit etc. kijk eens op de side van 

kim bols wat nodig is ze is geweldig.  www.kimbols.be  

 “Te weinig donoren, dus moeten we hoornvlies namaken” 
 NL 23-27/09: Eerste Onbeperkte Elfstedentocht 
 NL: Amersfoort – Maak kennis met blindenvoetbal – 3 open trainingen 

 BE 01/10/20: Brussel – Come❤Back met Braillemuseum 

 Door de zwelling brak mijn hoornvlies 
 ‘Iedereen stapt hier stralend buiten’ 
 Nieuwsflitsen 29 augustus 2020 

http://www.kimbols.be/
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/hoornvlies-oogproblemen/te-weinig-donoren-dus-moeten-we-hoornvlies-namaken.html
https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-23-27-09-eerste-onbeperkte-elfstedentocht.html
https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-amersfoort-maak-kennis-met-blindenvoetbal-3-open-trainingen.html
https://www.kimbols.be/agenda/be/be-01-10-20-brussel-come%e2%9d%a4back-met-braillemuseum.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/hoornvlies-oogproblemen/door-de-zwelling-brak-mijn-hoornvlies.html
https://www.kimbols.be/vrije-tijd-activiteiten/make-up-mode/iedereen-stapt-hier-stralend-buiten.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-29-augustus-2020.html


 NL 15/10/20: Dag van de Witte Stok 
 TV-tip 29/11: Jamai Loman helpt mensen met beperking droom najagen in RTL-show 

Over Winnaars 
 NL: Amsterdam – Performance in het stedelijk museum voor en door blinden en 

slechtzienden 
 NL 12/09/20: Almelo – AAV SISU start met een clinic Runningblind 
 Lego lanceert ‘brailleblokjes’ voor slechtziende kinderen 
 Genereuze Matthias vergezelde blinde Jonach tijdens wandeling 
 BE Oproep: Klinische studie bij blindheid door retinitis pigmentosa 
 NL Oproep: Advies voor toegankelijk stadsloket Amsterdam 
 Gezocht: Quotes voor artistiek project 
 Scheurtje in een zachte contactlens; gevolg: schimmelinfectie in het oog 
 BE 13-17/10/20: Brussel – BrailleTech 2020: live en digitaal! 
 Nieuwsflitsen 8 augustus 2020 
 Bekkevoort – Website toegankelijker voor blinden en slechtzienden 
 NL: Enquête nieuw mobiliteitshulpmiddel 
 Ontdek de moderne visuele hulpmiddelen 
 Blij weerzien – Zelfde gesprekspartner, zoveel jaar later 
 ‘We zijn niet ziek, het is een aandoening’ 
 Woezel volgde een opleiding tot geleidehond en toen gebeurde er iets onverwachts … 
 Blinde Joëlle start eigen vertaalbureau 
 Vergrootglas krijgt nieuwe functies in iOS 14 
 Waar blijft de eerste weervrouw in een rolstoel? 
 Nieuwsflitsen 17 juli 2020 
 Ervaringsverhaal – Hoe een bacterie mijn linkeroog ruïneerde 
 Enkele injectie nanodeeltjes herstelt gezichtsvermogen van blinde ratten 
 BE: MSK Gent – Rondleidingen voor blinden en slechtzienden 
 NL: Rondleidingen Rijksmuseum, ook voor families! 
 New Vision opent oogkliniek aan triangel in Eindhout 
 BE Gezocht: Blinde acteurs en actrices voor kortfilm 
 Ik ben een gemakkelijke prooi” 
 Nieuwsflitsen 2 juli 2020 
 Voor blinden en personen met autisme blijft lockdown duren 
 NL 19/09/20: Almere – Workshop – Grip op je energie met een visuele beperking 
 Hans van Zetten leest eigen biografie ‘Hij staat!’ in voor blinden en slechtzienden 
 BE Oproep: Teken- en schilderwedstrijd voor slechtzienden 
 BE Oproep: Veiliger verkeer met IMEC 
 Wijchmaal – Sint-Elisabeth start secundair onderwijs voor blinde jongeren 
 NL: Beantwoording Kamervragen over de toegankelijkheid voor mensen met een 

handicap in het openbaar vervoer in het licht van de coronacrisis 
 BE: Sociale en fiscale voordelen en rechten voor blinden en slechtzienden 
 BE Vakantie rond blinden en slechtzienden 
 Eeklo – B&B die openstaat voor blinden en slechtzienden 
 BE: 6 maanden lang 50 EUR extra bij IT en/of IVT 
 NL 11/06/22: Blind Elephant Motorrun 
 Nieuw: horizontale blindengeleidestok 
 BE 06/06 – 08/11/20: Oostende – Over Permeke. Met de klankkleur van een basviool 
 Hans Smit, bestuursvoorzitter Vereniging Onbeperkt Lezen ontvangt Koninklijke 

Onderscheiding bij afscheid 
 Grotere ondertiteling op tv dankzij superslim apparaatje 
 Aarschot – Website van de stad wordt voortaan ook voorgelezen 
 Nieuwsflitsen 12 juni 2020 
 Op bezoek bij Wonka, blindengeleidehond in wording 
 Solutions Radio introduceert de VO-box 
 BE: Veiligheidsmaatregelen voor treinreizigers 
 NL 26/09/20: Lelystad – Multisportdag voor mensen met een visuele beperking 
 ‘Welke steun willen blinden en slechtzienden van ziende mensen in coronatijden?’ 

https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-15-10-20-dag-van-de-witte-stok.html
https://www.kimbols.be/oproepjes/tv-tip/tv-tip-29-11-jamai-loman-helpt-mensen-met-beperking-droom-najagen-in-rtl-show-over-winnaars.html
https://www.kimbols.be/oproepjes/tv-tip/tv-tip-29-11-jamai-loman-helpt-mensen-met-beperking-droom-najagen-in-rtl-show-over-winnaars.html
https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-amsterdam-performance-in-het-stedelijk-museum-voor-en-door-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-amsterdam-performance-in-het-stedelijk-museum-voor-en-door-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-12-09-20-almelo-aav-sisu-start-met-een-clinic-runningblind.html
https://www.kimbols.be/spelen-spelletjes/spelletjes-speelgoed/lego-lanceert-brailleblokjes-voor-slechtziende-kinderen.html
https://www.kimbols.be/vrije-tijd-activiteiten/wandelroutes/genereuze-matthias-vergezelde-blinde-jonach-tijdens-wandeling.html
https://www.kimbols.be/oproepjes/oproep/be-oproep-klinische-studie-bij-blindheid-door-retinitis-pigmentosa.html
https://www.kimbols.be/oproepjes/oproep/nl-oproep-advies-voor-toegankelijk-stadsloket-amsterdam.html
https://www.kimbols.be/oproepjes/gezocht/gezocht-quotes-voor-artistiek-project.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/hoornvlies-oogproblemen/scheurtje-in-een-zachte-contactlens-gevolg-schimmelinfectie-in-het-oog.html
https://www.kimbols.be/agenda/be/be-13-17-10-20-brussel-brailletech-2020-live-en-digitaal.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-8-augustus-2020.html
https://www.kimbols.be/web-social-media/anysurfer/bekkevoort-website-toegankelijker-voor-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/oproepjes/oproep/nl-enquete-nieuw-mobiliteitshulpmiddel.html
https://www.kimbols.be/hulp/hulpmiddelen/adl/ontdek-de-moderne-visuele-hulpmiddelen.html
https://www.kimbols.be/tewerkstelling/be-werk/blij-weerzien-zelfde-gesprekspartner-zoveel-jaar-later.html
https://www.kimbols.be/doofblindheid/we-zijn-niet-ziek-het-is-een-aandoening.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/belgie-geleidehond/bcg/woezel-volgde-een-opleiding-tot-geleidehond-en-toen-gebeurde-er-iets-onverwachts.html
https://www.kimbols.be/tewerkstelling/jobs/blinde-joelle-start-eigen-vertaalbureau.html
https://www.kimbols.be/web-social-media/apple-ios/vergrootglas-krijgt-nieuwe-functies-in-ios-14.html
https://www.kimbols.be/handicap-integratie/integratie/waar-blijft-de-eerste-weervrouw-in-een-rolstoel.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-17-juli-2020.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/hoornvlies-oogproblemen/ervaringsverhaal-hoe-een-bacterie-mijn-linkeroog-ruineerde.html
https://www.kimbols.be/medisch/blindheid-genezen/enkele-injectie-nanodeeltjes-herstelt-gezichtsvermogen-van-blinde-ratten.html
https://www.kimbols.be/agenda/be/be-msk-gent-rondleidingen-voor-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-rondleidingen-rijksmuseum-ook-voor-families.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziekenhuizen/new-vision-opent-oogkliniek-aan-triangel-in-eindhout.html
https://www.kimbols.be/oproepjes/gezocht/be-gezocht-blinde-acteurs-en-actrices-voor-kortfilm.html
https://www.kimbols.be/agressie-veiligheid/beroving-overval/ik-ben-een-gemakkelijke-prooi.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-2-juli-2020.html
https://www.kimbols.be/handicap-integratie/integratie/voor-blinden-en-personen-met-autisme-blijft-lockdown-duren.html
https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-19-09-20-almere-workshop-grip-op-je-energie-met-een-visuele-beperking.html
https://www.kimbols.be/lectuur-literatuur/cbb/hans-van-zetten-leest-eigen-biografie-hij-staat-in-voor-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/oproepjes/oproep/be-oproep-teken-en-schilderwedstrijd-voor-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/oproepjes/oproep/be-oproep-veiliger-verkeer-met-imec.html
https://www.kimbols.be/onderwijs/be-middelbaar-onderwijs/wijchmaal-sint-elisabeth-start-secundair-onderwijs-voor-blinde-jongeren.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/openbaar-vervoer/nederland-trein-station/nl-beantwoording-kamervragen-over-de-toegankelijkheid-voor-mensen-met-een-handicap-in-het-openbaar-vervoer-in-het-licht-van-de-coronacrisis.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/openbaar-vervoer/nederland-trein-station/nl-beantwoording-kamervragen-over-de-toegankelijkheid-voor-mensen-met-een-handicap-in-het-openbaar-vervoer-in-het-licht-van-de-coronacrisis.html
https://www.kimbols.be/hulp/aanvraag/organisaties-hulp-aanvraag/be-sociale-en-fiscale-voordelen-en-rechten-voor-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/vrije-tijd-activiteiten/organisaties-vrije-tijd-activiteiten/be-vakantie-rond-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/vrije-tijd-activiteiten/toerisme/eeklo-bb-die-openstaat-voor-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/oproepjes/oproep/be-6-maanden-lang-50-eur-extra-bij-it-en-of-ivt.html
https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-11-06-22-blind-elephant-motorrun.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/witte-stok/nieuw-horizontale-blindengeleidestok.html
https://www.kimbols.be/agenda/be/be-06-06-08-11-20-oostende-over-permeke-met-de-klankkleur-van-een-basviool.html
https://www.kimbols.be/handicap-integratie/blind-zijn/hans-smit-bestuursvoorzitter-vereniging-onbeperkt-lezen-ontvangt-koninklijke-onderscheiding-bij-afscheid.html
https://www.kimbols.be/handicap-integratie/blind-zijn/hans-smit-bestuursvoorzitter-vereniging-onbeperkt-lezen-ontvangt-koninklijke-onderscheiding-bij-afscheid.html
https://www.kimbols.be/hulp/hulpmiddelen/gesproken-ondertiteling-audiodescriptie-tv/grotere-ondertiteling-op-tv-dankzij-superslim-apparaatje.html
https://www.kimbols.be/web-social-media/voorleesstem/aarschot-website-van-de-stad-wordt-voortaan-ook-voorgelezen.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-12-juni-2020.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/belgie-geleidehond/bcg/op-bezoek-bij-wonka-blindengeleidehond-in-wording.html
https://www.kimbols.be/hulp/hulpmiddelen/gesproken-ondertiteling-audiodescriptie-tv/solutions-radio-introduceert-de-vo-box.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/openbaar-vervoer/belgie-trein-station/be-veiligheidsmaatregelen-voor-treinreizigers.html
https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-26-09-20-lelystad-multisportdag-voor-mensen-met-een-visuele-beperking.html
https://www.kimbols.be/handicap-integratie/omgangstips/welke-steun-willen-blinden-en-slechtzienden-van-ziende-mensen-in-coronatijden.html


 Blinde voetganger op stap in nieuwe autotunnel 
 Nieuwsflitsen 27 mei 2020 
 “Ik voel me nu pas echt beperkt” 
 “Binnenkort geen aangepaste leerboeken meer voor blinde en slechtziende jongeren” 
 Waarin verschilt Relex Smile ooglaser van FemtoLASIK ooglaser? 
 Nieuwsflitsen 10 mei 2020 
 Weer een gewoon paardje in de wei 
 Blindengeleidepaardje Dinky is job kwijt 
 Slechts 2 van de 38 haltes van Noorderlijn geschikt voor blinden en slechtzienden 
 “Ik ben blind en kan afstand van ‘social distancing’ niet inschatten” 
 “Laat kinderen niet té veel naar scherm staren” 
 ‘Ontwijk zelf mensen met witte stok, want zij kunnen je niet waarnemen’ 
 Nieuwsflitsen 21 april 2020 
 Vanaf nu puzzelen mogelijk ondanks een visuele beperking 
 “Fietsen met Guy, dat is voor mij de vrijheid” 
 Nieuwsflitsen 5 april 2020 
 Nieuwsflitsen 19 maart 2020 
 ‘Regelmatige oogcontroles voor glaucoom aanbevolen aan alle 40-plussers’ 
 Lommelse producer werkt samen met Daisy uit ‘Belgium’s Got Talent’ 
 Ouder dan veertig jaar? Laat u testen op glaucoom 
 “Mercy Ships heeft mijn kijk op het leven veranderd” 
 Blindengeleidehondenschool wil dat honden in bos los mogen 
 Bij de CPC zit achter elke recreatieloper een verhaal 
 Gaat lezen moeilijk? Lees duizenden luisterboeken met de gratis Anderslezen-app! 
 BE 17/04/21: Zerkegem – Ribbeneetfestijn tvv blinde boogschutter Ruben 
 Nieuwsflitsen 28 februari 2020 
 Nieuwsflitsen 11 februari 2020 
 Antwerpen – Bestuur maakt werk van toegankelijke stad 
 Blinde wandelaar valt in slecht beveiligde werfput 
 Webwinkel Blinkink: Geleideroutes zelf ontwerpen, combineren en plaatsen 
 Te voet is ook groene mobiliteit 
 Ouderen en oogaandoeningen 
 BE vanaf 08/05: Virtuele tentoonstelling Bewogen 
 Nieuwsflitsen 25 januari 2020 
 Van pup naar held als blindengeleidehond 
 Knokke-Heist – 2.200 leerlingen in actie voor blindengeleidehonden 
 Essen – Slechtzienden roepen schepencollege tot de orde 
 Een geleidehond opvoeden voor een ander 
 Geraardsbergen/Lierde – 160.000 dopjes voor blindengeleidehonden 
 “Ik wil een rijbewijs halen, want het openbaar vervoer hier is geen lachertje” 
 Dean, bijna blind, wil paralympisch judokampioen worden 
 30% zicht, 100% veilig de weg op 
 Van radiojournaal naar blindentribune 
 Nieuwsflitsen 11 januari 2020 
 “Als Lamkel Zé roze schoenen draagt, willen blinden dat ook graag weten” 
 Samana-boodschappenlijn – Gratis telefoonlijn om boodschappen aan huis geleverd te 

krijgen 
 NMBS wil blinde man niet meer helpen omdat bedrijf “niet verzekerd is” voor wandeling 

van 50 meter 
 Waterige ogen (erg tranende ogen) bij baby’s en kinderen 
 Gesloten hoek-glaucoom: Oogaandoening met oogpijn 
 ProRail ontvangt braillepluim” voor braille op treinstations 
 BE: Terugbetaling brillen, (nacht)lenzen, lensimplantatie, oogpleisters en 

laserbehandeling 
 Asthenopie: Vermoeide oogspieren met pijn en oogproblemen 
 Nieuwsflitsen 21 december 2019 
 Blinde boogschutter Ruben kan naar het WK dankzij ‘grote vis’ 

https://www.kimbols.be/agressie-veiligheid/auto-chauffeur/blinde-voetganger-op-stap-in-nieuwe-autotunnel.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-27-mei-2020.html
https://www.kimbols.be/handicap-integratie/integratie/ik-voel-me-nu-pas-echt-beperkt.html
https://www.kimbols.be/onderwijs/onderwijshulpmiddelen/binnenkort-geen-aangepaste-leerboeken-meer-voor-blinde-en-slechtziende-jongeren.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/ooglaseren/waarin-verschilt-relex-smile-ooglaser-van-femtolasik-ooglaser.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-10-mei-2020.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/algemeen-geleidehond/geleidepaard/weer-een-gewoon-paardje-in-de-wei.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/algemeen-geleidehond/geleidepaard/blindengeleidepaardje-dinky-is-job-kwijt.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/openbaar-vervoer/belgie-tram-en-premetrolijnen/slechts-2-van-de-38-haltes-van-noorderlijn-geschikt-voor-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/handicap-integratie/integratie/ik-ben-blind-en-kan-afstand-van-social-distancing-niet-inschatten.html
https://www.kimbols.be/medisch/computer-smartphone-ooggezondheid/laat-kinderen-niet-te-veel-naar-scherm-staren.html
https://www.kimbols.be/handicap-integratie/integratie/ontwijk-zelf-mensen-met-witte-stok-want-zij-kunnen-je-niet-waarnemen.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-21-april-2020.html
https://www.kimbols.be/spelen-spelletjes/puzzels/vanaf-nu-puzzelen-mogelijk-ondanks-een-visuele-beperking.html
https://www.kimbols.be/sport/wielrennen/fietsen-met-guy-dat-is-voor-mij-de-vrijheid.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-5-april-2020.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-19-maart-2020.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/glaucoom/regelmatige-oogcontroles-voor-glaucoom-aanbevolen-aan-alle-40-plussers.html
https://www.kimbols.be/kunst-cultuur/muziek/lommelse-producer-werkt-samen-met-daisy-uit-belgiums-got-talent.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/glaucoom/ouder-dan-veertig-jaar-laat-u-testen-op-glaucoom.html
https://www.kimbols.be/buitenland-ontwikkelingssamenwerking/diverse-ontwikkelingssamenwerkingsprojecten/mercy-ships-heeft-mijn-kijk-op-het-leven-veranderd.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/belgie-geleidehond/bghsg/blindengeleidehondenschool-wil-dat-honden-in-bos-los-mogen.html
https://www.kimbols.be/sport/atletiek/bij-de-cpc-zit-achter-elke-recreatieloper-een-verhaal.html
https://www.kimbols.be/web-social-media/lezen-apps/gaat-lezen-moeilijk-lees-duizenden-luisterboeken-met-de-gratis-anderslezen-app.html
https://www.kimbols.be/agenda/be/be-17-04-21-zerkegem-ribbeneetfestijn-tvv-blinde-boogschutter-ruben.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-28-februari-2020.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-11-februari-2020.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/mobiliteitsaanpassingen/antwerpen-bestuur-maakt-werk-van-toegankelijke-stad.html
https://www.kimbols.be/agressie-veiligheid/val/blinde-wandelaar-valt-in-slecht-beveiligde-werfput.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/geleidelijnen/webwinkel-blinkink-geleideroutes-zelf-ontwerpen-combineren-en-plaatsen.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/stoepen-pleinen/te-voet-is-ook-groene-mobiliteit.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/ouderen-senioren-oogproblemen/ouderen-en-oogaandoeningen.html
https://www.kimbols.be/agenda/be/be-vanaf-08-05-20-virtuele-tentoonstelling-bewogen.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-25-januari-2020.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/belgie-geleidehond/bcg/van-pup-naar-held-als-blindengeleidehond.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/belgie-geleidehond/dopjesactie-vdb-koksijde/knokke-heist-2-200-leerlingen-in-actie-voor-blindengeleidehonden.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/knelpuntenwandeling/essen-slechtzienden-roepen-schepencollege-tot-de-orde.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/belgie-geleidehond/bcg/een-geleidehond-opvoeden-voor-een-ander.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/belgie-geleidehond/dopjesactie-bcg-tongeren/geraardsbergen-lierde-160-000-dopjes-voor-blindengeleidehonden.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/auto/ik-wil-een-rijbewijs-halen-want-het-openbaar-vervoer-hier-is-geen-lachertje.html
https://www.kimbols.be/sport/vechtsport/dean-bijna-blind-wil-paralympisch-judokampioen-worden.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/auto/30-zicht-100-veilig-de-weg-op.html
https://www.kimbols.be/sport/voetbal/van-radiojournaal-naar-blindentribune.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-11-januari-2020.html
https://www.kimbols.be/sport/voetbal/als-lamkel-ze-roze-schoenen-draagt-willen-blinden-dat-ook-graag-weten.html
https://www.kimbols.be/hulp/aanpassingen/supermarkt-winkelen/samana-boodschappenlijn-gratis-telefoonlijn-om-boodschappen-aan-huis-geleverd-te-krijgen.html
https://www.kimbols.be/hulp/aanpassingen/supermarkt-winkelen/samana-boodschappenlijn-gratis-telefoonlijn-om-boodschappen-aan-huis-geleverd-te-krijgen.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/openbaar-vervoer/belgie-trein-station/nmbs-wil-blinde-man-niet-meer-helpen-omdat-bedrijf-niet-verzekerd-is-voor-wandeling-van-50-meter.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/openbaar-vervoer/belgie-trein-station/nmbs-wil-blinde-man-niet-meer-helpen-omdat-bedrijf-niet-verzekerd-is-voor-wandeling-van-50-meter.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/tranende-ogen/waterige-ogen-erg-tranende-ogen-bij-babys-en-kinderen.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/glaucoom/gesloten-hoek-glaucoom-oogaandoening-met-oogpijn.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/openbaar-vervoer/nederland-trein-station/prorail-ontvangt-braillepluim-voor-braille-op-treinstations.html
https://www.kimbols.be/hulp/aanvraag/organisaties-hulp-aanvraag/be-terugbetaling-brillen-nachtlenzen-lensimplantatie-oogpleisters-en-laserbehandeling.html
https://www.kimbols.be/hulp/aanvraag/organisaties-hulp-aanvraag/be-terugbetaling-brillen-nachtlenzen-lensimplantatie-oogpleisters-en-laserbehandeling.html
https://www.kimbols.be/medisch/computer-smartphone-ooggezondheid/asthenopie-vermoeide-oogspieren-met-pijn-en-oogproblemen.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-21-december-2019.html
https://www.kimbols.be/sport/boogschieten/blinde-boogschutter-ruben-kan-naar-het-wk-dankzij-grote-vis.html


 Hoornvliestroebeling: Littekens op cornea van oog 
 Intermediaire uveïtis: Oogontsteking met ontstoken glasvocht 
 Posterieure uveïtis: Oogontsteking van netvlies en vaatvlies 
 “Stoppen? Ik denk er niet aan” 
 Blind geboren Anthony wordt nu ook doof: “Zelfs de dokter wist het niet” 
 Anterieure uveïtis: Oogontsteking van straallichaam en iris 
 Housam is blind… maar brengt nu tweede boek uit 
 Sophie: volledig blind, leest zelf haar post 
 Nieuwsflitsen 6 december 2019 
 “Eindelijk kan ik nog eens naar een voetbalmatch komen” 
 Retinopathie: Schade aan het netvlies van oog of ogen 
 Boek: Verandering van perspectief – Herinneringen aan mijn pubertijd 
 Nieuw infobord aan Gruuthuse ‘verplicht aan te raken’ 
 Nieuwsflitsen 24 november 2019 
 De scribit app is live! 
 Honden met een missie: Dit is Purpose Dogs 
 Blinde studenten doen minipelgrimstocht naar Lourdesgrot 
 Taxi’s weigeren hulphond – Pauline van Heuven boos als vijf chauffeurs op het station 

haar in de kou laten staan 
 Stel je voor: dat blinden kunnen zien 
 Geen enkel openbaar gebouw écht toegankelijk 
 Nieuwsflitsen 9 november 2019 
 Familie en vrienden verzamelen dopjes voor slechtziende Jolien (27) 
 “Hoe, jij bent geen microgolf?” 
 Boek: Baby Miguel – Zal ik mijn mama ooit zien? 
 Daisy mag naar ‘Songfestival for the Blind’ 
 Blinde student beroofd in eigen appartement 
 NL: Agenda Nederland met activiteiten rond blinden en slechtzienden 
 BE: Agenda België met activiteiten rond blinden en slechtzienden 
 Nieuwsflitsen 27 oktober 2019 
 Blind rollen door het leven – Koken 
 Blinde Mike 
 Een mijlpaal in de ooglaserchirugie 
 Alexandra Adams (25) wil arts worden ondanks dat ze doof en blind is 
 Blinde studente doctoreert over Nobelprijswinnaar 
 Een rolstoelvriendelijk trimsalon met blinde trimmer 
 Nieuwsflitsen 11 oktober 2019 
 Droge ogen : “Oogdruppels voor gamers zijn verkeerd signaal” 
 Sonnenborgh Museum – Sterrenwacht wint RAAK Stimuleringsprijs 2019 
 Is donkere chocolade nuttig voor het gezichtsvermogen? 
 De Lion-Francout Prijs 2019 toegekend aan de heer Frédéric Storme 
 Blind(sports)date promoot sporten voor blinden en slechtzienden 
 App ontdekt oogafwijkingen 

 Lasercoagulatie oog: Behandeling van abnormale bloedvaten 
 Nieuwsflitsen 29 september 2019 
 Slechte ogen, gouden handen: Harry maakt tafels en lampen op maat 
 Digitale assistent helpt blinden in de keuken 
 Blinde zanger Rudolf Stevens heeft nieuwe single ‘Hier ben ik weer’ uit: “Muziek is mijn 

passie” 
 Meertalig kinderliedjesboek voor blinde en slechtziende kinderen 
 “Altijd een helpende hand in de buurt dankzij buddy” 
 Elke dag wat minder zien. Maar toch niet bang zijn voor het zwarte gat 
 Susan is blind en rent de Dam tot Damloop 
 ‘Ik heb meer gezien dan de rest van de wereld’ 
 Nieuwsflitsen 15 september 2019 
 Vooroordelen tegenover slechtzienden 
 Zonnebril na het laseren van de ogen 

https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/hoornvlies-oogproblemen/hoornvliestroebeling-littekens-op-cornea-van-oog.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/oogontsteking-oogirritatie/intermediaire-uveitis-oogontsteking-met-ontstoken-glasvocht.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/oogontsteking-oogirritatie/posterieure-uveitis-oogontsteking-van-netvlies-en-vaatvlies.html
https://www.kimbols.be/doofblindheid/stoppen-ik-denk-er-niet-aan.html
https://www.kimbols.be/doofblindheid/blind-geboren-anthony-wordt-nu-ook-doof-zelfs-de-dokter-wist-het-niet.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/oogontsteking-oogirritatie/anterieure-uveitis-oogontsteking-van-straallichaam-en-iris.html
https://www.kimbols.be/lectuur-literatuur/blinde-auteurs/housam-is-blind-maar-brengt-nu-tweede-boek-uit.html
https://www.kimbols.be/hulp/hulpmiddelen/lezen/sophie-volledig-blind-leest-zelf-haar-post.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-6-december-2019.html
https://www.kimbols.be/sport/voetbal/eindelijk-kan-ik-nog-eens-naar-een-voetbalmatch-komen.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/prematuren-oogproblemen/retinopathie-schade-aan-het-netvlies-van-oog-of-ogen.html
https://www.kimbols.be/lectuur-literatuur/boekenplank/boek-verandering-van-perspectief-herinneringen-aan-mijn-pubertijd.html
https://www.kimbols.be/kunst-cultuur/museum/nieuw-infobord-aan-gruuthuse-verplicht-aan-te-raken.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-24-november-2019.html
https://www.kimbols.be/web-social-media/dagelijks-leven-apps/de-scribit-app-is-live.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/belgie-geleidehond/purpose-dogs/honden-met-een-missie-dit-is-purpose-dogs.html
https://www.kimbols.be/vrije-tijd-activiteiten/wandelroutes/blinde-studenten-doen-minipelgrimstocht-naar-lourdesgrot.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/nederland-geleidehond/nl-taxi/taxis-weigeren-hulphond-pauline-van-heuven-boos-als-vijf-chauffeurs-op-het-station-haar-in-de-kou-laten-staan.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/nederland-geleidehond/nl-taxi/taxis-weigeren-hulphond-pauline-van-heuven-boos-als-vijf-chauffeurs-op-het-station-haar-in-de-kou-laten-staan.html
https://www.kimbols.be/medisch/blindheid-genezen/stel-je-voor-dat-blinden-kunnen-zien.html
https://www.kimbols.be/mobiliteit/openbare-gebouwen/geen-enkel-openbaar-gebouw-echt-toegankelijk.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-9-november-2019.html
https://www.kimbols.be/geleidehond/belgie-geleidehond/dopjesactie-vdb-koksijde/familie-en-vrienden-verzamelen-dopjes-voor-slechtziende-jolien-27.html
https://www.kimbols.be/hulp/hulpmiddelen/koken-bakken/hoe-jij-bent-geen-microgolf.html
https://www.kimbols.be/lectuur-literatuur/boekenplank/boek-baby-miguel-zal-ik-mijn-mama-ooit-zien.html
https://www.kimbols.be/kunst-cultuur/muziek/daisy-mag-naar-songfestival-for-the-blind.html
https://www.kimbols.be/agressie-veiligheid/beroving-overval/blinde-student-beroofd-in-eigen-appartement.html
https://www.kimbols.be/agenda/nl/nl-agenda-nederland-met-activiteiten-rond-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/agenda/be/be-agenda-belgie-met-activiteiten-rond-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-27-oktober-2019.html
https://www.kimbols.be/hulp/hulpmiddelen/koken-bakken/blind-rollen-door-het-leven-koken.html
https://www.kimbols.be/sport/voetbal/blinde-mike.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/ooglaseren/een-mijlpaal-in-de-ooglaserchirugie.html
https://www.kimbols.be/doofblindheid/alexandra-adams-25-wil-arts-worden-ondanks-dat-ze-doof-en-blind-is.html
https://www.kimbols.be/lectuur-literatuur/blinde-auteurs/blinde-studente-doctoreert-over-nobelprijswinnaar.html
https://www.kimbols.be/tewerkstelling/jobs/een-rolstoelvriendelijk-trimsalon-met-blinde-trimmer.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-11-oktober-2019.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/oogdruppels-oogmedicijnen/droge-ogen-oogdruppels-voor-gamers-zijn-verkeerd-signaal.html
https://www.kimbols.be/kunst-cultuur/museum/sonnenborgh-museum-sterrenwacht-wint-raak-stimuleringsprijs-2019.html
https://www.kimbols.be/medisch/voeding-drank-ooggezondheid/is-donkere-chocolade-nuttig-voor-het-gezichtsvermogen.html
https://www.kimbols.be/handicap-integratie/prijs-lion-francout/de-lion-francout-prijs-2019-toegekend-aan-de-heer-frederic-storme.html
https://www.kimbols.be/sport/diverse-sporten/blindsportsdate-promoot-sporten-voor-blinden-en-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/medisch/apps-oogaandoeningen-opsporen/app-ontdekt-oogafwijkingen.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/diabetes-oogproblemen/lasercoagulatie-oog-behandeling-van-abnormale-bloedvaten.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-29-september-2019.html
https://www.kimbols.be/tewerkstelling/jobs/slechte-ogen-gouden-handen-harry-maakt-tafels-en-lampen-op-maat.html
https://www.kimbols.be/hulp/hulpmiddelen/adl/digitale-assistent-helpt-blinden-in-de-keuken.html
https://www.kimbols.be/kunst-cultuur/muziek/blinde-zanger-rudolf-stevens-heeft-nieuwe-single-hier-ben-ik-weer-uit-muziek-is-mijn-passie.html
https://www.kimbols.be/kunst-cultuur/muziek/blinde-zanger-rudolf-stevens-heeft-nieuwe-single-hier-ben-ik-weer-uit-muziek-is-mijn-passie.html
https://www.kimbols.be/lectuur-literatuur/brailleboeken/meertalig-kinderliedjesboek-voor-blinde-en-slechtziende-kinderen.html
https://www.kimbols.be/onderwijs/be-hoger-universitair-onderwijs/altijd-een-helpende-hand-in-de-buurt-dankzij-buddy.html
https://www.kimbols.be/handicap-integratie/langzaam-blind-worden/elke-dag-wat-minder-zien-maar-toch-niet-bang-zijn-voor-het-zwarte-gat.html
https://www.kimbols.be/sport/atletiek/susan-is-blind-en-rent-de-dam-tot-damloop.html
https://www.kimbols.be/tewerkstelling/jobs/ik-heb-meer-gezien-dan-de-rest-van-de-wereld.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-15-september-2019.html
https://www.kimbols.be/tewerkstelling/be-werk/vooroordelen-tegenover-slechtzienden.html
https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/ooglaseren/zonnebril-na-het-laseren-van-de-ogen.html


 Lego lanceert bouwinstructies in braille en audio 
 Nieuwsflitsen 12 maart 2017 
 Nieuwsflitsen 30 maart 2017 
 Nieuwsflitsen 22 april 2017 
 Nieuwsflitsen 16 mei 2017 
 Nieuwsflitsen 25 juli 2017 
 Nieuwsflitsen 1 september 2017 
 Nieuwsflitsen 14 september 2017 
 Nieuwsflitsen 5 oktober 2017 
 Nieuwsflitsen 1 november 2017 
 Nieuwsflitsen 31 december 2017 
 Nieuwsflitsen 30 maart 2018 
 Nieuwsflitsen 14 april 2018 
 Nieuwsflitsen 8 juli 2018 
 Nieuwsflitsen 18 augustus 2018 
 Nieuwsflitsen 1 september 2018 
 Nieuwsflitsen 17 september 2018 
 Nieuwsflitsen 28 juli 2018 
 Nieuwsflitsen 22 oktober 2018 
 Nieuwsflitsen 24 november 2018 
 Nieuwsflitsen 7 december 2018 
 Nieuwsflitsen 9 februari 2019 
 Nieuwsflitsen 2 april 2019 
 Nieuwsflitsen 20 april 2019 
 Nieuwsflitsen 1 juni 2019 
 Nieuwsflitsen 1 juli 2019 
 Nieuwsflitsen 1 september 2019 
 NCB viert dankbaar haar 95-jarig bestaan 
 “Ik moet mensen vaak vragen om mijn hond met rust te laten” 
 Leuven – “Werken aan station onveilig voor slechtzienden” 
 BE: Antwerpen – Bezoek aan DIVA. Antwerp Home of Diamonds exclusief voor blinden 

en slechtzienden 

https://www.kimbols.be/  

  

Van belang is dat een visueel gehandicapten de gemeente zelf overtuigd wat nodig is. Zoals bv 

medisch noodzakelijk optische hulpmiddelen omdat hij boven of beneden de 10 optrieen een special 

bril nodig heeft i.v.m. het verwijderen van de lenzen. Dit is dus absoluut geen gewone bril !!!   maar 

om te participeren noodzakelijk is dat beetje zicht  wil benutten dit zijn brillen die niet onder de 

Participatiewet of zorgverzekering wet vallen ze worden door de overheid van kast naar de muur 

gestuurd.  Kijk ook even op onze site  www.mitastimabo.nl   Angelette Akkermans  Mi Ta Stimabo 

(organisatie voor en door mensen met een visuele beperking) 

https://www.kimbols.be/spelen-spelletjes/spelletjes-speelgoed/lego-lanceert-bouwinstructies-in-braille-en-audio.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-12-maart-2017.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-30-maart-2017.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-22-april-2017.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-16-mei-2017.html
https://www.kimbols.be/nieuws/nieuwsflitsen-25-juli-2017.html
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