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INCLUSIEVE VOORSTELLINGEN IN DE 
KORTRIJKSE SCHOUWBURG
De Kortrijkse Schouwburg is qua infrastructuur volle-
dig toegankelijk voor personen met een handicap (rol-
stoelgebruikers, slechthorenden, …). Bij de inclusieve 
voorstellingen zijn er nog extraatjes: tolken Vlaamse geba-
rentaal visualiseren de voorstelling in gebarentaal en er zijn 
voelstoelen. Bij reservatie graag vermelden van welke faci-
liteiten je gebruik wilt maken: ringleiding, voorbehouden 
plaatsen voor rolstoelgebruikers, voelstoelen,…

Donderdag 21 oktober 2010 - 20u15
Kommil Foo de Luxe
Het beste van Kommil Foo mét Orquesta Tanguedia

Donderdag 17 februari 2011 - 20u15
Absynthe Minded - Unplugged

• simultaan getolkt in de vlaamse gebarentaal
• voelstoelen zetten de muziek om in trillingen •enkel op 

aanvraag !
• ringleiding voor slechthorenden
• assistentie

Reserveren bij UiT in Kortrijk
Telefoon : 056 23 98 55 / fax : 056 26 44 35
e-mail : uit@kortrijk.be,
www.cultuurcentrumkortrijk.be 
(diensten/toegankelijkheid)

Donderdag 7 oktober 2010 - 17u - Schouwburgplein
Toegankelijk Student Welcome Concert 
www.studentwelcomeconcert.be 
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Meer info over de actiemaand of andere vragen 
over toegankelijkheid:
anne-marie heytens, dienst welzijn, stad kortrijk
grote markt 54, 8500 kortrijk
anne-marie.heytens@kortrijk.be, 056 27 72 94

De Actiemaand is een samenwerking tussen: Netwerk Toegankelijkheid, 
Stedelijke Adviesraad voor personen met een handicap, vzw Mentor, 
Deaf Events, De Stroom vzw, OCMW Kortrijk en Stad Kortrijk (Team 
Jeugd, Cultuurcentrum Kortrijk en dienst Welzijn), Intro vzw, Deaf 
Events, Meldpunt Discriminatie en Ons Zorgnetwerk.
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In oktober 2010 loopt naar jaarlijkse gewoonte een 
sensibiliseringscampagne rond toegankelijkheid. Dit jaar staat 
de actiemaand ik het teken van Levenslang Wonen. 

Wat is toegankelijkheid?
In een hedendaagse maatschappij houden we rekening 
met mensen die buiten de normen vallen; een kind, oude-
ren, personen met een handicap,... Een integraal toeganke-
lijke manier is het streefdoel geworden. Dat wil zeggen dat 
alle gebouwen, openbare ruimte en dienstverlening door  
iedereen op eigen houtje bruikbaar, bereikbaar en betreed-
baar zijn. Dus ook voor mensen die ‘buiten de normen’ vallen.

Dit jaar gaat de extra  aandacht uit naar het geven van infor-
matie over hoe mensen ondanks hun beperking toch thuis 
kunnen blijven wonen. 

PanelgesPrek: Thuis blijven wonen, 
ook meT een bePerking

Waar en wanneer 
• Donderdag 28 oktober 2010 om 14u
 (einde voorzien om 16u)
• Dakcafé stadhuis kortrijk, grote markt 54, 8500 kortrijk.
• gratis ingang, vooraf inschrijven bij:
 olga.korman@kortrijk.be of 056 27 72 74
• op aanvraag voorzien wij: assistentie, 
 tolk Vlaamse Gebarentaal of schrijftolk. 
• inschrijven kan tot 25 oktober.

Bedoeling
mensen informeren hoe men- ook met een visuele, auditieve of 
fysieke beperking – thuis kan blijven wonen.  Panelgesprek met 
praktische voorstelling en infostands van kleine hulpmiddelen. 

Panelleden :
• annelies wyseur, ergotherapeute-orthoptiste van 

Blindenzorg Licht en Liefde geeft uitleg en toont hoe 
men met een visuele beperking ‘thuis’ kan blijven wonen

• erik smagghe van het veranneman audiologie geeft tips 
hoe men als slechthorende optimaal kan functioneren 
in en rond het huis, verschillende hulpmiddelen worden 
gedemonstreerd.

• getuigenis van een thuiswonende persoon met fysieke 
beperking over hoe men een huis kan aanpassen voor 
een rolstoelgebruiker.

• lien maes van woonzorg oCmw kortrijk vertelt hoe men 
beroep kan doen op hulp aan huis.

• jürgen Coudenys, steunpunt woningaanpassing west-
Vlaanderen, geeft je een blik op verschillende mogelijke 
woningaanpassingen en maakt je wegwijs in de aan-
vraag voor premies.

• moderator: jeroen marijsse De stroom vzw & stedelijke 
adviesraad voor personen met een handicap. 

Doelgroep 
• ouderen
• mensen met een beperking
• Zorgsector
• onderwijssector; gerelateerde studierichtingen (ergo, 

kiné, maatschappelijk werk,…).

  infomomenTen
ergoTheraPie aan huis
Op deze namiddagen krijgt u informatie over wat ergo-
therapie aan huis voor u concreet kan betekenen. We 
koppelen ook telkens een boeiend thema aan het info-
moment. Voor de prijs van amper 2 euro krijgt u naast 
de boeiende info ook een kopje koffie. meer informatie 
en inschrijven via het Lokaal Diensten Centrum waar de 
infosessie doorgaat.

Info over premies woningaanpassing
lDC De vlaskapelle bissegem op 12 oktober om 14u30.

Info door Provinciaal Steunpunt Woningaanpassing 
lDC De Condé op 20 oktober om 14u.

Valpreventie door LOGO 
lDC De Zevenkamer heule op 27 oktober om 14u.

Eenvoudige hulpmiddelen in het de thuiszorg 
in samenwerking met Medicura. 
lDC ‘t Cirkant marke op 3 december  om 14u30 

Info over klusjesdienst Buurt- en
Nabijheidsdiensten
• oC bellegem op 3 november om 14u.
• buurthuis rollegem op 4 november om 14u.
• kastanjehuis kooigem op 10 november om 14u.
• wZC De weister aalbeke op 25 november om 14u.

Bezoek aan VZW In-Ham te Gits
op 18 november bezoeken we de vZw in-ham in gits 
waar u praktijkvoorbeelden van aanpasbaar wonen kan 
bekijken. meer informatie vindt u in het boekske, het 
gratis tijdschrift van de Kortrijkse lokale dienstencentra.
Centraal aanspreekpunt: Lokaal dienstencentrum De 
Zonnewijzer (056 24 42 00)
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