
DE OKKERNOOT 
PRESENTEERT…
Pop-up ateljees in alle vormen en geuren

POP-UP GAZET
Januari – juni 2022



POP-
UP? 



Hallo!

Hier zijn we met het volgende aanbod van onze Pop-Up Ateljees. In dit

boekje lees je alles dat je moet weten over onze pop-ups.

Wat zijn pop-ups? Een aanbod van tijdelijke ateliers bovenop

jouw bestaande planning. Je kan ervoor inschrijven naar gelang jouw

interesses en agenda.

Wat kan je verwachten? Twee keer per jaar zullen wij deze

gazet uitbrengen. Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes!

Verschillende ateliers worden georganiseerd gedurende het jaar. In

deze gazet vind je de planning en informatie terug.

Inschrijvingen zijn voor ons een must om deze ateliers te kunnen

organiseren. Per atelier kan je het maximum aantal deelnemers

terugvinden en de datum waarvoor je je dient in te schrijven. Hebben we

het maximum aantal deelnemers bereikt, kom je op een wachtlijst

terecht. Mocht er dan een plekje vrijkomen, kan je alsnog meedoen.

Hebben we te weinig inschrijvingen, dan kan deze pop-up helaas niet

doorgaan. We verwittigen je in dat geval zeker op tijd, zodat je toch nog

andere plannen kan maken.

Wij kijken er alvast heel hard naar uit jullie te mogen ontmoeten.

Veel liefs,

Het pop-up team 

1



PLANNING

JANUARI 2022
Vrijdag 28 

januari

Natuur en bos

p. 5
Gaasbeek

FEBRUARI 2022
Zaterdag 12 

februari

Schaakkampioen voor 1 dag

p. 6
Tollembeek

Vrijdag 25 

februari

Natuur & bos

p. 5
Gaasbeek

MAART 2022
Vrijdag 25 

maart

Natuur & bos

p. 5
Gaasbeek

Donderdag 

24 maart

Naar carnaval!

p. 7
Halle



APRIL 2022
Dinsdag 12 

april

Koken met Pasen

p. 8
Denderwindeke

Vrijdag 29 

april

Natuur & bos

p. 5
Gaasbeek

MEI 2022
Zaterdag 14 

mei

Picknicken in het park

p. 9
Vollezele

Vrijdag 27 

mei

Natuur en bos

p. 5
Gaasbeek

JUNI 2022
Dinsdag 7 

juni

Op de vlier 1

p. 10
Vollezele

Woensdag 8 

juni

Op de vlier 2

p. 11
Vollezele

Woensdag 15 

juni

Op de vlier 3

p. 12
Vollezele

Vrijdag 24 

juni

Natuur & bos

p, 5
Gaasbeek



INFO
ATELJEES



Natuur & Bos

Wanneer?  

Vrijdag 28 januari

Vrijdag 25 februari

Vrijdag 25 maart

Vrijdag 29 april

Vrijdag 27 mei

Vrijdag 24 juni

Start: 10u

Einde: 15u

Aantal deelnemers: 

Maximum 10 personen

Mee te nemen: 

Lunchpakket

Water

Aangepaste kledij

Waar?   

Kasteelstraat 37, Lennik

Parking van Krijmerie van 

Gaasbeek

Voor wie? 

Personen die graag buiten 

werken en genieten van de 

natuur

Inschrijven ten laatste 2 weken 

voor datum activiteit. Het is ook 

mogelijk om voor één van de 

data in te schrijven

Kostprijs: Dagprijs
(dagprijs voor RTH-cliënten = €10,31)

Samen helpen we de onderhoudsploeg van domein Groenenberg in

Gaasbeek het domein onderhouden. We helpen bij het opscheppen

van bladeren, auto’s wassen, paadjes met schors aanleggen,

zwerfvuil rapen, bankjes proper maken, … Tijdens het werk hebben

we de tijd om te genieten van de prachtige natuur. Soms wordt er

gezongen, soms maken we nog een wandeling op het domein.

‘s Middags eten we onze lunch en rusten we even uit.
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Schaakkampioen voor 1 

dag
In dit ateljee maak je kennis met schaken. De lesgever leert ons

enkele oefeningen aan. Het is een introductie tot schaken. Echte

schakers kunnen een wedstrijdje doen met de lesgever.

Wanneer?  

Zaterdag 12 februari

Start: 14 uur 

Einde: 17 uur

Aantal deelnemers: 

Maximum 8 

deelnemers

Mee te nemen:

Heb je een eigen 

schaakspel? Breng 

het gerust mee.

Waar?   

De Okkernoot Halle,

C. Verhavertstraat 174, 1500 

Halle

Voor wie? 

Beschrijving deelnemers

Inschrijven ten laatste 3 weken 

voor datum activiteit,

Kostprijs: €… + halve dagprijs
(dagprijs voor RTH-cliënten = €10,31)
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Naar carnaval!

In Halle is er elk jaar een prikkelarme kermis. Zo kunnen we toch

van de kermis genieten zonder al dat lawaai en de vele flikkerende

lichten. Samen genieten we van de attracties en eten we

smoutebollen. Deze activiteit kan enkel doorgaan indien de kermis

doorgaat. Indien ze niet doorgaat vanwege de corona-maatregelen,

wordt je tijdig op de hoogte gebracht.

Wanneer?  

Donderdag 24 maart

Start: 13 uur 

Einde: 17 uur

Aantal deelnemers: 

8

Mee te nemen:

Zakgeld voor de 

attracties,

Waar?   

De Okkernoot Halle, 

C. Verhavertstraat 174, 1500 

Halle

Voor wie? 

Voor deelnemers die graag naar 

de kermis gaan in een 

prikkelarme omgeving.

Inschrijven ten laatste 3 weken 

voor datum activiteit,

Kostprijs: halve dagprijs
(dagprijs voor RTH-cliënten = €10,31)
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Koken met Pasen

We maken een lekkere maaltijd in thema Pasen. We doen alles zelf:

groentjes snijden, bakken, koken, dessert maken en natuurlijk ook

de afwas en opruimen na het eten. We maken soep, een uitgebreide

broodmaaltijd met eitjes en ook dessert. We eten al dat lekkere eten

natuurlijk ook zelf op!

Wanneer?  

Dinsdag 12 april

Start: 10 uur 

Einde: 15 uur

Aantal deelnemers: 

Maximum 8

Mee te nemen:

Schort om te koken,

Potjes om eventuele 

overschot mee te 

nemen.

Waar?   

De Okkernoot Denderwindeke,

Proosdij 16, 9400 

Denderwindeke

Voor wie? 

Voor mensen die graag koken. 

Inschrijven ten laatste 3 weken 

voor datum activiteit,

Kostprijs: €15 + dagprijs
(dagprijs voor RTH-cliënten = €10,31)
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Picknicken in het park

We maken onze eigen picknick. We maken zelf een belegd broodje

en persen zelf onze fruitsap. Daarna gaan we met het busje naar

het Park Ter Rijst waar we gezellig kunnen picknicken. Na de

picknick keren we terug naar De Okkernoot Vollezele.

Wanneer?  

Zaterdag 14 mei

Start: 10 uur 

Einde: 15 uur

Aantal deelnemers: 

Maximum 8

Mee te nemen:

Kledij aangepast aan 

het weer

Waar?   

De Okkernoot Vollezele,

Repingestraat 12, 1570 Vollezele

Voor wie? 

Voor mensen die graag 

picknicken in het park

Inschrijven ten laatste 3 weken 

voor datum activiteit,

Kostprijs: €15 + dagprijs
(dagprijs voor RTH-cliënten = €10,31)
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Op de vlier 1
Bloesems plukken en mengsel maken

We gaan samen op pad om vlierbloesems te plukken. Nadat we

voldoende bloesems plukten, gaan we aan het brouwen van een

heerlijke vlierbloesemsiroop. Dit mengsel laten we een hele dag

trekken. In deel 2 zetten we het brouwen verder.

Wanneer?  

Dinsdag 7 juni

Start: 14 uur 30

Einde: 16 uur 30

Aantal deelnemers: 

Max. 6 personen

Mee te nemen:

Kledij aangepast aan 

het weer

Waar?   

Repingestraat 12, Vollezele

Voor wie? 

Personen die graag in de natuur 

plukken en in de keuken 

verwerken

Inschrijven ten laatste 3 weken 

voor datum activiteit,

Kostprijs: dagprijs halve dag
(dagprijs voor RTH-cliënten = €10,31)
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Op de vlier 2
Siroop maken en bottelen

Het mengsel van vlierbloesems die de dag voordien gemaakt werd,

brengen we hier aan de kook. Zo krijgen we vlierbloesemsiroop.

Deze zetten we meteen op fles, nu ze nog warm is. Zo krijgen

bacteriën geen kans! Om te proeven is het nog even wachten... Hier

maken we tijd voor in deel 3!

Wanneer?  

Woensdag 8 juni

Start: 14 uur 

Einde: 16 uur 30

Aantal deelnemers: 

Max. 6 personen

Mee te nemen:

/

Waar?   

Repingestraat 12, Vollezele

Voor wie? 

Personen die handig zijn met 

overgieten van warme vloeistof 

en graag afwassen

Inschrijven ten laatste 3 weken 

voor datum activiteit,

Kostprijs: dagprijs halve dag
(dagprijs voor RTH-cliënten = €10,31)
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Op de vlier 3
Flessen klaarmaken voor verkoop

Nu de vlierbloesemsiroop goed is afgekoeld, kunnen we de flessen

verder afwerken. We beginnen met het reinigen van de flessen

zodanig dat ze niet meer plakken. Daarna voorzien we de flessen

van etiketten. Als we klaar zijn met al het werk, kunnen we eindelijk

eens proeven van deze heerlijke siroop!

Wanneer?  

Woensdag 15 juni

Start: 10 uur 

Einde: 12 uur

Aantal deelnemers: 

Max, 6 personen

Mee te nemen:

/

Waar?   

Repingestraat 12, Vollezele

Voor wie? 

Personen die graag afwassen 

en handig zijn in etiketten 

plakken

Inschrijven ten laatste 3 weken 

voor datum activiteit,

Kostprijs: dagprijs halve dag
(dagprijs voor RTH-cliënten = €10,31)
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Sfeerbeelden
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INTERESSE?



HOE 
INSCHRIJVEN?



INSCHRIJVEN
Kom je voor het eerst in contact met De Okkernoot?
Neem contact op met ons aanmeldpunt. Laura of Sofie zullen je

verder helpen en geven de inschrijving voor het gewenste atelier

door.

Aanmelden kan bij Jorinde Coenen of Sofie Dewit via mail of

telefoon:

jorinde@de-okkernoot.be sofie@de-okkernoot.be

054/56.74.53. 054/56.74.53.

Ben je bestaande klant van De Okkernoot?
Je kan rechtstreeks inschrijven voor het gewenste atelier bij Ellen.

Zij zal jouw inschrijving bevestigen of je op de wachtlijst plaatsen.

Ook zal je van haar de nodige info rond het atelier ontvangen.

Inschrijven kan bij Ellen via mail of telefoon:

pop-up@de-okkernoot.be

054/56.74.53

Wil je jouw inschrijving annuleren?
Neem tijdig contact op met Ellen. Voorwaarden tot annulatie staan

beschreven in de overeenkomst die je afsluit.
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PRAKTISCHE INFO
Deelnemers jongeren en volwassenen met ASS en/of licht of matig

verstandelijke beperking.

Groepen we houden onze groepen klein zodat iedereen van wat

aandacht kan genieten. We proberen ook rekening te houden met de

samenstelling van de groep.

Belangrijk om steeds bij te hebben identiteitskaart en belangrijke

informatie in geval van nood.

Medicatie steeds zelf mee te brengen en zo geordend mogelijk v.b. in

een pillendoosje.

ADL-opdrachten intensieve ondersteuning bij verzorgende en

medische aspecten kan niet geboden worden tijdens deze ateliers.

Beeldmateriaal tijdens de ateliers kunnen foto’s genomen worden. Als

deelnemer mag je foto’s nemen maar je gebruikt deze enkel in de eigen

levenssfeer. Foto’s die de begeleider neemt, kunnen gebruikt worden in

brochure, op website, ... Indien je niet wil dat foto’s gebruikt worden

waarop jij herkenbaar bent, gelieve dit dan te vermelden bij inschrijving.

Kostprijs dit is afhankelijk van persoon tot persoon en zal jou

meegedeeld worden door Laura of Sofie. Wanneer er gebruik gemaakt

wordt van vervoer tijdens het atelier, zullen de verreden kilometers

aangerekend worden. Indien er bijkomende kosten zijn (vb.

toegangsticket, zakgeld, ...) wordt dit vermeld bij de informatie van het

atelier.

Dagformule Is het voor jou moeilijk om enkel voor het atelier aanwezig

te zijn en wil je liever een hele dag verblijven? Vraag de mogelijkheden

na bij Laura of Sofie.
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LOCATIES
Vestiging Vollezele
Repingestraat 12

1570 Vollezele

054/56.74.53.

Vestiging Halle
C.Verhavertstraat 174

1500 Halle

02/360.11.67.

Vestiging Denderwindeke
Proosdij 16

9400 Denderwindeke

054/31.70.20.
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CONTACT
Eerste aanmelding
Jorinde Coenen

jorinde@de-okkernoot.be

054/56.74.53.

Sofie Dewit

sofie@de-okkernoot.be

054/56.74.53.

Inschrijvingen en annulaties
Ellen Decuyper

pop-up@de-okkernoot.be

054/56 74 53

Blijf je graag op de hoogte? 
Surf dan naar onze website www.de-okkernoot.be en 

volg ons op facebook @De.Okkernoot



De Okkernoot VZW

Vergunde en erkende zorgaanbieder VAPH

info@de-okkernoot.be

www.de-okkernoot.be


