Meld je aan voor een gratis proefles liplezen
Een cursus liplezen omvat 20 lessen, opgedeeld in 2 reeksen van 10 lessen, op
wekelijkse basis. De les vindt doorgaans ‘s avonds plaats. De lessenreeks start in
september of oktober 2018 en loopt tot maart, april 2019.
Gratis proefles
Tijdens een gratis proefles kan je ervaren hoe het is om te leren liplezen. Daarna
beslis je of je de cursus wil volgen en kan je samen met andere cursisten oefenen.
De proefles is voorbehouden voor nieuwe kandidaten.

Liplezen bekijk het
van 2 kanten

Deelnemen aan een proefles kan mits vooraf aanmelden.
Meld je aan voor een proefles op de locatie van jou keuze:
• via mail op: onder-ons@skynet.be
• of contacteer het secretariaat telefonisch op 03 248 09 45

Of schrijf je in voor de lessenreeks liplezen

Cursus liplezen
voor slechthorenden en horenden
Informatie cursusjaar 2018-2019

Bij het inschrijven voor een cursus word je automatisch lid van de vereniging Onder
Ons. Je ontvangt een tijdschrift boordevol informatie. De kostprijs voor de volledige
cursus bedraagt €85,00 (€60,00 cursusgeld en €25,00 lidgeld)
Contacteer het secretariaat voor een eerste inschrijving.
Let op: sommige leslocaties of lesdagen zijn gewijzigd.
Nog vragen?
Kijk op www.onder-ons.be of contacteer Onder Ons vzw telefonisch
op 03 248 09 45 of via mail op onder-ons@skynet.be

Een cursus spraakafzien (liplezen) bij Onder Ons is bedoeld voor slechthorende
personen met of zonder hoorapparaten, botverankerd hoortoestel of cochlair
implantaat. Ook goedhorenden die meer willen weten over spraakafzien en de
impact van slechthorendheid op je functioneren in de samenleving, kunnen
deelnemen.

Onder Ons richt de lipleescursus in op een aantal vaste locaties in Vlaanderen.
Praktische informatie, data van de gratis proeflessen en startdata van de
lessenreeks 2018-2019 vind je in deze brochure.

Info tel 03 248 09 45

www.onder-ons.be

Overzicht startdata op diverse locaties in Vlaanderen
LESLOCATIE

INFO– EN PROEFLES
voor nieuwe kandidaten

START LESSEN
najaar 2018

woensdag 26 september 2018
om 9.30 uur

woensdag 3 oktober 2018
van 9.30 uur tot 11 uur

donderdag 4 oktober 2018
om 19 uur
dinsdag 18 september 2018
om 19.30 uur
woensdag 26 september 2018
om 19 uur
datum nog niet gekend

donderdag 11 oktober 2018
van 19 tot 20.30 uur
dinsdag 25 september 2018
van 19.30 tot 21 uur
woensdag 3 oktober 2018
van 19 tot 20.30 uur
datum nog niet gekend

PROVINCIE LIMBURG
BREE CVO CURSA BREE
Millenstraat 14, 3960 Bree
HASSELT Salvator Welzijnscentrum
Ekkelgaarden 17-23, 3500 Hasselt

dinsdag 18 september 2018
om 19.30 uur
maandag 24 september 2018
om 19 uur

dinsdag 25 september 2018
van 19.30 tot 21 uur
maandag 1 oktober 2018
van 19 tot 20.30 uur

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
AALST Senior Assist De Mouterij
Nieuwbeekstraat 30, 9300 Aalst
GENT Locatie wordt later doorgegeven
9000 Gent

donderdag 4 oktober 2018
om 19 uur
dinsdag 2 oktober 2018
om 19.30 uur

donderdag 11 oktober 2018
van 19 tot 20.30 uur
dinsdag 9 oktober 2018
van 19.30 tot 21 uur

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
LEUVEN Missiehuis De Jacht
Naamsesteenweg 575, 3001 Leuven-Heverlee

donderdag 27 september 2018
om 19.15 uur

donderdag 4 oktober 2018
van 19.15 tot 20.45 uur

woensdag 26 september 2018
om 19u30 uur

woensdag 3 oktober 2018
van 19.30 tot 21 uur

PROVINCIE ANTWERPEN
ANTWERPEN OCHTENDCURSUS
Thomas More – Opleiding Logopedie en Audiologie
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
ANTWERPEN LINKEROEVER
Woonzorgcentrum Hof ter Schelde
August Vermeylenlaan 6, 2050 Antwerpen
MECHELEN Woonzorgcentrum Hof van Egmont
H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen
MOL Woonzorgcentrum De Witte Meren
Collegestraat 69, 2400 Mol
TURNHOUT Woonzorgcentrum St. Lucia
Clarissendreef 1, 2300 Turnhout

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
BRUGGE
Vives campus—Opleiding Logopedie en Audiologie
Xaverianenstraat 1, 8200 Brugge

Info tel 03 248 09 45

info onder-ons@skynet.be

