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In deze Nieuwsflits 

 

Agenda  

• 25 april 2019: Ahosa vzw en Thuisbegeleidingsdienst | Sint-Lievenspoort 

vzw stellen voor: Infoavond over werk GENT 

• 28 april 2019: Lentewandeling KALMTHOUT 

• 14 mei 2019: Wat is een schrijftolk? Wat is een afstandstolk? GIJZEGEM 

• 23 mei 2019: Gespreksnamiddag: tips van en voor slechthorende en dove 

personen LEUVEN 

• 10 september 2019: Wat is een schrijftolk? Wat is een afstandstolk? 

GIJZEGEM 

Terugblik  



 

• Deelname infodag VLOK-CI 

• Deelname technische dagen in het CAR | Sint-Lievenspoort vzw 

• Lunch debat in Europees Parlement 

• Gespreksnamiddag in Hoorcentrum Spermalie Brugge: tips van en voor 

slechthorende en dove personen 

• Bezoek aan het nieuwe gerechtsgebouw te Gent 

• Patrick Selis deelde zijn verhaal op de Dag van de Zorg 

• Deelname Lerend Netwerk toerisme Vlaanderen 

Oproep  

• Ahosa vzw ontwikkelt een nieuwe website, steun ons 

 

 

 

 

   

  

 

Agenda   

 

 

  

25 april 2019: Ahosa vzw en 

Thuisbegeleidingsdienst | Sint-Lievenspoort vzw 

stellen voor: Infoavond over werk   

VDAB, GTB en Divergent komen hun werking voorstellen. 

Samen met jullie bekijken we de mogelijkheden om stappen naar werk te 

zetten en zoeken we naar oplossingen op de werkvloer. 

 

Bezoek zeker ook onze infobeurs! 



 

Ook voor professionelen  

  

Wanneer?          

 

Donderdag 25  april 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 20 april 2019  

 

Toegankelijk? 

 

Schrijftolk, VGT-tolk en ringleiding worden voorzien 

Infobeurs  

  



 

 

 

 

 

  

 

Schrijf je in  

 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=f82fd89aea&e=9b737e8ba6


 

Lentewandeling met velowalker  

 

Het Arboretum wil een bezoek voor iedereen zo aangenaam en toegankelijk 

mogelijk maken. Ook voor slechthorende bezoekers. 

Een gids leidt de groep rond en een schrijftolk loopt mee en typt alles wat wordt 

gezegd. Deelnemers lezen mee op tablets. Ook FM-apparatuur is voorzien. 

  

Deelname aan unieke rondleiding van circa 1,5 uur is gratis. Ter plaatse betaalt 

u het normale inkomtarief. 

Kom kijken en luisteren! 

INFO en inschrijven: Regina@HoorCoach.com 

  
 

 

14 mei 2019: Wat is een schrijftolk? Wat is een 

afstandstolk?   

Slechthorend? Doof? Al van een schrijftolk en van een afstandstolk gehoord? 

 

Een lezing bijwonen? Naar de notaris? Een zwaar gesprek bij de dokter? Een 

vergadering? Stuk voor stuk moeilijke situaties als je slecht hoort of doof bent. 

 

Heb je al van een schrijftolk en van een afstandstolk gehoord? Deze kunnen je 

vaak heel goed helpen! Misschien heb jij er wel recht op. 

 

We hebben Lieven Kind, directeur CAB, en Sarah Verbeke, zelf 

schrijftolkgebruiker, uitgenodigd om uit te leggen wat een schrijftolk/een 

afstandstolk doet, wie er recht op heeft en hoe je een aanvraag doet. 

mailto:Regina@HoorCoach.com


 

 

Het wordt zeker een interactieve avond. Er zal WiFi zijn dus jullie mogen jullie 

laptop meebrengen om zelf mee te doen of om samen met ons het programma 

voor afstandstolken te installeren en te testen. 

Wanneer? 

Dinsdag 14 mei 2019 om 19.30u 

 

Waar? 

SIG vzw  

Pachthofstraat 1 

9308 Gijzegem - Aalst 

i.s.m. Ahosa vzw 

Prijs? 

€ 5 voor leden van Ahosa vzw 

€ 8 voor niet-leden van Ahosa vzw  

Sprekers? 

Lieven Kind 

Sarah Verbeke 

Inschrijven? 

Vóór 10 mei 2019  

 

Schrijf je in  

 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=7c66b091cd&e=9b737e8ba6


23 mei 2019: Gespreksnamiddag: tips 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. 

Rita Verstraete, logopediste en thuisbegeleidster, verbonden aan de 

Thuisbegeleidingsdienst | Sint-Lievenspoort te Gent, werkt al meer dan 40 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?                  

Trefpunt Zelfhulp  

Van Everstraat 2, blok A, 1ste verdiep 

3000 Leuven  

Bewegwijzering volgen naar ‘Trefpunt Zelfhulp’ 

Parking? 

Parkeren kan gratis in de Parkstraat 45, 3000 Leuven 

Gelieve bij inschrijving je nummerplaat mee te geven zodat we een 

parkeerplaats voor je kunnen reserveren. 



 

Wanneer?          

Donderdag 23 mei 2019 van 14u - 16u 

Prijs?                    

€ 5 

Inschrijving?     

Inschrijven vóór 21 mei  

 

Schrijf je in  

 

 

 

Terugblik  

 

 

Deelname infodag VLOK-CI  

Onze voorzitter Monica De Muynck en onze penningmeester Robert De Poorter 

waren op 23/3/2019 aanwezig op de VLOK-CI infodag i.s.m. de KU Leuven. 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=a295780403&e=9b737e8ba6


 

 

 

 

Deelname technische dagen in het CAR | Sint-

Lievenspoort vzw  

Ahosa vzw was van 6/3/2019 - 8/3/2019 aanwezig met een stand op de 

technische dagen georganiseerd door Hoorexpert CAR Sint-Lievenspoort. 

Monica De Muynck bemande onze stand. 



 

 

 

 

Lunch debat in Europees Parlement  

Op 6/3/2019 gingen Lut Van Acker en Inès Van de Weyer naar het Lunch debat 

‘Protect and check your hearing’ in het Europees Parlement, op uitnodiging van 

Mark Laureyns, ondervoorzitter van UCBA (Uitvoerend Comité van de 

Beroepsverenigingen van Audiciens). Gastland was Slovenië.  

Onder meer Shelly Chadha (WHO), Kim Ruberg (Hear-it), Mark Laureyns 

(AEA) en  Darja Pajk (EFHOH) brachten boeiende lezingen.  

Bottum line is dat slechthorendheid toeneemt, onbehandelde slechthorendheid 

handen vol geld kost en dat de juiste preventiemethodes tegen 

lawaaislechthorendheid meer bekend moeten worden. 



 

 

  



 

 

 

 

Gespreksnamiddag in Hoorcentrum Spermalie 

Brugge: tips van en voor slechthorende en dove 

personen  

Inès Van de Weyer, vrijwilliger bij Ahosa vzw,  zocht op woensdag 13/3/2019 

samen met een 32-tal aanwezigen in Brugge uit welke tips je kan gebruiken om 

de communicatie met je omgeving terug iets te vergemakkelijken. 



 

 

 

 

Bezoek aan het nieuwe gerechtsgebouw te Gent 

 

 



 

Op 19/3/2019, een zonnige voorjaarsdag zijn we met een groep van 42 

mensen een kijkje gaan nemen in het nieuwe gerechtsgebouw van Gent. 

 

Lees meer  

 

 

 

Deelname Patrick Selis Dag van de Zorg  

Op 17/3/2019 kreeg Patrick Sellis, ervaringsdeskundige en CI-drager, de kans 

om in het UZ Gent zijn verhaal te delen. 

De presentatie die kaderde in het teken van de Dag van de Zorg  werd ingeleid 

door Freya Swinnen, audiologe  verbonden aan het UZ Gent. 

 

 

 

Deelname Lerend Netwerk Toerisme Vlaanderen  

Bij het begin van de lente was Ahosa vzw uitgenodigd door het Lerend Netwerk 

voor logies met een hart voor toegankelijkheid en zorg, van Toerisme 

Vlaanderen. Monica De Muynck en Inès Van de Weyer lichtten in Hechtel-

Eksel voor een enthousiaste groep toe wat de pijnpunten en eventuele 

oplossingen zijn binnen een vakantiesetting voor slechthorende en dove 

mensen die met gesproken taal communiceren. 

We legden aangename contacten en zagen dat ‘hart voor…’ en ‘zorg…’ bij 

Toerisme Vlaanderen geen loze woorden zijn! 

 

 

 

   

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=5b718e5db2&e=9b737e8ba6


 

 

Oproep  

 

 

 

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. 

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! 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=7b40497255&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=7b40497255&e=9b737e8ba6


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 

• 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 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=efb9720174&e=9b737e8ba6


 

• 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 

 

 

   

 

Schrijf je uit  

 

Update je gegevens  

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=b854a5da0c&e=9b737e8ba6
mailto:r.leemans@sintlievenspoort.be?subject=Ik%20wens%20geen%20berichten%20meer%20van%20Ahosa%20vzw%20te%20ontvangen&body=Naam%3A%20%0A%0AE-mail%3A%20%0A%0AReden%20uitschrijven%3A%20
mailto:r.leemans@ahosa.be?subject=kan%20je%20mijn%20gegevens%20aanpassen%20in%20jullie%20bestanden%20aub%20


 

 

Schrijf je in voor onze Nieuwsflits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

This email was sent to info@plazzo.be  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Ahosa vzw · Sint-Lievenspoortstraat 117 · Ghent 9000 · Belgium  
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