
2021 TRIM 3 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: 15/07/2021 van 10u-12u30 

Uiterste datum van inschrijving: 01/07/2021 

Naam therapeut: Greet Bervoets 

MODULE ICT BASIS 

In Antwerpen zal Greet Bervoets max 3 personen samen ontvangen 
gedurende drie lesmomenten van telkens 2u30 om de iPad en iPhone beter 
te leren kennen. Het gaat om een kennismaking van de toestellen, wat kan 
je er mee doen en de basishandelingen inoefenen. We bekijken ook wat je 
met Siri en Voice Over allemaal kan bereiken. 

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

Regiohuis Antwerpen: 

- dinsdag     27/07/2021 van 10u-12u30 

- donderdag 29/07/2021 van 10u-12u30 

- dinsdag     03/07/2021 van 10u-12u30 

Uiterste datum van inschrijven: 10/07/2021 

Naam therapeut: Greet Bervoets 
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HOOFDZETEL BRUSSEL 

MODULE ICT  

In Brussel zal Flore Nollet max 3 personen samen ontvangen gedurende drie 
lesmomenten van telkens 2u30 om de iPad en iPhone beter te leren kennen. 
Het gaat om een kennismaking van de toestellen, wat kan je er mee doen en 
de basishandelingen inoefenen. We bekijken ook wat je met Siri en Voice 
Over allemaal kan bereiken. 

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. 

Geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar flore.nollet@braille.be  

Hoofdzetel Brussel:  

- Maandag  12/07/2021 van 9u30-12u 

- Woensdag 14/07/2021 van 9u30-12u 

- Vrijdag     16/07/2021 van 9u30-12u 

 

Uiterste datum van inschrijving: 28/06/2021 

Naam therapeut: Flore Nollet  

 

REGIOHUIS GEEL 

MODULE ICT 

Binnen de module ICT voorziet therapeute Eline Van Samang drie 

verschillende lesmomenten, waarop ze beschikbaar is voor drie dezelfde 

personen. Tijdens deze drie lesmomenten krijg je de kans stap voor stap 
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kennis te maken met je smartphone of tablet. Je leert de basishandelingen, 

zoomen, gebruik maken van Siri, voice-over enzovoort, afhankelijk van je 

niveau en noden. Daarnaast word je zo goed mogelijk verder geholpen met 

vragen of problemen omtrent je toestel.  

Er wordt voor elke persoon 01u30 vrijgehouden. Geef je voorkeur van uur 

door bij het inschrijven. Je wordt persoonlijk opgebeld door Eline om je 

deelname te bevestigen. 

Nog wat praktische info: Neem je eigen smartphone of tablet mee naar het 

lesmoment. Indien je nog niet over een eigen toestel beschikt, kan je de 

lessen toch volgen. Geef dit door bij je inschrijving, zodat er voldoende 

materiaal voorzien kan worden.  

Regiohuis Geel:  

- Dinsdag 03/08/2021 

- Donderdag 05/08/2021  

- Dinsdag 10/08/2021 

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

Uiterste datum van inschrijving: 16/07/2021 

Naam therapeut: Eline Van Samang 

MODULE KOOK  

GRIEKSE SALADE MET CHORIZO EN TORTILLACHIPS 



Als er één gerecht over zo’n beetje heel de wereld bekend is, is het de 

Griekse salade, in het Grieks ‘Horiatiki’ genoemd. De salade bestaat 

voornamelijk uit grof gesneden groentjes, olijven en fetakaas. Wij maken 

hem tijdens deze module volgens het recept van Jeroen Meus, met een 

extra zomerse toets: Griekse salade met chorizo en zelfgemaakte 

tortillachips. Een heerlijk lichte en zomerse maaltijd! 

De kostprijs van deze module wordt ter plaatse betaald aan de therapeut. 

De kostprijs wordt bepaald door de aankoop van de nodige ingrediënten en 

het aantal deelnemers. 

Deze module kan gevolgd worden door twee cliënten. Je deelname is pas 

definitief na (telefonisch) contact met de therapeut. 

Nog wat praktische info: Gelieve een afsluitbare doos mee te brengen (om 

de maaltijd in te vervoeren) en een schort; indien je wenst gebruik te maken 

van eigen materiaal mag je dit steeds meebrengen. 

Regiohuis Geel: Dinsdagvoormiddag 27/07/2021 van 10u00-12u00 

 Uiterste datum van inschrijving: 02/07/2020 

Naam therapeut: Eline Van Samang 

 

REGIOHUIS GENT 

 

MODULE Een lekker zomers 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 varkenshaasje gevuld met mozzarella, peer, 
prosciutto en salie met gratin dauphinois aardappeltjes. En om af te sluiten maken 
we samen een appel mango crumble met vanille ijs.  

Er is plaats voor maximum 5 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 Gent: Donderdag 16 september 2021 van 10u tot 15u 

Uiterste datum van inschrijving: 09/09/2021 

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: 

- Dinsdag 21/09/2021   
- Vrijdag 24/09/2021 
- Maandag 27/09/2021 

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

 

Uiterste datum van inschrijving: 13/09/2021 

Naam therapeut: Annelies De Pauw 

 

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: 14/07/2021 van 10u-12u30 

Uiterste datum van inschrijving: 01/07/2021 

Naam therapeut: Greet Bervoets 

 

MODULE ICT BASIS 

In Hasselt zal Greet Bervoets max 3 personen samen ontvangen gedurende 
drie lesmomenten van telkens 2u30 om de iPad en iPhone beter te leren 
kennen. Het gaat om een kennismaking van de toestellen, wat kan je er mee 



doen en de basishandelingen inoefenen. We bekijken ook wat je met Siri en 
Voice Over allemaal kan bereiken. 

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

Regiohuis Hasselt: 

- maandag     26/07/2021 van 10u-12u30 

- woensdag    28/07/2021 van 10u-12u30 

- woensdag    04/07/2021 van 10u-12u30 

Uiterste datum van inschrijven: 10/07/2021 

Naam therapeut: Greet Bervoets 

 

REGIOHUIS KORTRIJK 

 

MODULE Een lekker zomers 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 varkenshaasje gevuld met mozzarella, peer, 
prosciutto en salie met gratin dauphinois aardappeltjes. En om af te sluiten maken 
we samen een appel mango crumble met vanille ijs.  

Er is plaats voor maximum 5 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: Maandag 30 augustus van 10u tot 15u 

Uiterste datum van inschrijving: 23/08/2021 
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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: 

- Dinsdag 24/08/2021   
- Vrijdag 27/08/2021 
- Donderdag 02/09/2021 

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

Uiterste datum van inschrijving: 11/08/2021 

Naam therapeut: Annelies De Pauw 

 

REGIOHUIS LEUVEN 

 

MODULE ICT 



In Leuven zal Flore Nollet max 3 personen samen ontvangen gedurende drie 
lesmomenten van telkens 2u30 om de iPad en iPhone beter te leren kennen. 
Het gaat om een kennismaking van de toestellen, wat kan je er mee doen en 
de basishandelingen inoefenen. We bekijken ook wat je met Siri en Voice 
Over allemaal kan bereiken.  

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. 

Geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar flore.nollet@braille.be  

Nog wat praktische info:  

De lessen gaan door op: 

- Maandag  20/09/2021 van 9u30-12u 

- Woensdag 22/09/2021 van 9u30-12u 

- Vrijdag     24/09/2021 van 9u30-12u 

Uiterste datum van inschrijving: 6/09/2021 

Naam therapeut: Flore Nollet  

 

VLAANDEREN 

In de zomervakantie zullen er naast de kampen van DBH en DVT (die reeds 
volzet zijn) ook leuke dagactiviteiten voor onze jongste leden georganiseerd 
worden!  

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

Naam therapeut: Natalie Troonbeeckx  
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