
  

 

   

 

Uitnodiging activiteiten AHOSA vzw   

 

 

 

 

23 oktober 2021: Bezoek plantentuin Meise 

 

 

De geschiedenis van Plantentuin Meise gaat meer dan 200 jaar terug. 

Het is een van de grootste botanische tuinen ter wereld: 92 ha boordevol 

planten. 

In dit verhaal spelen planten de hoofdrol. 

Er is altijd wat te beleven in de Plantentuin, bij zonneschijn of regen. 

We maken een wandeling, genieten van het prachtige landschap en van de 

immense diversiteit aan planten in de tuinen en collecties. 

De Plantentuin zorgt voor de toekomst. Planten zijn onmisbaar in de natuur en 

in ons leven. De medewerkers onderzoeken en bewaren de plantendiversiteit 



 

en zorgen mee voor natuurbehoud – zodat de planten van vandaag er morgen 

ook nog zijn... 

 

 

Meer info en inschrijven  

 

 

 

30 oktober 2021: Walk & Listen Ghent - World 

Choir Games Flanders 2021 

 

 

DE WORLD CHOIR GAMES ZIJN ER VOOR IEDEREEN! 

Het World Choir Games-team vindt het heel belangrijk dat iedereen deel kan 

uitmaken van dit unieke evenement, ook personen met een handicap, een 

verminderde mobiliteit of beperkte financiële middelen 

(https://www.wcg2021.be/toegankelijkheid). 

In samenwerking met Ahosa, gaf het World Choir Games-team vorm aan een 

muzikale koorwandeling in Gent voor slechthorenden waarbij een velowalker 

en individuele audiogidsen worden voorzien zodat de gids goed verstaanbaar is 

en de geluidsfragmenten helemaal tot hun recht komen. 

Kijk voor meer informatie over de World Choir Games 

op: https://www.wcg2021.be. 

Verken Gent en laat je boeien door de fascinerende verhalen van de gids. 

Ontdek deze historische stad tijdens een wandeling langs de prachtige 

kathedralen, grachten en gildehuizen die Vlaanderen zo typeren. Onderweg 

luister je naar muziek die er onlosmakelijk mee verbonden is en proef je van 

lokale specialiteiten. Een onvergetelijke ervaring die je tijdens de World Choir 

games zeker niet mag missen. 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=dc5a909169&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=460cd41873&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=8076175b06&e=9b737e8ba6


 

ca 1,5u/2,5km - rolstoelvriendelijk 

 

 

Meer info en inschrijven  

 

 

 

 

 

5 november 2021: CHORAL DIAMONDS - World 

Choir Games Flanders 2021 

 

 

 

Het World Choir Games-team vindt het heel belangrijk dat iedereen deel kan 

uitmaken van dit unieke evenement, ook personen met een handicap, met een 

verminderde mobiliteit of met beperkte financiële middelen 

(https://www.wcg2021.be/toegankelijkheid). In samenwerking met AHOSA vzw, 

gaf het World Choir Games-team vorm aan een concertuitstap voor 

slechthorenden waarbij wordt voorzien in een ringleiding, extra assistentie door 

vrijwilligers, een uitgeschreven tekst van de presentator, enz. Verder kozen ze 

voor een sterk visueel concert en reserveerden ze voor jou alvast de beste 

plaatsen vooraan. 

Kijk voor meer informatie over de World Choir Games 

op: https://www.wcg2021.be. 

Michaël Ghijs, die met zijn Aalsters knapen- en mannenkoor Schola Cantorum 

Cantate Domino de hele wereld afreisde, vergeleek de stem graag met een 

diamant: na zorgvuldig slijpen krijgt ze een fonkelende helderheid en stralende 

kracht. Stel je de schittering voor van de honderden stemmen van over de hele 

wereld die tijdens de Choral Diamonds het podium betreden! Een heel scala 

aan stemkleuren, oogverblindende outfits en visuele moves maken van dit 

concert een lust voor oor én oog. 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=8be4096f9f&e=9b737e8ba6
https://www.wcg2021.be/toegankelijkheid
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=1cc5628014&e=9b737e8ba6


 

Meer info en inschrijven  

 

 

 

 

 

21 november 2021: Wandeling Tillegembos - 

Provinciedomein te Brugge  

Op zondag 21 november trekken we er met AHOSA vzw terug op uit. Ditmaal 

richting het Brugse Ommeland, een prachtige groene wandelomgeving. Het 

wordt een gevarieerde wandeling met de kastelen Beisbroek en Tudor, een 

volkssterrenwacht, een planetenpad, een siertuin, een kruidentuin en het 

Chartreuzinnenbos. 

Afsluiten doen we in Het Oud Gemeentehuis in Varsenare, met een drankje, 

én, voor de liefhebbers, een bijhorend zoetigheidje. 

 

 

  

 

Meer info en inschrijven  

 

 

 

 

 

7 december 2021: WEBINAR: Een hoortoestel is 

geen bril. Hoe gehoorrevalidatie het verschil kan 

maken. 
 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=f87e349260&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=917b1b5676&e=9b737e8ba6


 

Een hoortoestel is geen bril. Hoe gehoorrevalidatie het verschil kan maken. Je 

hoort wat slechter. 

En vooral: je verstaat wat slechter. Misschien heb je al een hoortoestel . Maar 

dat volstaat niet altijd. 

Een hoortoestel is immers geen bril! 

Veel mensen weten niet dat ze hierbij kunnen geholpen worden! Die hulp heet 

gehoorrevalidatie. 

Heb je een druk gezin, werk je nog, heb je hobby’s, en bots je hierbij steeds op 

je grenzen? Of ben je al met pensioen en mijd je sociaal contact? 

Een team van deskundigen bekijkt met jou welke hulp in jouw situatie het best 

is om je levenskwaliteit op peil te houden of weer te verbeteren. 

Hierbij wordt zeer breed gekeken: hoortraining, liplezen, communicatie, tinnitus, 

stress, vermoeidheid, evenwichtsproblemen, het waarom-ik gevoel zijn maar 

enkele topics die zeker aan bod komen. 

Inès Van de Weyer, psychologe sinds 1982 verbonden aan het CAR SLP en 

werkzaam in een multidisciplinair team slechthorend/doofheid bij volwassenen, 

vertelt jullie wat gehoorrevalidatie is, hoe een CAR jullie hulp kan bieden en 

gaat in op jullie vragen. 

 

 

Meer info en inschrijven  

 

 

  

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=d7e7b24781&e=9b737e8ba6

