
2021 TRIM 1 OVERZICHT MODULES IPAD/IPHONE REGIOHUIZEN 
 
DEZE MODULES ZIJN VOLLEDIG CORONA PROOF  
VEILIGE AFSTAND TUSSEN DE DEELNEMERS IS VOORZIEN 
TAFELS, STOELEN, TOILET ZULLEN ONTSMET ZIJN BIJ AANKOMST EN 
ZULLEN NA ELK BEZOEK TERUG ONTSMET WORDEN 
MONDMASKER IS VERPLICHT 
ER IS ONTSMETTINGSGEL VOOR HANDEN BIJ HET BINNEN KOMEN VAN HET 
RH 
 
REGIOHUIS ANTWERPEN 
 
In groepjes van maximum 3 personen wordt er kennis gemaakt met de iPhone/iPad. 
We starten met het verkennen van het toestel en het aanleren van basishandelingen. 
Verder leren we Siri, Zoomen of VoiceOver te gebruiken, zodat u uw toestel vlot kan 
bedienen. We oefenen alles binnen de belangrijkste applicaties, zoals mail, berichten 
en telefoon. Binnen de drie lesmomenten overlopen we stap voor stap de 
handelingen, leren we ze toepassen tot iedereen ze onder de knie heeft en maken 
we plaats om nodige vragen op te lossen. Uw deelname is pas definitief na 
telefonisch contact met de therapeut. 
 
 

- 23/02/2021    van 10u00 tot 12u30 
- 25/02/2021 
- 02/03/2021 

 
Uiterste datum van inschrijving: 12/02/2021 
 
Naam therapeut: Greet Bervoets 
 
 
 
HOOFDZETEL BRUSSEL 
  
In groepjes van maximum 3 personen wordt er kennis gemaakt met de iPhone/iPad. 
We starten met het verkennen van het toestel en het aanleren van basishandelingen. 
Verder leren we Siri, Zoomen of VoiceOver te gebruiken, zodat u uw toestel vlot kan 
bedienen. We oefenen alles binnen de belangrijkste applicaties, zoals mail, berichten 
en telefoon. Binnen de drie lesmomenten overlopen we stap voor stap de 
handelingen, leren we ze toepassen tot iedereen ze onder de knie heeft en maken 
we plaats om nodige vragen op te lossen. Uw deelname is pas definitief na 
telefonisch contact met de therapeut. 
 

- 18/01/2021 van 09u00 tot 11u30 
- 22/01/2021 
- 25/01/2021 

 
Uiterste datum van inschrijving: 14/12/2020 
 
Naam therapeut: Flore Nollet 



 
 
 
REGIOHUIS GEEL 
 

In groepjes van maximum 3 personen wordt er kennis gemaakt met de iPhone/iPad. 
We starten met het verkennen van het toestel en het aanleren van basishandelingen. 
Verder leren we Siri, Zoomen of VoiceOver te gebruiken, zodat u uw toestel vlot kan 
bedienen. We oefenen alles binnen de belangrijkste applicaties, zoals mail, berichten 
en telefoon. Binnen de drie lesmomenten overlopen we stap voor stap de 
handelingen, leren we ze toepassen tot iedereen ze onder de knie heeft en maken 
we plaats om nodige vragen op te lossen. Uw deelname is pas definitief na 
telefonisch contact met de therapeut. 
 

- 23/02/2021  van 10u00 tot 12u30 
- 25/02/2021  
- 02/03/2021  

 
Uiterste datum van inschrijving: 05/02/2021 
 
Naam therapeut: Eline Van Samang 
 
 
REGIOHUIS GENT 
 
Ik voorzie binnen de module ICT drie dagen waarop ik beschikbaar ben voor 4 
dezelfde personen. Op die drie dagen tracht ik jullie te helpen met de vragen die jullie 
ondervinden, beginnende gebruikers zijn eveneens welkom. 
Ik maak voor iedereen 01u30 vrij. Graag uw voorkeur van uur doorgeven bij het 
inschrijven. Ik bel jullie persoonlijk op om uw deelname te bevestigen. 
Uur mogelijkheden: 08u30 tot 10u00/ 10u00 tot 11u30/ 11u30 tot 13u00/ 13u30 tot 
15u00 
 
- 01/03/2021   
- 05/03/2021 
- 08/03/2021 
 
Uiterste datum van inschrijving: 12/02/2021 
 
Naam therapeut: Lieselot Janssen 
 
REGIOHUIS HASSELT 
 
In groepjes van maximum 3 personen wordt er kennis gemaakt met de iPhone/iPad. 
We starten met het verkennen van het toestel en het aanleren van basishandelingen. 
Verder leren we Siri, Zoomen of VoiceOver te gebruiken, zodat u uw toestel vlot kan 
bedienen. We oefenen alles binnen de belangrijkste applicaties, zoals mail, berichten 
en telefoon. Binnen de drie lesmomenten overlopen we stap voor stap de 
handelingen, leren we ze toepassen tot iedereen ze onder de knie heeft en maken 



we plaats om nodige vragen op te lossen. Uw deelname is pas definitief na 
telefonisch contact met de therapeut. 
 
 

- 22/02/2021 van 10u00 tot 12u30 
- 24/02/2021 
- 03/03/2021 

 
Uiterste datum van inschrijving: 12/02/2021 
 
Naam therapeut: Greet Bervoets 
 
REGIOHUIS KORTRIJK 
 
In groepjes van maximum 3 personen wordt er kennis gemaakt met de iPhone/iPad. 
We starten met het verkennen van het toestel en het aanleren van basishandelingen. 
Verder leren we Siri, Zoomen of VoiceOver te gebruiken, zodat u uw toestel vlot kan 
bedienen. We oefenen alles binnen de belangrijkste applicaties, zoals mail, berichten 
en telefoon. Binnen de drie lesmomenten overlopen we stap voor stap de 
handelingen, leren we ze toepassen tot iedereen ze onder de knie heeft en maken 
we plaats om nodige vragen op te lossen. Uw deelname is pas definitief na 
telefonisch contact met de therapeut. 
 

- 22/02/2021  van 10u00 tot 12u30 
- 25/02/2021 
- 02/03/2021 

 
Uiterste datum van inschrijving: 12/02/2021 
 
Naam therapeut: Annelies De Pauw 
 
REGIOHUIS LEUVEN: 
 
In groepjes van maximum 3 personen wordt er kennis gemaakt met de iPhone/iPad. 
We starten met het verkennen van het toestel en het aanleren van basishandelingen. 
Verder leren we Siri, Zoomen of VoiceOver te gebruiken, zodat u uw toestel vlot kan 
bedienen. We oefenen alles binnen de belangrijkste applicaties, zoals mail, berichten 
en telefoon. Binnen de drie lesmomenten overlopen we stap voor stap de 
handelingen, leren we ze toepassen tot iedereen ze onder de knie heeft en maken 
we plaats om nodige vragen op te lossen. Uw deelname is pas definitief na 
telefonisch contact met de therapeut. 
 

-  01/03/2021  van 09u00 tot 11u30 
-  05/03/2021 
-  08/03/2021 

 
Uiterste datum van inschrijving: 15/02/2021 
 
Naam therapeut: Flore Nollet 
 


