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Rondleiding STAM voor slechthorende/dove
personen

Rondleiding STAM voor slechthorende/dove personen
Samen met AHOSA vzw trekken we erop uit naar STAM - Stadsmuseum Gent.
Met een geïnformeerde gids en hulpmiddelen in de aanslag, loodsen we jullie
door het museum aan de hand van een rondleiding.
Wanneer
Vrijdag 21 februari 2020 van 14.00 uur tot 16.00 uur

Wat
Vaste tentoonstelling van het STAM is 'Het verhaal van Gent'. Een
chronologisch circuit neemt je mee op reis door de tijd en maakt de vele lagen
van de stad leesbaar voor iedereen. 'Het verhaal van Gent' telt zes
museumzalen die elk een periode uit de stadsgeschiedenis omvatten, van de
eerste nederzettingen tot een moderne stad.
Graag meer info? Zie https://stamgent.be/nl_be/evenementen/een-permanentetentoonstelling

Waar
STAM - Stadsmuseum Gent – Bijlokesite Godshuizenlaan 2 9000 Gent

Bereikbaar
Trein: Station Gent-Sint-Pieters (1km = 13' wandelen)
Tram: 1 [Verlorenkost / Van Nassaustraat] of 2/4 [Bijlokehof]
Bus: 6 [Bijloke / Bijlokehof]

Parking
Op de historische Bijlokesite zelf is er geen parkeermogelijkheid
Parkeren in de straten rond de Bijlokesite: oranje zone
Parking Sint-Pietersplein (900m = 11' wandelen, zie wandelroute) P+R The
Loop / Expo: Park & Ride met rechtstreekse tram

Prijs
€ 10,00 voor leden van AHOSA vzw € 12,00 voor niet-leden van AHOSA vzw

Toegankelijk
Gids met duidelijk mondbeeld. Voor deelnemers die een T-spoel in hun

hoorapparaat hebben, zijn er hoorhulpmiddelen ter beschikking.
Als zender kiezen we voor een TouchSCreen Mic die gedragen kan worden
door de gids.
Qua ontvangers worden verschillende groepen onderscheiden:
1. Hebben jullie een eigen Roger systeem? Neem jullie eigen ontvanger mee,
deze zal geconnecteerd worden met de microfoon van de gids.
2. Hebben jullie een hooroplossing van het merk:
Phonak
Advanced Bionics
Med-El
Cochlear
Voor jullie worden specifieke receivers aangeboden die een optimale
geluidskwaliteit bieden.
3. Hebben jullie andere hooroplossingen?
Jullie kunnen Mylinks (neklussen) gebruiken, als jullie toegang hebben tot een
luisterspoel programma.
4. Mensen zonder hoortoestellen, hiervoor worden de Mylinks met koptelefoon
aangeboden.

Inschrijven
Vóór 10 februari 2020 met vermelding STAM Gent
Duidelijk melden bij de inschrijving welk hulpmiddel jullie verkiezen! (1-2-3 of 4)
Betaling
AHOSA vzw : IBAN BE 26 4400 3464 4129
Inschrijving is pas definitief als het bedrag werd gestort.

schrijf je in

Bezoek Gravensteen

We bezoeken met audiogids het Gravensteen in Gent. De burcht, met een zeer
bewogen geschiedenis, is een van de belangrijkste bezienswaardigheden van
Gent. Het Gravensteen is nauw verweven met de complexe en vaak woelige
politieke en sociale geschiedenis van de stad. Je bezoek aan het Gravensteen
geeft je een volledig beeld van de riddercultuur in de 12de eeuw. Het
poortgebouw, de walmuur, de donjon, de grafelijke residentie en de
paardenstallen zijn toegankelijk voor de bezoekers. In het Gravensteen vind je
een unieke verzameling foltertuigen. De vroeger voorraadkamer herbergt de
foltertuigen die er worden tentoongesteld in een suggestief ‘kabinet van de
beul’. Beleef een bezoek aan het Gravensteen met een vleugje humor. De
audiotour, ingesproken door de Gentse komiek Wouter Deprez, neemt je mee
op ontdekkingstocht in en rond de burcht. Hij vertelt je de geschiedenis,
doorspekt met grappige anekdotes en meeslepende riddergevechten op de
achtergrond.

Wanneer
Zondag 15 maart 2020 om 13.45 uur

Waar
Afspraak aan de ingang van het Gravensteen

Prijs
€ 10,00 voor leden van AHOSA vzw € 11,00 voor niet-leden van AHOSA vzw

Inschrijven
Vóór 12 maart 2020 per
Telefoon 09 372 77 02
GSM 0475 85 86 35 of
via de inschrijvingsknop hieronder

Betaling
AHOSA vzw: IBAN BE 26 4400 3464 4129
Inschrijving is pas definitief als het bedrag werd gestort

schrijf je in

Financiële tegemoetkomingen voor dove en
slechthorende personen i.s.m. Vlaams
Patiëntenplatform (VPP)
Voor wie
Iedereen die te maken krijgt met slechthorendheid. Ook partners, collega’s,
kinderen, kennissen, … van mensen met een gehoorprobleem zijn welkom.

Programma
Zie je door het bos de bomen niet meer? Wil je graag meer weten over je
mogelijke rechten op financiële gunstmaatregelen en tegemoetkomingen? Kom
dan naar de infosessie over tegemoetkomingen.
Marit Mellaerts, beleidsmedewerker tegemoetkomingen bij het Vlaams
Patiëntenplatform, wijst je de weg door het doolhof van de meest gangbare
federale en Vlaamse maatregelen en zegt waar je terecht kan voor meer
informatie en met individuele vragen.

Je maakt ook kennis met de rechtenverkenner, een tool, die patiënten en
burgers concreet verder helpt bij de uitoefening van hun rechten.

Wanneer
Maandag 16 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur

Waar
CAR Sint-Lievenspoort
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent

Spreker
Marit Mellaerts
Vlaams Patiëntenplatform
Prijs
€ 5,00 voor leden van AHOSA vzw € 7,00 voor niet-leden van AHOSA vzw

Inschrijven
Vóór 10 maart 2020

Betaling
AHOSA vzw: IBAN BE 26 4400 3464 4129
Inschrijving is pas definitief als het bedrag werd gestort

Schrijf je in

Terugblik

Infoavond schrijftolken en afstandstolken
Op dinsdag 10 september 2019 gaf Lieven Kind - directeur
CAB (Communicatie en Assistentie Bureau) en zwaar slechthorend - samen
met Sarah Verbeke - doof, CI-drager en ervaringsdeskundige schrijftolken - een
interessante informatieavond over schrijftolken en afstandstolken.

Lees meer

Vorming Federale Overheid Economie
Op 1 oktober vertrok Rita Verstraete met een interessante powerpoint van
AHOSA vzw, folders, kaartjes, bladwijzers, boeken en met veel enthousiasme
naar Brussel.
Lees meer

Bezoek aan Mu.Zee in Oostende
Op maandag 7 oktober streek AHOSAvzw neer in Oostende voor een bezoek

aan Mu.Zee.

Lees meer

Infoavond financiële tegemoetkomingen te Hasselt
Op maandag 21 oktober 2019 organiseerde AHOSA vzw een infoavond in

Hasselt rond financiële tegemoetkomingen i.s.m. KIDS Mobiel en CAR Hasselt.

Lees meer

NOOZO Niets Over Ons Zonder Ons
Op 13 november organiseerde NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, een
eerste verkennende bijeenkomst in Gent en in Leuven.
Lees meer

Natuurwandeling Bourgoyen-Ossemeersen
Op zondag 17/11/2020 gingen we met een gids op pad in het
natuurgebied Bourgoyen.

Lees meer

Samen op weg: op het kruispunt van migratie en
handicap

Het kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg - WWZ - organiseerde op vrijdag 22
november een erg interessante studiedag te Brussel rond migratie en handicap.
Ahosa vzw was aanwezig.
Lees meer

Deelname bevraging Toerisme Vlaanderen
Toerisme Vlaanderen wil vakantie in Vlaanderen zo aantrekkelijk mogelijk
maken voor iedereen.
Aan de hand van een onderzoek en bevraging doet Toerisme Vlaanderen
regelmatig aanbevelingen en voorstellen om vanuit de overheid bepaalde zaken
te verbeteren. De Dienst Toegankelijk Toerisme kijkt daarbij in de eerste plaats
naar mensen met een beperking of naar specifieke noden.
Ook AHOSA vzw werd gevraagd haar medewerking te verlenen aan deze
bevraging. Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de Universiteit van
Hasselt.

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie
Op 21 januari 2020, een jaarlijkse, gezellige gewoonte!

Wist je dat
Je ons gratis kan steunen via Trooper?
Huh? Gratis onze vereniging steunen? Hoe kan dat?
Wel, 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!

Wij een driemaandelijks tijdschrift uitbrengen?
Ons tijdschrift 'De Nieuwsbrief' staat boordevol interessante artikels over lawaai,
tinnitus, toegankelijkheid, hoorhulpmiddelen, cochleaire implantaten,
lezeresbrieven interviews, ... kortom: alles wat je wil weten om je optimaal te
blijven integreren in de ‘horende’ samenleving.

Je blijft ook op de hoogte van de culturele activiteiten die aangepast zijn aan
slechthorende en dove mensen en de activiteiten georganiseerd door Ahosa
vzw.
Als je lid bent van Ahosa vzw krijg je automatisch dit tijdschrift in je brievenbus
of in je mailbox. Meer info vind je hier.

Je ons ook kan volgen op Instagram en Twitter?

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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