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20 november 2018 Kaas- en wijnavond in Gent  

Naar aloude traditie komt onze 25e kaas- en wijnavond er weer aan. 

We hopen jullie binnenkort dus te zien voor alweer een gezellige en 

gastronomische avond. 

Waar?  

CAR Sint-Lievenspoort, Sint-Lievenspoortstraat 129, 9000 Gent 

 

Kostprijs?  

Leden: € 20/persoon: eten, drank en dessert inbegrepen. 

Niet leden: € 25/persoon: eten, drank en dessert inbegrepen. 

Inschrijven?  

 

Overschrijving kan op rekeningnummer: 

BE26 4400 3464 4129 met vermelding ‘deelname kaasavond ’ 

 

   

 

Schrijf je in  

 

 

21 november 2018: Informatieavond hoorhulpmiddelen in 

Brugge   

Waar? 

Hoorcentrum Spermalie 

Ruddershove 6 

8000 Brugge 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=5c9da04ab1&e=9b737e8ba6


 

Wanneer?          

Woensdag 21 november om 14u 

Prijs?                    

Leden van Ahosa vzw: € 5  

Niet-leden van Ahosa vzw: € 8 

Spreker?             

Monica De Muynck, voorzitter Ahosa vzw 

Dirk Manhaeve, audioloog verbonden aan Hoorcentrum Spermalie 

An Putman, audioloog verbonden aan Hoorcentrum Spermalie 

Inschrijving? 

Via het inschrijvingsformulier 

 

of telefonisch: 09 268 26 26 

 

Schrijf je in  

 

 

30/11/2018: Boekvoorstelling: Opnieuw vogels horen 

door Els Duchesne 

 

Wablief’ kan ze al op zeven verschillende manieren zeggen. Dat komt omdat ze 

sinds begin 2010 in een mallemolen terechtgekomen is die haar leven sterk 

bepaald heeft. 

Ze verloor een groot deel van haar gehoor, maar ook heel wat andere dingen.  

Daarom heeft Els Duchesne een getuigenis geschreven, in een poging mensen 

met gelijkaardige problemen een gevoel van (h)erkenning en hun omgeving 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=eacc19ab6e&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=8eff405b46&e=9b737e8ba6


 

meer inzicht te geven. 

   

 

Meer info boekvoorstelling  
 

 

 

3/12/2018 - 30/1/2019: Fototentoonstelling 'over 

struikelblokken' 

 

Van 3 december 2018 t.e.m. 30 januari 2019 gaat in de centrale bibliotheek van 

Kortrijk de fototentoonstelling ‘over struikelblokken’ door. 

Waar lopen mensen zoal tegenaan? Hoe kunnen struikelblokken worden 

overwonnen? 

Vaak onzichtbare struikelblokken werden op camera vastgelegd. 

  

Maak ook kennis met de hulpmiddelen en aangepaste collecties voor mensen 

met een beperking, anderstaligen,… 

Wij voorzien ook audiobeschrijving bij de foto’s die eveneens in braille en 

grootletterdruk  ter beschikking is. 

  

Zie www.overstruikelblokken.be 

  

Een initiatief van de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap 

Kortrijk i.s.m. de openbare bibliotheek Kortrijk. 

   

 

Meer info tentoonstelling  

 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=e9c9e5bddf&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=69ca3525bb&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=f3e779dbe1&e=9b737e8ba6


 

Lezing Paula Hijne: Ménière-patiënte 

 

Op zaterdag 29 september 2018 gaf Paula Hijne voor de vierde maal een 

lezing voor de vereniging van Ménière Patiënten. Zij is auteur van het boek 

“Ménière in Balans - Kom in actie”.  

 

Lees het verslag  
 

 

 

CI-terugkomdag 

 

Op 6 oktober organiseerde AHOSA vzw de CI-terugkomdag. Wie benieuwd 

was hoe een cochleair implantaat (CI) zijn leven kan veranderen, maar ook wie 

al een CI draagt kon terecht in Ledeberg.  

 

Lees het verslag  
 

 

 

Open bedrijvendag Spermalie Brugge 

 

De open bedrijven dag van 7 oktober 2018 was de aanleiding voor het 

Revalidatiecentrum Spermalie Brugge om zijn deuren open te zetten. Ook 

Ahosa vzw was uitgenodigd om met een standje aanwezig te zijn.  

 

Lees het verslag  
 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=9a1945d12c&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=fe1393e6a8&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=65d498fbf9&e=9b737e8ba6


 

Uitreiking van de Oticon Medical Scriptieprijs 2018 

 

Oticon Medical start met de jaarlijkse uitreiking van een prijs voor de beste 

academische masterscriptie over (h)oren: de Oticon Medical Scriptieprijs.  

 

Met de prijs wil Oticon Medical een bijdrage leveren aan de oplossing van de 

wereldwijde hoorproblematiek. Daarnaast hopen ze dat het studenten 

stimuleert om te kiezen voor een loopbaan in één van de (h)oorgerelateerde 

vakgebieden. 

 

Patrick Selis, vrijwilliger bij Ahosa vzw, was op 11 oktober 2018 aanwezig op 

de prijsuitreiking.   

 

Lees het verslag  
 

 

 

Lancering website en documentaire Doof en migratie 

 

Ahosa vzw was op 23/10/2018 aanwezig op de lancering van de documentaire 

en de website “Doof en migratie", een project dat werd uitgewerkt door Doof 

Vlaanderen.   

 

Lees het verslag  
 

Tinnitus, niet dus! 

 

Van 24 september tot en met 18 oktober 2018 vond in Aalst het project 

‘Tinnitus, niet dus!’ plaats. Met dit project probeerde de stad Aalst jongeren uit 

het vierde jaar secundair onderwijs te sensibiliseren over gehoorschade en hen 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=2c4aad4b8d&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=68c7b81f1c&e=9b737e8ba6


 

tips/tricks aan te reiken om hun gehoor te beschermen. Ahosa vzw 

vertegenwoordigd door Conny Dewaele was één van de partners binnen dit 

project.  

 

Lees het verslag  
 

 

 

Ahosa vzw te gast in 'Aan het juiste adres'  

 

Onze voorzitter Monica De Muynck was te gast in het praatprogramma 'Aan het 

juiste adres'. Ze vertelde er over haar slechthorendheid, onze vereniging en 

onze werking.  

 

  

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=3220eeec12&e=9b737e8ba6


 

Tips voor slechthorende én voor goedhorende 

personen in Mechelen 

 

Op 8 november ging Inès Van de Weyer in Lokaal Dienstencentrum De Smis in 

Mechelen enkele ‘kneepjes van het vak’ doornemen met een aantal 

geïnteresseerde toehoorders. 

   

 

Lees het verslag  
 

 

Ontdek hieronder de voordelen van een 

lidmaatschap! 

 

Waarom lid worden van Ahosa vzw 

• Je ontvangt alle uitnodigingen voor activiteiten 

• Je hebt een voordeeltarief op onze activiteiten 

• Je blijft op de hoogte van alles wat met gehoor te maken heeft via ons 3-

maandelijks tijdschrift “De Nieuwsbrief” 

• Je ontvangt onze Nieuwsflits automatisch in je mailbox 

• Je steunt onze werking en draagt je steentje bij tot de integratie en 

participatie in de maatschappij van slechthorende/dove personen die 

communiceren in gesproken taal 

Hoeveel kost een lidmaatschap? 

• € 15 voor een persoonlijk lidmaatschap 

• € 20 voor een lidmaatschap voor het ganse gezin 

• Erelid word je vanaf € 30 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=a3b76ac719&e=9b737e8ba6


 

 

Word lid in slechts 2 stappen! 

1. Vul het lidmaatschapsformulier  in 

2. Je lidmaatschap gaat in na ontvangst van betaling 

Rekeningnummer: BE26 4400 3464 4129 

 

p/a AHOSA vzw 

Sint-Lievenspoortstraat 117 

9000 GENT 

  

 

  

  

 

Copyright © 2018, Ahosa vzw, Alle rechten voorbehouden. 

 

Contactgegevens: 

 

Ahosa vzw 

Sint-Lievenspoortstraat 117 

9000 Gent 

09 268 26 26 

 

 

   

 

 

Schrijf je uit  

 

Update je gegevens  

 

Schrijf je in voor onze Nieuwsflits  
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