
       EDITIE HOORCAFE & 
ZOMER VAN ANTWERPEN

ZATERDAG 28 augustus 2021

3de 

VOOR ALLE TROTSE HOORTOESTELDRAGERS 
EN SYMPATHISANTEN! 
Is het soms een hele uitdaging om deel te 
nemen aan activiteiten? Je bent niet alleen! 
Kom naar ons Hoorcafé waar jong en oud (of alle 
leeftijden) samenkomen om van elkaar te leren 
hoe je omgaat met slechthorendheid of doofheid.

En wat dacht je van een ontmoeting op een voet-
jes-in-het-zand locatie, waar iedereen welkom is?
De Zomer Van Antwerpen werkt graag met het 
Hoorcafé samen. Kinderen kunnen in het fanta-
sierijk speelbos zich vermaken of rolschaatsen 
op de supercoole rolschaatsbaan. Er is ook een 
petanquebaan (mét ballen). Offf.. kom tot rust ‘na 
onze meeting dan ;)’ in een van de hangmatten. 
Het is dé plek voor verfrissende drankjes en 
heerlijk eten aan een zacht prijsje. 
En mocht je graag nog wat langer blijven? Die dag 
speelt er ook een circussprookje Tina van 
Théâtre d’un jour (om 20u00 aan 12€). 
Bestel tickets via www.zva.be.

ER ÉCHT EVEN TUSSENUIT OP EEN 
BOOGSCHEUT VAN DE STAD! 
Zeer welkom op het HoorCafé, waar je op een 
gezellige en informele manier ervaringen kan 
uitwisselen over luister ondersteuning en tips 
kan delen! Ook deze keer met schrijftolk.
Omcirkel de datum 28 augustus alvast…en breng 
gerust veel vrolijk volk mee!  

KOM JE OOK? WIJ HEBBEN ER ALVAST HEEL 
VEEL ZIN IN! Reserveer je plaatsje en mail naar:
regina@hoorcoach.com of sara@hoorconsult.be

WANNEER Zaterdag 28 augustus 2021

AANVANG 15u00-17u00  (resto opent vanaf 
17u00-22u00)

LOCATIE Sloepenweg - Het Eilandje

OPENBAAR VERVOER 
Tram 7, halte MAS + 15 minuten wandelen 
Tram 24, halte Havenhuis + 5 min wandelen 
Fiets: Fietsenstalling voorzien 
Dichtstbijzijnde Velo station: Velo 223 -  Red Star 
Line + 5  minuten wandelen.

Hoorcoach Regina, audiologe Sara en May zijn er 
weer bij voor praktische tips en technische info.

May Konings is ervaringsdeskundige. Met een gouden 
hart zet zij zich in voor meer begrip  rondom de invloed 
van gehoorverlies in ons dagelijks leven. 
Sara Bolssens is audiologe en zaakvoerder van Hoor-
consult. Met haar cliënten gaat zij voor  optimale aan-
passing van hoorapparaten en andere hoorhulpmiddelen.  
Regina Bijl is HoorCoach. Wil jij meer weten over het 
omgaan met gehoorverlies? Zij helpt jou!  Goed leven en 
werken gaat samen met goed uitgaan en ontspannen. 
Meer info over toegankelijkheid van Zomer Van Antwerpen
stuur een mailtje naar nathalie@zva.be.


