
THUIS BLIJVEN WONEN, 
OOK MET EEN BEPERKING 

pAnelgesprek

Donderdag 28 oktober 2010 om 14 u
Dakcafé stadhuis kortrijk
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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.

uitnodiging-toegankelijkheid.indd   1 27/09/10   17:11



Thuis blijven wonen, 
ook meT een beperking 

panelgesprek

in oktober 2010 loopt naar jaarlijkse gewoonte een sensi-
biliseringscampagne rond toegankelijkheid. wij nodigen 
u graag uit op het panelgesprek ‘Thuis blijven wonen, ook 
met een beperking’.

wij geven informatie en beantwoorden vragen over hoe 
men ook met een visuele, auditieve of fysieke beperking 
thuis kan blijven wonen. via een panelgesprek wordt op 
een heel praktische manier belicht met welke woningaan-
passingen en hulpmiddelen men thuis kan blijven wonen.

Aansluitend kan je gericht meer informatie krijgen op tal 
van infostands met een aanbod over hulpmiddelen. 

Waar en wanneer ?

•	 Donderdag	28	oktober	2010	om	14u
 (einde voorzien om 16u)
•	 Dakcafé	stadhuis	Kortrijk,	Grote	Markt	54,	8500	Kortrijk.
•	 Deelname	is	gratis
•	 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.

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 functio-
neren 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,…).
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