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Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw.

Nieuwsbrief
Beste lezer,
In de zomermaanden is het gewoonlijk wat rustiger, maar daar hebben we bij Zicht op
Cultuur- Slechtzienden en Blinden Platform weinig van gemerkt. De voorbereidingen van
enkele bijzondere projecten zijn immers volop aan de gang. Lees hier meer over een
rondreizende bioscoopbus met audiodescriptie, filmtickets die we mogen weggeven, een
zwemactiviteit voor onze nieuwe brochure, toegankelijke verkiezingen, en nog veel meer!
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Zwem met ons mee op 25 september!
Het komt dichterbij! Onze feestelijke lancering van onze nieuwste brochure: ‘Eye
Key: Sportief Inclusief: toegankelijke zwembeleving voor slechtziende en blinde
personen’. Op dinsdag 25 september stellen we deze voor in het bijzijn van de pers
en hopelijk vele zwemmers onder jullie! We spreken af om 14u30 aan Lago
Rozebroeken, Gent! (Klik hier voor praktische informatie over bereikbaarheid van
Lago: https://www.lago.be/gent/praktisch.)

(Foto: zwembad Lago
Rozebroeken)
Wil jij er ook bij zijn en een glaasje drinken op een toegankelijke zwembeleving?
Stuur dan snel een mailtje voor meer info naar charlotte@zoc-sbpv.be of bel 09 292
40 82. Breng gerust je familie of vrienden mee. Wie met ons mee wil zwemmen, kan
dat gerust! Er is ook een zwembegeleider aanwezig tijdens het zwemmen. Deelname
is volledig gratis.
Ook organisaties, beleidsmensen en geïnteresseerden van diverse pluimage zijn
welkom op ons persmoment.
Met de Eye Key ‘Sportief inclusief’ richten we ons tot de bouwheer, de architect, de
onthaalmedewerker, de redder en de zwemleraar van een zwembad. We lichten toe
hoe zij informatie, communicatie, infrastructuur,…toegankelijker kunnen maken voor
wie niet of minder goed ziet.
De Eye Key kwam er dankzij de input van meer dan 120 blinde en slechtziende
respondenten en de expertise van technisch en strategisch deskundigen. Onze
ruime bevraging (zomer 2017) gaf aan dat 64,1% van de respondenten hun
openbaar zwembad niet of bijna niet toegankelijk vindt en dat dit de belangrijkste
reden is waarom ze er vaak weg blijven. Omdat zwemmen net een van de weinige
sporten is die blinde of slechtziende mensen autonoom kunnen uitoefenen (indien
het zwembad toegankelijk is) en omdat uit de enquête blijkt dat zwemmen voor hen
de meest aantrekkelijke sport is, vonden wij het tijd voor actie. Tot dan!
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Cinema Tournee: kijken met je oren
Je hebt er misschien al van gehoord! Van 8 tot 13 oktober toert Zicht op CultuurSlechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen door het land met “Cinema Tournee:
kijken met je oren”. Onze bus wordt omgetoverd tot cinemazaal en iedereen is er
welkom om samen film met audiodescriptie te beleven. Met deze ervaring willen we
mensen met een visuele beperking laten ondervinden dat ook zij volop van een film
kunnen genieten. Ook ziend publiek is welkom. Ze kunnen er hun zintuiglijke grenzen
verleggen of hun slecht- of niet-ziende omgeving door deze manier van kijken
gidsen. We kregen voor dit project de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.
Dit zijn de data en plaatsen waar onze bus halt houdt, telkens van 11u tot 17u:







08 oktober Brugge (Het Zand)
09 oktober Brussel (Sint-Katelijneplein)
10 oktober Gent (Korenmarkt)
11 oktober Leuven (Martelarenplein)
12 oktober Hasselt (Kolonel Dusartplein)
13 oktober Antwerpen (Groenplaats)

We nodigen jullie dus van harte uit om onze bus een bezoekje te brengen of er zelfs
een volledige film met audiodescriptie te bekijken. De filmprogrammatie volgt nog.
We zijn volop bezig met de voorbereidingen, onze telefoons staan roodgloeiend,
onze mailboxen staan op ontploffen en… we hebben er vooral veel zin in!
En natuurlijk zijn ook helpende handen heel erg welkom! Meedraaien als vrijwilliger
kan je doen door deze actie bekend te maken in je omgeving of door mee te helpen
in één (of meerdere) van onze standplaatsen, bezoekers te begeleiden van en op de
bus, mensen aan te spreken om een kijkje te komen nemen, te getuigen over
audiodescriptie in je leven,… Help je graag mee? Geef een seintje aan
charlotte@zoc-sbpv.be of 09 292 40 82. Ook voor meer info over Cinema Tournee
kan je bij Charlotte terecht.
We kijken er alvast enorm naar uit om veel nieuwe mensen en oude bekenden te
ontmoeten. We gaan ons eens goed amuseren samen!
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(Campagnebeeld Cinema Tournee: De filmbus komt in de richting van de
toeschouwer aangereden in de straat. Bovenop draaien filmwielen die verbonden
zijn aan een koptelefoon. Tussenin een gezichtje dat met de ogen dicht geniet.
Onderaan de banner staat ‘Kijken met je oren’, daarboven de data en stopplaatsen
van de cinemabus.)

Gratis tickets voor de film ‘Girl’ op 10 oktober!
Unieke kans! Filmfest Gent nodigt, samen met Zicht op Cultuur-Slechtzienden & Blinden
Platform en Vrienden der Blinden, filmfans (en begeleiders) uit om op 10 oktober om 17u30
GRATIS van de splinternieuwe Vlaamse film ‘Girl’ te komen genieten in Sphinx bioscoop
Gent. De Sphinx ligt op een paar stappen van de Korenmarkt, waar we die dag staan met
onze Cinema Tournee-bus. Het Filmfestival van Gent is dan net een dag bezig.
‘Girl’ is de debuutspeelfilm van Lukas Dhont die het scenario schreef samen met Angelo
Tijssens. De film laat ons binnenkijken in het leven van de 15-jarige Lara, die het wil maken
als ballerina. Daarvoor trotseert ze de wereld maar vooral haar lichaam dat tegenstribbelt: ze
is geboren in het lichaam van een jongen. Hier meer info.
De film werd reeds overladen met heel wat prijzen. De regisseur en de cast kregen na de
wereldpremière van de film in Cannes een 25 minuten durende staande ovatie en vooral het
acteerwerk van de jonge acteur Victor Polster maakte een grote indruk. De film werd
voorgedragen als de Belgische inzending voor de Academy Award (beter bekend als de
Oscars) van 2018.
Op 9 oktober (de dag ervoor) gaat de film in Belgische première, als openingsfilm op Film
Fest Gent. Wil je er graag bij zijn op 10 oktober in de Sphinx, nog vóór de film in de meeste
Belgische zalen komt? We mogen heel wat gratis tickets weggeven aan geïnteresseerden
met een visuele handicap en hun eventuele begeleiders.
Praktisch:
Hoe? Stuur een mailtje naar info@zoc-sbpv.be of bel naar 09 292 40 81 en dan schrijven we
je in. Vermeld of je je assistentiehond meebrengt, die is uiteraard ook welkom.
Prijs? Gratis voor blinde en slechtziende personen en hun begeleiders.
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Waar en wanneer? 10 oktober om 17u30. Sphinx bioscoop Gent, Sint-Michielshelling 3,
9000 Gent (aan de Korenmarkt).
Audiodescriptie? Via Earcatch (https://earcatch.nl/aanbod/) zal de audiodescriptie van ‘Girl’
te downloaden zijn op je smartphone of tablet. Heb je vragen rond het downloaden van de
Earcatch app en de audiodescriptie, zeker welkom aan onze Cinema Tournee-bus die dag
op de Korenmarkt: wij zijn daar van 11 tot 17u en helpen je daar graag mee. Nadien gaan we
natuurlijk mee naar ‘Girl’.

Toegankelijke verkiezingen in Mechelen en Aalst
De Vlaamse overheid startte een proefproject in aanloop naar de lokale en provinciale
verkiezingen op zondag 14 oktober. In een vorig nummer informeerde ZOC-SBPV al dat wie
slecht(er)ziet in het pilootproject geen gebruik kan maken van vergroting. Er wordt enkel met
audioweergave gewerkt, zonder scherm dus. De huidige elektronische stemcomputers zijn
beperkt tot deze toepassing. Kiezers worden via audio-instructies en een bedieningspaneel
met tactiele knoppen door de volledige stemprocedure gegidst. Op die manier stem je
volledig zelfstandig met behoud van het stemgeheim.
De steden die meedoen aan dit proefproject zijn Mechelen en Aalst.
Iedere kiesgerechtigde inwoner van Mechelen of Aalst kan kiezen om van de audiomodule
gebruik te maken bij het stemmen op 14 oktober. In elk kiesbureau is een stemhokje voor
personen met een handicap met daarin een stemcomputer met de audiomodule. Bij
aankomst aan het stembureau kan iedereen de voorzitter vragen om gebruik te maken van
de audiomodule.
Vóór de verkiezingen kunnen Mechelaars en Aalstenaars al eens komen kennis maken met
deze audiomodule en deze uittesten op een demo-moment, om deze nadien dan te
gebruiken bij de echte verkiezingen op 14 oktober. Een sessie duurt ongeveer een uur.
Demo in Mechelen: waar en wanneer?
Dinsdag 25 september in de Keldermanszaal van het stadhuis, Grote Markt 21, Mechelen.
Je kan kiezen om die dag langs te komen op één van volgende tijdstippen: 9u, 10u30, 15u,
16u30, 18u00.
Demo in Aalst: waar en wanneer?
Woensdag 10 oktober in het Administratief centrum, Werf 9. Je kan kiezen om die dag langs
te komen op één van volgende tijdstippen: 9u, 10u30, 15u, 16u30, 18u00.
Hoe inschrijven? Mail naar thomas.desmet@inter.vlaanderen met je naam, GSM-of
telefoonnummer en de voorkeurmomenten waarop je langs kan komen in Mechelen of Aalst.
Of bel naar 051 24 22 06. Geef zeker ook aan als je specifieke ondersteuning nodig hebt.
Ken je nog blinde personen uit Mechelen of Aalst die graag gebruik willen maken van de
audiomodule? Bezorg hen dan zeker deze info.

De nieuwe NMBS-website toegankelijk?
Onlangs werd de website van de NMBS vernieuwd. Zicht op Cultuur-Slechtzienden en
Blinden Platform Vlaanderen kreeg melding van enkele gebruikers over
toegankelijkheidsproblemen op de nieuwe website. Om de schaalgrootte van de
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problematiek te kunnen inschatten, hielden we snel een kortlopende enquête naar hoe ook
andere blinde en slechtziende treinreizigers de vernieuwde NMBS-website ervaren.
En inderdaad, veel blinde en slechtziende gebruikers gaven onder meer problemen aan met
de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van het online formulier voor de
assistentieaanvraag, en ook van de routeplanner.
We brachten dit aan bij de NMBS en bezorgden hen de resultaten van de bevraging zodat zij
ermee aan de slag kunnen. Een grote dankjewel voor alle deelnemers aan de enquête!
Momenteel werkt de NMBS met diverse partners aan een trein-fiets plan. In dit kader dringt
ZOC-SBPV op diverse overlegvergaderingen aan om bij de uitwerking van het plan om naast
de fiets ook rekening te houden met de tandem. Tandemgebruikers moeten kunnen
beschikken over een standplaats aan het station die voldoende groot is voor hun tandem.
Wie de tandem wil meenemen met de trein, moet vlot het perron kunnen bereiken (o.a. liften
voldoende groot) en hem vlot en veilig op de aangewezen plaats op de trein kunnen
brengen. Verplaatsing met de tandem zal met de uitrol van intermodaliteit en de afname van
haltes van het openbaar vervoer in de directe woonomgeving een steeds grotere optie voor
verplaatsing worden.

Laat van je horen in je gemeente!
De lokale verkiezingen komen dichter- en dichterbij! Samen met Vijftact, Inter, KVG en VFG
riepen we enkele maanden geleden de campagne ‘Burgemeesters voor iedereen’ in het
leven. Wat we willen met deze actie? Toegankelijkheid en inclusie hoog op de politieke
agenda brengen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen en de politiek uitdagen om
na de verkiezingen echt in te zetten op een leef- en woonomgeving waaraan iedereen,
mensen met een handicap, oudere mensen, kleine kinderen of mensen met een tijdelijke
beperking -iedereen dus, kan deelnemen!
We roepen mensen op hun kandidaat-burgemeesters uit te dagen en van die uitdaging een
leuk filmpje te posten op onze facebookpagina
www.facebook.com/burgemeestersvooriedereen. Nemen de kandidaat-burgemeesters die
uitdagingen op, dan tekenen ze een engagementsverklaring waarin ze plechtig beloven dat
ze tijdens de komende beleidsperiode van hun stad of gemeente een meer inclusieve stad of
gemeente zullen maken en dat ze toegankelijkheid integraal en geïntegreerd zullen
inschrijven in hun beleid.
Heel wat mensen hebben reeds een filmpje gepost met hun uitdaging naar de politiek toe, en
ook heel wat lijsttrekkers namen hun uitdaging op. Maar we willen er natuurlijk nog meer!
Hoe kan je stad of gemeente aangenamer gemaakt worden voor blinde en slechtziende
inwoners? Wens je bijvoorbeeld meer toegankelijke informatie van je gemeente? Minder
obstakels op straat? Toegankelijke evenementen? Andere ideeën die van je gemeente je
droomgemeente zouden maken? Laat het de lokale politiek vooral weten!
Alle informatie over de campagne en een leidraad hoe mensen met hun uitdagingen te werk
kunnen gaan, kan je verkrijgen op www.burgemeestersvooriedereen.be of via 09 343 83 46.
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(Beschrijving:
Campagnebeeld 'Burgemeesters voor iedereen #Uitdagendinclusief': in een straat is een
witte loper uitgerold, richting de kijker. Op de loper staat: Burgemeesters voor iedereen
#UItdagend inclusief)

MSK Gent: workshop en muzikale wandeling
Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent organiseert binnenkort weer twee activiteiten
voor mensen met een visuele handicap:




Zaterdag 7 november 2018: Workshop voor blinde en slechtziende bezoekers.
Geïnspireerd door de tentoonstelling ‘De dames van de barok. Vrouwelijke schilders
in het Italië van de 16de en 17de eeuw’ gaan we in deze workshop zelf creatief aan
de slag met textiel. Op maat van blinden en slechtzienden wordt deze workshop
ontwikkeld door twee professionele begeleiders.
Uur? van 14 tot 16 u
Prijs? Toegangsticket (€12) + 3 euro voor de gids. Begeleiders hebben gratis toegang
Reserveren? Reserveren is noodzakelijk via nora.dewit@stad.gent of 09 323 67 38.
Praktisch? Max. 8 deelnemers. Blindengeleidehonden zijn toegelaten. Het museum
voorziet begeleiding van aan het station Gent-Sint-Pieters. Laat bij je reservatie
weten als je van deze dienst gebruik wil maken.
Zaterdag 15 december 2018: Muzikale wandeling.
MuSiKa’ is een unieke samenwerking tussen het MSK en Intercultureel
Muziekcentrum De Centrale. Het project brengt twee verschillende kunstvormen
(muziek en beeldende kunst) samen. Muzikanten Shalan Alhamwy (viool) en Ehsan
Yadollahi (tar & setar) verklanken een deel van de MSK-collectie. Met een audiotour
beluisteren we samen een aantal werken.
Uur? van 14 tot 15.30u
Prijs? Toegangsticket voor het museum + 3 euro voor de gids. Begeleiders hebben
gratis toegang.
Reserveren? Reserveren is noodzakelijk via nora.dewit@stad.gent of 09 323 67 38.
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Praktisch? Max. 8 deelnemers. Blindengeleidehonden zijn toegelaten. Het museum
voorziet begeleiding van aan het station Gent-Sint-Pieters. Laat bij je reservatie
weten als je van deze dienst gebruik wil maken.

Onze facebookpagina
Vind je onze facebookpagina al leuk? Je vindt er nieuwtjes heet van de naald,
aankondigingen van toegankelijke evenementen, oproepen om je mening te geven en zo
veel meer! Breng ons een bezoekje op onze facebookpagina Zicht op Cultuur- Slechtzienden
en Blinden Platform Vlaanderen vzw.

Doe je mee met ZOC-SBPV?
Samen in actie: bestuur mee
Volg je onze werking en bekruipt jou soms de goesting om mee de belangen van personen
met een visuele handicap te behartigen? Denk je als blinde of slechtziende een bijdrage te
kunnen leveren op bestuursniveau? Wil je jouw ervaring, expertise of kennis met ons delen?
Geloof je dat sociaal-culturele acties en campagnes de maatschappelijke participatie van
blinden en slechtziende mensen kunnen verhogen en hun autonomie versterken?
Stuur ons een mailtje via info@zoc-sbpv.be.

Deel je ervaring
ZOC-SBPV doet graag beroep op jouw ervaring. Werk daarom mee aan onze
resonantiegroepen. We werken rond verschillende thema’s van cultuur en media over gelijke
kansen tot mobiliteit en tewerkstelling. Wil je de volledige lijst of deelnemen? Contacteer ons
dan op info@zoc-sbpv.be of 09 292 40 81 en we helpen je graag verder.

Heb je even voor ons?
Wellicht maakte je al kennis met een van de acties of campagnes van ZOC-SBPV. Deze
acties vergen heel wat voorbereiding en man- en vrouwkracht. Ben je handig (of wil je dit
leren van de andere vrijwilligers) in timmeren, schilderen, verpakken, flyeren, stikken of
naaien, …? Ben je goed in transport of opzetten van actiemateriaal of begeleiding van blinde
of slechtziende mensen tijdens een actie? Hou je van gezellig samenwerken en heb je een
warm hart?
Dan rest er ons maar één vraag: heb je even voor ons?
Contacteer vrijblijvend: info@zoc-sbpv.be of 09 292 40 81

Meer weten?
Je kan met iedere vraag terecht op 09 292 40 81 of via info@zoc-sbpv.be (woensdag zijn
we er niet).

Lid worden van ZOC-SBPV vzw?
Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden.
Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met
visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50 euro.
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Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid
worden en zijn welkom. Zij hebben geen stemrecht maar geven waardevol advies aan de
andere leden van de vereniging.
Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@zoc-sbpv.be.
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