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In deze Nieuwsflits 

 

Agenda  

• 19 februari 2019: Kom op met die job! GENT 

• 23 februari 2019: Deelname VLOK-CI infodag HEVERLEE 

• 12 maart 2019: Slechthorend, wat nu? informatieavond over 

slechthorendheid HASSELT 

• 13 maart 2019: Gespreksnamiddag: tips van en voor slechthorende en dove 

personen BRUGGE  

Terugblik  

• Nieuwjaarsreceptie 

• Evaluatie  verordening  toegankelijkheid: deelname klankbord- en 

begeleidingsgroep 

• Deelname OPEN Forum  



 

• Lang leve de muziek  

Oproep 

• Testpubliek gezocht voor Ciné Privé 

• Bevraging STAM  

• Ahosa vzw ontwikkelt een nieuwe website, steun ons 

 

 

 

 

   

  

 

Agenda   

 

 

  

 

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 15 februari 2019 

 

Schrijf je in  

 

 

23 februari 2019: Deelname VLOK-CI infodag 

 

Programma 

 

09u30 Onthaal met koffiekoeken & drank 

10u00 Inleiding (Aagje Martens VLOK-CI) 

10u20 De ontwikkeling van de (complexe) taal en het schools 

functioneren van CI-kinderen (Dr. Leo De Raeve ONICI) 

11u10 Vestibular Infant Screening-Flanders (VIS-Flanders), 

een uniek project in Vlaanderen 

(Prof. Dr. Ingeborg Dhooge, audiologe Sarie Martens UGent) 

12u00 Wat mogen we verwachten van bilateraal dove kinderen met een CI wat 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=ab938a6eb6&e=9b737e8ba6


 

betreft taal en gehoor? Het uiteenrafelen van perifere en corticale processen in 

het verouderende auditieve systeem (Prof. Dr. Astrid van Wieringen KU 

Leuven) 

 

12u45-14u00 Broodjeslunch met soep 

 

14u00-17u00 Lezingen en workshops in verschillende zalen door de 

deelnemende bedrijven. 

 

Doorlopend stands van de bedrijven en aanverwante organisaties waaronder 

die van Ahosa vzw  

 

Kinderprogramma 

Voormiddag Goochelshow 

Namiddag FabLab activiteiten 

 

Het voormiddaggedeelte zal toegankelijk zijn via live ondertiteling en 

gebarentolk VGT. Er is toegankelijkheid voor de namiddagsessie op aanvraag.   

  
 

Schrijf je in via VLOK-CI  

 

 

12 maart 2019: Slechthorend, wat nu? Informatieavond 

over slechthorendheid   

Voor wie?  

Iedereen die te maken krijgt met slechthorendheid. Ook partners, collega’s, 

kinderen, kennissen, … van mensen met een gehoorprobleem zijn welkom. 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=a0d2096d47&e=9b737e8ba6


  

Programma 

1. Ahosa vzw is een socio-culturele organisatie voor dove en 

slechthorende personen die communiceren in gesproken taal. De 

werking steunt op 4 grote pijlers: informatie, sensibilisatie, gesprek en 

ontspanning. 

 

Rebecca Leemans, medewerker bij Ahosa vzw, komt de organisatie 

voorstellen. Ze geeft tips en tricks om te komen tot een betere 

communicatie en zorgt voor een inleefmoment voor goedhorende 

deelnemers. 

  

2. In KIDS is men reeds vele jaren bekend met onderwijs, begeleiding en 

ondersteuning van doven en slechthorenden, van jong tot oud. Dit kan 

o.a. via de thuisbegeleidingsdienst: KIDS Mobiel. 

 

Edith Croux, de verantwoordelijke van KIDS Mobiel, komt vertellen hoe 

de dienst werkt en met welke vragen dove of slechthorende 

volwassenen er terecht kunnen. 

  

3. CAR-Hasselt is een ambulant revalidatiecentrum binnen de Groep 

L.I.T.P.. 

Voor  de doelgroep personen met gehoorstoornissen kan het aanbod 

individuele therapie  en groepsbegeleiding zijn. De hulpverlening is 

zowel gericht op de persoon met de gehoorstoornis als op  zijn 

omgeving en heeft als doel de sociale integratie in ruime zin te 

bevorderen. 

 

Peggy Pattyn en Ellen Coenegrachts, logopedisten,  lichten de werking 

toe. 



 

 

Waar?                  

LITP Campus Hasselt 

Ilgatlaan 11 

3500 Hasselt 

 

Wanneer?          

Dinsdag 12/3/2019 van 19u - 21 u 

 

Prijs?                    

€ 5 ter plaatse te betalen 

 

Inschrijving?     

Inschrijven vóór 8/3/2019  

 

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. 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=a0921321b7&e=9b737e8ba6


 

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  

 

 

 

   

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=5d7ee9cae4&e=9b737e8ba6


 

 

Terugblik  

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op 15 januari blikten we terug op het voorbije jaar en keken we uit naar het 

nieuwe jaar! 

Eindigen deden we met een hapje en een drankje.   

 

  



 

 



 

 

Evaluatie  verordening  toegankelijkheid: deelname 

klankbordgroep  

Op uitnodiging van Inter nam Patrick Selis als vertegenwoordiger van vzw 

AHOSA op 6 februari 2019 deel aan de klankbordgroep evaluatie verordening 

toegankelijkheid die doorging te Brussel.  

 

Lees meer  

 

 

 

Deelname OPEN Forum  

 

Patrick Selis en Rebecca Leemans waren aanwezig op het eerste OPEN 

Forum, dat plaatsvond op 8 februari 2019 in Antwerpen. Er werd de 

mogelijkheid geboden aan stakeholders uit de media- en cultuursector die 

geïnteresseerd zijn in toegankelijkheid  om kennis uit te wisselen over de 

nieuwste technologische ontwikkelingen binnen het domein van media- en 

cultuurtoegankelijkheid.  

 

Lees meer  

 

Download het volledige programma  

 

 

Lang leve de muziek  

 

Op zondag 10 februari organiseerde Pasar in samenwerking met AHOSA vzw 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=2581d292a9&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=59ad8ecde8&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=683fce8b9a&e=9b737e8ba6


 

een muzikale uitstap naar de Sint-Pietersabdij in Gent voor een expo rond de 

geschiedenis van 60 jaar liedjes uit de lage landen. Ook slechthorende 

personen konden dankzij de voorziene audio-apparatuur meegenieten van de 

mooie Nederlandstalige creaties. Hartelijk dank aan de organisators Monica 

Demuynck en Robert Depoorter. 

De foto’s behoeven geen verdere commentaar! 

Lies en Ann  

 

  

 

  



 

  

 

 

   

  

 

Oproep  

 

 

Testpubliek gezocht voor Ciné Privé 

 

Op vrijdag 15 maart tijdens het filmfestival Ciné Privé zoekt de Dienst Welzijn 

en Gelijke Kansen van de Stad Gent testpubliek.  

.   

Alle films zullen met een nieuw systeem getest worden waarvoor mensen hun 

eigen smart Phone nodig hebben, met eigen oortjes (of hoofdtelefoon of 

inductielus – indien nodig: Er zijn op de kantoren van de Dienst Welzijn en 

Gelijke Kansen ook hoofdtelefoons en 4 inductielussen die compatibel zijn met 

een hoorapparaat).   

 

De bezoekers zien de kortfilms achter elkaar met een pauze ertussen in. Zoals 

een langspeelfilm, maar nu zijn het kortfilms van diverse personen achter 

elkaar – als een filmblok dus. 

  

De geïnteresseerden voor dit testmoment maken zich best vooraf kenbaar want 



 

er moet vooraf een app gedownload worden. Dit kan ook nog ter plaatse, 

vandaar dat ze de testgroep zeker om 19u al verwelkomen. 

 

Heb je interesse om gratis deel te nemen?  

Laat dit dan weten aan Sylvie De Moor via mail naar 

Sylvie.demoor@stad.gent.be  

   

 

Download hier het programma  

 

 

Bevraging STAM   

STAM heeft de intentie om samen met Ahosa vzw een rondleiding te 

organiseren, met gids, voor dove en slechthorende personen. 

 

Het STAM Gent is het Gentse stadsmuseum dat sinds oktober 2010 op de 

Bijlokesite het verhaal van Gent brengt en je warm maakt voor de stad. Je 

ontdekt er de vele lagen van Gent, een hedendaagse stad met een 

eeuwenoude geschiedenis. 

 

Een vast circuit neemt je mee langs een chronologisch parcours van objecten 

en multimedia dat de ontwikkeling en groei van Gent schetst. Alles wat Gent tot 

Gent, maakt passeert de revue in de permanente tentoonstelling. 

De tijdelijke tentoonstelling ‘Museum van de misdaad’ loodst je langs 

oorspronkelijk bewijsmateriaal van bekende en minder bekende moordzaken 

en diefstallen in de ruime regio rond Gent zoals bijvoorbeeld ‘De moorden van 

Beernem’. 

Adres STAM: Bijlokesite Godshuizenlaan 2, 9000 Gent 

 

Graag willen we te weten komen of er interesse is in dergelijk gidsbezoek. 

mailto:Sylvie.demoor@stad.gent.be
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=9611c4806d&e=9b737e8ba6


 

 

Wil je graag deelnemen aan dit bezoek, vul dan zeker de bevraging in.  

 

Graag antwoorden vóór 20 februari 2019. 

 

Ga naar de bevraging  
 

 

Ahosa vzw ontwikkelt een nieuwe website, steun ons 

 

In de loop van  2019 zullen we een nieuwe, moderne, gebruiksvriendelijke website 

ontwikkelen voor Ahosa vzw.  

 

Het blijft een website boordevol informatie over alles wat met slechtheid/doofheid 

te maken heeft maar dan in een nieuw jasje.  

 

Dat kost natuurlijk handenvol geld.  

 

Daarom zouden we jullie willen vragen om ons te steunen bij dit project.  

 

Dat kan via de Trooperpagina van Ahosa vzw. Voor je jouw bankkaart 

bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.  

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals deze van Ahosa 

vzw.  

2. Op deze pagina staan links naar webshops. 

3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de 

webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen. 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=06dd7052ca&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=3d7fcb51dd&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=3d7fcb51dd&e=9b737e8ba6


 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal 

shopt, zonder €1 extra uit te geven. 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw 

vereniging. Iedereen blij! 

 

Video: Hoe werkt Trooper? Een Chinese vrijwilliger legt het uit  
 

 

Ahosa vzw is een door het Ministerie van Financiën erkende vereniging 

gemachtigd om fiscale attesten uit te schrijven voor giften van meer dan € 40 

per kalenderjaar.  

Je ontvangt je fiscaal attest in het volgend kalenderjaar. Een gift van € 40 of 

meer geeft een belastingvermindering van 45%. Concreet wil dit zeggen dat, 

als je 40 euro aangeeft, je 18 euro belastingvermindering krijgt. 

Je kunt een gift overmaken via een overschrijving op de algemene rekening 

van Ahosa vzw : BE26 4400 3464 4129 met als mededeling: Gift 

  

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 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=b8f1fe55ce&e=9b737e8ba6


 

• 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 

Rekeningnummer: BE26 4400 3464 4129 

 

p/a AHOSA vzw 

Sint-Lievenspoortstraat 117 

9000 GENT 

  

 

  

  

Copyright © 2019, Ahosa vzw, Alle rechten voorbehouden. 

 

Contactgegevens: 

 

Ahosa vzw 

Sint-Lievenspoortstraat 117 

9000 Gent 

09 268 26 26 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=913f6ba3f2&e=9b737e8ba6


 

 

 

   

 

 

Schrijf je uit  

 

Update je gegevens  

 

Schrijf je in voor onze Nieuwsflits  
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