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15 januari 2019: Nieuwjaarsreceptie

We verwelkomen jullie op onze nieuwjaarsreceptie!
Wanneer?
Dinsdag 15 januari 2019 om 19.30 u
Waar?
CAR (Revalidatiecentrum)
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent
Inschrijven?
Via het inschrijvingsformulier vóór 11 januari 2019
Kostprijs?
Gratis

Schrijf je in

19 februari 2019: Kom op met die job!
Part 1
Slechthorend? Doof? Zoek je werk? Heb je al een job maar struikel je er vaak
over? Ben je tussen 18 en 67 jaar?
BE THERE!

Wanneer?
Dinsdag 19 februari 2019 om 19u30
Waar?
Dienstencentrum Ledeberg
Ledebergplein 30
9050 Ledeberg
Parkeren?
Gratis vanaf 19 u op het Ledebergplein of in de omliggende straten.
Prijs?
€ 5 ter plaatse te betalen (drankje inbegrepen)
Inschrijven?
Vóór 1 februari 2019

Schrijf je in

13 maart 2019: Gespreksnamiddag van en voor
slechthorende en dove personen
De TV moet alsmaar luider. Je kleinkinderen lijken te fluisteren. Heeft je zoon
altijd een baard gehad tot over zijn lippen? De trouwreceptie van je nichtje was

een nachtmerrie. Naar de vergadering van je vereniging ga je niet meer omdat
je er toch niets van verstaat…
Allemaal heel herkenbaar als je slechthorend wordt.
En dan? Een hoortoestel, een cochleair implantaat en andere
hoorhulpmiddelen kunnen heel wat betekenen.
Maar er zijn ook wat eenvoudige ‘kneepjes van het vak’, zowel voor jou als voor
je horende omgeving.
Inès Van de Weyer, psycholoog CAR Sint-Lievenspoort te Gent, werkt al meer
dan 35 jaar met mensen die in de loop van hun leven slechthorend en doof
werden.
Tijdens deze gespreksnamiddag zoekt ze samen met jullie uit welke tips je kan
gebruiken om de communicatie met je omgeving terug iets te
vergemakkelijken.
Waar?
Revalidatiecentrum en Hoorcentrum Spermalie
Ruddershove 6
8000 Brugge
Wanneer?
Woensdag 13 maart 2019 van 14u tot 16u
Prijs?
Gratis
Moderator?
Inès Van de Weyer, psycholoog verbonden aan het CAR Sint-Lievenspoort,
Gent
Inschrijving?

Vóór 1 maart

Schrijf je in

Focusgroep " Evaluatie regelgeving
toegankelijkheid"
Op uitnodiging van INTER namen Wim Van Parys en Patrick Selis als
vertegenwoordigers van vzw AHOSA deel aan de focusgroep "Evaluatie
regelgeving toegankelijkheid” op 9 november 2018.
Lees meer

Palet
Ahosa vzw maakt deel uit van een nieuw samenwerkingsverband!

Palet is een samenwerkingsverband waarbij het CAW van de Oude Houtlei een
centraal onthaalpunt met doorverwijsfunctie kan zijn voor slechthorende en
dove personen die zelf de weg niet vinden naar de gepaste zorg. Het CAW kan
dan doorverwijzen naar 1 van de deelnemende leden.
Lees meer

Kaas- en wijnavond
Voor de 25ste keer werden er op 20/11/2018 weer kaasschotels, wijn, broodjes
en desserts aangedragen voor onze jaarlijkse kaas- en wijnavond.
Om zoals één van onze leden zei in een ongedwongen en gezellige sfeer met
elkaar te tafelen en bij te praten.
De afwezigen hadden ongelijk!

Nieuw overleg Kabinet Onderwijs rond schrijftolken
Op 29 november had Vlok-CI samen met Leo De Raeve (ONICI & UCLL) en
Wilfried De Koster (beroepsvereniging schrijftolken) opnieuw een overleg met

het kabinet van onderwijs voor verdere besprekingen inzake statuten- en
kwaliteitsverbetering van de Vlaamse schrijftolken.
Lees meer

Boekvoorstelling ‘Opnieuw vogels horen’
Op 30 november was Ahosa vzw aanwezig op de boekvoorstelling van
‘Opnieuw vogels horen’.
Een wervelende getuigenis van Els Duchesne die slechthorend werd ten
gevolge van een genetische aandoening (Coch-gen - DFNA9).
Het boek werd uitgegeven door Sig vzw en kan je bestellen op hun website.
Voor iedereen die slechthorend is of voor wie met iemand te maken krijgt die
gehoorproblemen heeft, is dit boek een aanrader!

Focusgroep evaluatie toegankelijkheid
Op uitnodiging van INTER, was Patrick Selis, in naam van vzw AHOSA
aanwezig op het kabinet van minister Schauvliege.
Lees meer

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 3maandelijks 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

Word lid in slechts 2 stappen!
1. Vul het lidmaatschapsformulier in
2. Je lidmaatschap gaat in na ontvangst van betaling
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