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Cursussen/Activiteiten MAART tot JUNI en VAKANTIEAANBOD JULI 2017 

Open computer klas (instappen, vervolgreeksen, iedere woensdagnamiddag) 

Leren werken met laptop of PC, computercursus.  

Verschillende thema’s, vragen kunnen worden gesteld en opgelost in groep. 

Lesdata 

Groep A: woensdag 8, 15, 22, 29 maart en 19, 26 april 

Uur: van 13 tot 15 uur  (nog niet volzet, instappen kan altijd) 

Groep B: woensdag 8, 15, 22, 29 maart en 19, 26 april           Uur: van 16 tot 18 uur                     

Bijdrage: € 18,00 voor de reeks van 6 lessen    Meebrengen: eigen laptop (windows 10), je kan ook een laptop 

reserveren.                         Begeleiding: Albert 

 

Smartphone voor beginners 

Lesdata: maandag 8, 15 en 22 mei      Uur: van 16.15 tot 18.45 uur                    Begeleiding: Rita 

Bijdrage: € 12,00  Meebrengen: Smartphone met Android besturingssysteem 

 

iPhone voor beginners 

Lesdata: dinsdag 23, 30 mei en 6 juni 

Uur: van 16 tot 18.30 uur                          Begeleiding: Albert 

Bijdrage: € 12,00 voor de reeks van 3 lessen.  Meebrengen: iphone  met IOS10 + wachtwoorden 

 

iPhone vervolgreeks (voor iedereen die de beginnerscursus gevolgd heeft) 

Lesdata: donderdag 20, 27 april en 4 mei 

Uur: van 16 tot 18.30 uur                         Begeleiding: Albert 

Bijdrage: € 12,00 voor de reeks van 3 lessen.  Meebrengen: iphone  met IOS10 + wachtwoorden 

 

iPad voor beginners 

Lesdata: dinsdag 18, 25 april, 2, 9 en 16 mei 

Uur: van 16 tot 18.30 uur 

Begeleiding: Albert                    Bijdrage: € 20,00 voor de reeks van 5 lessen 

Meebrengen: iPad met IOS 10 + wachtwoorden, codes 

 

Patchwork 

Nieuwe start na de Paasvakantie, ook voor beginners! 

Lesdata: 19/04, 26/04, 3/05, 10/05, 17/05, 24/05, 31/05 

Uur: van 9 tot 12 uur            Begeleiding: Hilde/Nicole            Bijdrage: € 24,00 voor de reeks van 7 lessen 

 

Biocampagne: Koken op het veld    
Openlucht kookworkshop, verser kan niet, we gaan zelf oogsten en maken heerlijke, gezonde vegetarische 

gerechten. Seizoensgebonden. We krijgen tevens een rondleiding en bezoek aan het zelf-oogstproject.  

 
Vrijdag 26 mei van 10 tot 13 uur                      

Bijdrage: € 18,00  (incl. verschillende hapjes, salades, soepjes, sausen, vegetarisch broodbeleg, …. 

Adres: Hoeve Het Blokhuis ;  Herkkantstraat, tegenover nummer 31, Herk-de-Stad   

Meebrengen: keukenhanddoek en schoteldoek, mes en snijplankje en 1 liter water.  
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Workshop Fit in je hoofd 

Een dipje of tegenslag komt iedereen wel eens tegen. Daarom hebben we er allemaal baat bij te werken aan onze 

geestelijke gezondheid. Ontdek in deze workshop hoe jij je veerkracht kan versterken. De tien stappen van 

www.fitinjehoofd.be staan hierbij centraal. Je krijgt als deelnemer tips om je eigen mentale evenwicht te bewaken.  

Datum: vrijdagvoormiddag 19 mei  

Uur: van 9u30 tot 11u30 uur           i.s.m. Stad Hasselt                  Bijdrage: gratis 

 

Kleding zelf maken : opnieuw plaats in verschillende cursussen. (reeks van 6 lessen) 

Maandagavond om de twee weken, telkens van 19 tot 21.30 uur (begeleiding Ingrid/Suzy) 

Donderdagavond, (nog veel plaats)  iedere week, telkens van 19 tot 21.30 uur (begeleiding Mia) 

Woensdagvoormiddag, iedere week, telkens van 9.30 tot 12 uur (begeleiding Ida) 

Woensdagnamiddag, iedere week, telkens van 13.30 tot 15.45 (begeleiding Ria) 

Let wel: eerst informeren of er nog plaats is. Vrije plaatsen zijn beperkt. Er snel bij zijn is de boodschap. Afhankelijk 

van het moment dat je instapt, betaal je voor de resterende lessen. 

Bijdrage: je kan nu ook betalen per reeks van 6 =  € 20,00   (meebrengen: naaimachine, of huren kan ook) 

 

Aquarel & Acryl 

Lesdata: wekelijks op donderdag om 16 uur of 19 uur 

Begeleiding: Jean-Pierre              Bijdrage: € 45,00 

 

Yoga 

Lesdata: 18 april, 2, 16 en 30 mei    Uur: van 17 tot 18 uur 

Begeleiding: Bhumika                 Bijdrage: € 16,00 voor de reeks van 4 lessen 

 

 

KOKEN           vakantieaanbod in juli 2017 

Mexicaans koken: donderdag 6 juli van 17 tot 20 uur. (gevulde Tortilla’s met en zonder kip, sausjes, chili, ..en 

een demo van zelfgemaakte tortilla’s)  (Jair) 

Ayurvedisch koken : vrijdag 23 juni overdag (nog onder voorbehoud). (Bhumika) 

Bijdrage: 18,00 euro (incl. maaltijd en/ of voldoende gerechten om je honger te stillen met lekkere voeding) 

 

Zelf kleren maken  

Je kan zelf kiezen welk kledingstuk je maakt. Een echte beginner start meestal met een eenvoudig rokje.  

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen maken wij groepjes bij. Maximum 8 cursisten per groepje.  

Wanneer: van maandag 3 tot en met woensdag 5 juli, telkens van 9.30 tot 15 uur 

Begeleiding: Ingrid       Meebrengen: Zie benodigdhedenlijstje op onze website (www.doppahuis.be), lunchpakket 

Een naaimachine kan je huren aan € 1,50 per dag.                           Bijdrage: € 27,00 voor 3 dagen 

 

TAALBAD Frans: opfriscursus, basiskennis vereist. (2 jaar Doppahuis of lagere graad dagonderwijs) 

 

TAALBAD Italiaans/ Spaans: kennismakingscursus, basiswoordjes en eenvoudige zinnen leren maken, 

                                          dus voor echte beginners. 

 

Alle taalbaden starten op ma. 3 tem 6 juli in de voormiddag van 9.30 tot 12 uur. Bijdrage: € 16,00 

Lesgevers: Brigit, Roger, André 


