
2021 TRIM 2 OVERZICHT MODULES REGIOHUIZEN 

 

REGIOHUIS ANTWERPEN 

MODULE ICT gevorderden 

In Antwerpen zal Greet Bervoets een groep opstarten voor mensen die al goed met 
hun iPhone/iPad kunnen werken. Bedoeling is dat we tweemaandelijks 
samenkomen tussen 10u en 12u30 om samen te kijken wat we nog kunnen 
bijleren. Iedereen heeft zijn eigen inbreng en zo leren we elkaar nieuwe dingen bij 
op de iPhone of iPad. Het is daarom noodzakelijk dat de basisfuncties gekend zijn. 
Het zal een groepje zijn van max. 4 personen. 

Geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar greet.bervoets@braille.be . 

Regiohuis Antwerpen: 06/05/2021 van 10u00-12u30 

Uiterste datum van inschrijving: 01/05/2021 

Naam therapeut: Greet Bervoets 

 

HOOFDZETEL BRUSSEL 

MODULE 3-gangenmenu 

We gaan een nieuw kookavontuur tegemoet. We maken vandaag een 3-
gangenmenu: Knäckebröd met asperges en gerookte zalm, gevolgd door Farfalle 
met champignon-ricottasaus en hazelnoten, om af te sluiten met Charlotte met 
mangomousse en bosvruchten. 

Er is plaats voor maximum 6 deelnemers. Ik bel jullie persoonlijk op om uw 
deelname te bevestigen. Graag een schort voorzien en eventueel een doosje voor 
de overschotjes mee te nemen. Vergeet geen cash geld mee te nemen, de kosten 
worden gedeeld over de volledige groep.  

 

Hoofdzetel Brussel: 27/05/2021 van 10u00 tot 15u00 

Uiterste datum van inschrijving: 20/05/2021 



Naam therapeut: Gerlinde D’Hondt 

NIET CORONA PROOF 

 

REGIOHUIS GEEL 

MODULE ICT 

Ik voorzie binnen de module ICT drie verschillende lesmomenten waarop ik 
beschikbaar ben voor drie dezelfde personen. Op deze drie dagen tracht ik u 
individueel te helpen met vragen of problemen die u ondervindt in verband met uw 
smartphone of tablet. Beginnende gebruikers zijn eveneens welkom: we zullen 
samen stap voor stap kennis maken met uw toestel (nl. basishandelingen, Siri, 
Voice-Over, zoomen…). 

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. 

Nog wat praktische info: Neem uw eigen smartphone of tablet mee naar het 
lesmoment. Indien u nog niet over een eigen toestel beschikt, kan u de lessen toch 
volgen. Geef dit door bij uw inschrijving, zodat er voldoende materiaal voorzien kan 
worden.  

De lessen gaan door op: 

- Maandag 17/05/2021   
- Donderdag 20/05/2021 
- Dinsdag 25/05/2021 
 

Uur mogelijkheden: 08u30 tot 10u00 / 10u00 tot 11u30 / 11u30 tot 13u00 

Uiterste datum van inschrijving: 03/05/2021 

Naam therapeut: Eline Van Samang 

 

MODULE KOOK - Soep 



Bijna niets in de keuken is zo simpel, veelzijdig en voedzaam als soep. Met de juiste 
keuze aan ingrediënten zit soep boordevol groenten, is het laag aan calorieën, 
goedkoop, snel klaar en makkelijk in te vriezen.  

Tijdens deze module koken we samen twee lente-soepen, namelijk verse 
aspergesoep en preisoep met kruidenkaas. 

Om alles coronaproof te kunnen laten verlopen, is er plaats voor maximum twee 
deelnemers. 

U wordt persoonlijk opgebeld door de therapeut om uw deelname te bevestigen. 

Graag een schort voorzien en stevige, afsluitbare doosjes om de soep in mee te 
nemen. Wie graag gebruik maakt van eigen kookmateriaal, mag dit altijd 
meebrengen.  

Vergeet ook geen cash geld, de ingrediëntkosten worden namelijk verdeeld onder 
de deelnemers.  

 

Regiohuis Geel: donderdag 29/04/2021 van 10u00-12u00 

Uiterste datum van inschrijving: 12/04/2021 

Naam therapeut: Eline Van Samang 

 

 

REGIOHUIS GENT 

 

MODULE 3- gangenmenu 

We zetten nog eens onze keuken open voor wat keukengeweld!! Als hapje gaan we 
voor een wrap met erwtjes, avocado en gerookte forel. Aanvullend volgt het 
varkenshaasje gevuld met mozzarella, peer, prosciutto en salie met gratin 
dauphinois aardappeltjes. Het laatste open plekje verzadigen we met een appel- 
amandelcake. 

Er is plaats voor maximum 6 deelnemers. Ik bel jullie persoonlijk op om uw 
deelname te bevestigen. Graag een schort voorzien en eventueel een doosje voor 



de overschotjes mee te nemen. Vergeet geen cash geld mee te nemen, de kosten 
worden gedeeld over de volledige groep.  

Regiohuis Gent: 21/04/2021 van 10u00 tot 15u00 

Uiterste datum van inschrijving:  06/04/2021 

Naam therapeut: Lieselot Janssen 

NIET CORONA PROOF 

MODULE ICT 

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 

De lessen gaan door op: 

- 02/06/2021   
- 07/06/2021 
- 09/06/2021 
 

Uiterste datum van inschrijving: 21/05/2021 

Naam therapeut: Lieselot Janssen 

CORONAPROOF 

 

REGIOHUIS HASSELT 

MODULE ICT gevorderden 

In Hasselt zal Greet Bervoets een groep opstarten voor mensen die al goed met 
hun iPhone/iPad kunnen werken. Bedoeling is dat we tweemaandelijks 
samenkomen tussen 10u en 12u30 om samen te kijken wat we nog kunnen 



bijleren. Iedereen heeft zijn eigen inbreng en zo leren we elkaar nieuwe dingen bij 
op de iPhone of iPad. Het is daarom noodzakelijk dat de basisfuncties gekend zijn. 
Het zal een groepje zijn van max. 4 personen. 

Geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar greet.bervoets@braille.be . 

 

Regiohuis Hasselt: 05/05/2021 van 10u00 tot 12u30 

Uiterste datum van inschrijving:  01/05/2021 

Naam therapeut: Greet Bervoets 

 

REGIOHUIS KORTRIJK 

 

MODULE Een lekker lente menu 

We duiken opnieuw samen de keuken in en toveren een lekker 3 gangenmenu op 
ons bord.  

We gaan van start met scampi’s in een kruidenkorst met een currymayonaise. Als 
hoofdgerecht gaan we voor een lentestoemp met chipolata’s. En om af te sluiten 
maken we samen een appel mango crumble met vanille ijs.  

Er is plaats voor maximum 3 deelnemers per dag. Ik bel jullie persoonlijk op om uw 
deelname te bevestigen. 

Graag een schort voorzien en eventueel een doosje voor de overschotjes mee te 
nemen. Vergeet geen cash geld mee te nemen, de kosten worden gedeeld over de 
volledige groep. 

 

Regiohuis Kortrijk: 19/04/2021 en 20/04/2021 telkens van 10u tot 15u 

Uiterste datum van inschrijving: 12/04/2021 

Naam Therapeut: Annelies De Pauw 

NIET CORONA PROOF 



 

MODULE ICT 

Ik voorzie binnen de module ICT drie verschillende lesmomenten waarop ik 
beschikbaar ben voor drie dezelfde personen. Op deze drie dagen tracht ik u 
individueel te helpen met vragen of problemen die u ondervindt in verband met uw 
smartphone of tablet. Beginnende gebruikers zijn eveneens welkom: we zullen 
samen stap voor stap kennis maken met uw toestel (nl. basishandelingen, Siri, 
Voice-Over, zoomen…). 

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. 

Nog wat praktische info: Neem uw eigen smartphone of tablet mee naar het 
lesmoment. Indien u nog niet over een eigen toestel beschikt, kan u de lessen toch 
volgen. Geef dit door bij uw inschrijving, zodat er voldoende materiaal voorzien kan 
worden.  

De lessen gaan door op: 

- Maandag 31/05/2021   
- Donderdag 03/06/2021 
- Dinsdag 08/06/2021 

 
Uur mogelijkheden: 08u30 tot 10u00 / 10u00 tot 11u30 / 11u30 tot 13u00 

 

Uiterste datum van inschrijving: 21/05/2021 

Naam therapeut: Annelies De Pauw 

 

 

 

 

 

 



REGIOHUIS LEUVEN 

 

MODULE ICT 

Ik voorzie binnen de module ICT drie verschillende lesmomenten waarop ik 
beschikbaar ben voor drie dezelfde personen. Op deze drie dagen tracht ik u 
individueel te helpen met vragen of problemen die u ondervindt in verband met uw 
smartphone of tablet. Beginnende gebruikers zijn eveneens welkom: we zullen 
samen stap voor stap kennis maken met uw toestel (nl. basishandelingen, Siri, 
Voice-Over, zoomen…). 

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. 

Nog wat praktische info: Neem uw eigen smartphone of tablet mee naar het 
lesmoment. Indien u nog niet over een eigen toestel beschikt, kan u de lessen toch 
volgen. Geef dit door bij uw inschrijving, zodat er voldoende materiaal voorzien kan 
worden.  

De lessen gaan door op: 

- Maandag 12/04/2021 
- Maandag 19/04/2021 
- Maandag 26/04/2021 

 
Uur mogelijkheden: 08u30 tot 10u00 / 10u00 tot 11u30 / 11u30 tot 13u00 

Uiterste datum van inschrijving: 26/03/2021 

Naam therapeut: Flore Nollet  

  

VLAANDEREN 

In de paasvakantie zal er alweer een leuke activiteit voor onze jongste leden 
aangeboden worden!  

De datum, locatie en inhoud wordt nog via sociale media en e-mail 
meegedeeld! Wordt vervolgd! ����    



Naam therapeut: Natalie Troonbeeckx  

 


