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ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022

SINT-KATELIJNE-WAVER

WAT IS WDD?

Op de Werelddovendag vragen Doof Vlaanderen en dovenorganisaties over
heel de wereld extra aandacht voor de rechten, cultuur en taal van dove
personen. Elke laatste zaterdag van September organiseren we daarom een
feestelijke dag vol workshops, ontspannende activiteiten en een infobeurs.
Hiermee willen we dove en slechthorende personen en horende
sympathisanten samenbrengen en het bredere publiek sensibiliseren.

THEMA VANWDD22

'Iedereen hoort erbij' is het thema voor deze editie van Werelddovendag. Aan
de hand van verschillende debatten en workshops gaan we samen op zoek
naar wat inclusie betekent, zowel in Vlaanderen als binnen onze
dovengemeenschap. Bij Doof Vlaanderen staat inclusie altijd voorop, daarom
werken we aan een visietekst over inclusie. We krijgen hiervoor graag input
van jullie tijdens de workshops op WDD!

KLINKMEE OP 45 JAAR DOOF VLAANDEREN!

Doof Vlaanderen zet zich al 45 jaar in voor de dovengemeenschap en dat
willen we samen met jou vieren! Kom tussen 13u en 18u jouw gratis glaasje
cava en/of fruitsap halen aan de feeststand met het bonnetje die je kreeg aan
de inkom. Santé! En wie wil, kan er een feestelijke foto laten nemen als
aandenken!

HAPJES & DRANKJES

09:30-23:00 · KANTINE / K005
CAFETARIA
Van plezier beleven krijg je dorst. Geen nood, geniet van een drankje en een
gezellige babbel in de cafetaria!

11:00-19:00 · BUITEN
FOODTRUCKS
Hamburgers, frietjes, pizza, pasta, ijsjes… begint jouw maag al te knorren?
Schuif snel aan bij jouw favoriete foodtruck!

BLOK K

Auditoria, lokalen &
kantine



10:00-11:30 · GROTE AULA / K103
OPENING & SOFAGESPREK · ERVARINGEN VAN DOVE MIGRANTEN IN
VLAANDEREN
Het startschot voor de 26e Werelddovendag wordt gegeven met een boeiend
sofagesprek over inclusie en migratie, waarbij enkele dove migranten hun ervaringen
met ons delen.

11:30-12:30 · GROTE AULA / K103
PANELGESPREK · INCLUSIEF DOOF? EEN DEBATOVER ERBIJ HOREN IN DE
SAMENLEVING
Hoe kan je volwaardig deelnemen aan werk, vrije tijd, gezondheidszorg…? In het
debat delen verschillende dove en slechthorende hun persoonlijke ervaring en hun
visie op inclusie.

13:30-15:00 · LOKAAL / K113
WORKSHOP · TEKENEN
Ontdek of er een kunstenaar schuilt in jou met de creatieve workshop van Filip
Heyninck, een dove strip-tekenaar, voor iedereen vanaf 16 jaar. Schrijf je snel in aan
zijn infostand, want plaatsen zijn beperkt!

14:00-15:00 · KLEINE AULA / K104 (exclusief voor dove & slechthorende deelnemers)
WORKSHOP · INCLUSIE BINNEN DE DOVENGEMEENSCHAP
Deel na het panelgesprek over inclusie jouw visie. Hoe inclusief is de
dovengemeenschap en wat kunnen we zelf doen om ons inclusiever op te stellen?

14:00-15:00 · GROTE AULA / K103 (exclusief voor dove & slechthorende deelnemers)
WORKSHOP · INCLUSIE IN EEN HORENDE SAMENLEVING
Na het panelgesprek over inclusie laten we jou aan het woord. Hoe probeer jij als
dove of slechthorende persoon een inclusievere samenleving te bereiken?

14:00-15:00 / 15:30-16:30 · LOKAAL / K112
INITIATIES · VLAAMSE GEBARENTAAL
Kan je geen VGT, maar wil je het graag leren of wil je beter kunnen communiceren
met dove mensen? Deze interactieve workshops van het VGTC helpen je op weg!

15:00-17:00 · INGANG WDD

WANDELING · SPOORZOEKERSPAD
Doof & Senior neemt je mee uit de drukte langs het Spoorzoekerspad (7 km).
Iedereen die voldoende te been is kan meewandelen langs de natuur en unieke
plekjes.

15:30-17:00 · GROTE AULA / K103
WORKSHOP · ONTMOETINGEN IN VGT VOOR GEZINNEN: IDEEËN &
INSPIRATIE
Het is niet altijd eenvoudig om andere ouders te ontmoeten die ook doof/
slechthorend zijn of wiens kinderen doof/slechthorend zijn. Tijdens de workshop gaan
we samen op zoek naar welke initiatieven gebarentalige gezinnen kunnen
samenbrengen aan de hand van getuigenissen en tips.

17:00-18:30 · GROTE AULA / K103
VGT QUIZ
De ideale ontspanning na een drukke en inspirerende dag! Beleef plezier met je oude
en/of nieuwe vrienden of oefen de gebaren die je leerde tijdens de initiatie. En… win!

20:00-22:00 · GROTE AULA / K103

AVONDPROGRAMMA
Afsluiten doen we in stijl met een toespraak van Minister Somers, de prijsuitreikingen
voor de Hand van Vlaanderen en de jongerenwedstrijd, alsook een komische
toneelvoorstelling van Mr. en Mevr. Ver-stappen.

20:00-22:00 · KANTINE / K005

GEBARENCAFÉ
Wie nog geen afscheid kan nemen van een onvergetelijke dag, kan nog even
nagenieten tijdens het Gebarencafé van Madosa.

10:00-18:00 · GANG / K1

INFOBEURS
Ben je op zoek naar informatie over hulpmiddelen en jouw rechten, doofvriendelijke
scholen, VGT of dovenverenigingen? Vind een antwoord op al jouw vragen op de
infobeurs met meer dan 30 organisaties!

10:00-18:00 · LOKAAL / K108
HERBELEEF ALLEWDD-FILMPJES
Tijd voor ontspanning? Leun achterover en geniet doorheen heel de dag van de video's
van voorgaande edities van WDD!

10:00-18:00 · LOKAAL / K111
KUNSTTENTOONSTELLING · PORTRETTEN
Dove & slechthorende kunstenaars uit heel Vlaanderen tonen jou vol trots hun
werken. Schilderijen, foto’s en beeldhouwwerken, geef je ogen de kost.

Doof & Jong organiseert boeiende workshops voor kinderen en jongeren en
verzorgt kinderopvang en animatie doorheen heel de dag!

10:00-18:00 · GRASVELD & BLOK M
KINDEROPVANG
Kinderen die ingeschreven zijn voor de kinderopvang kunnen zich vrij uitleven op de
springkastelen, zich laten schminken, buiten spelen met hun vriendjes, een filmpje
kijken, een spelletje spelen in de leeshoek…

10:00-11:00 · LOKAAL / BLOK M
INITIATIE · VLAAMSE GEBARENTAAL
Laat je kind op spelende wijze kennis maken met Vlaamse Gebarentaal tijdens deze
initiatie van het VGTC.

15:30-17:00 · LOKAAL / BLOK M
WORKSHOP ·KNUTSELEN
Casa Blanca haalt de kunstenaar in je naar boven. Op het einde van de workshop
gaan kinderen trots naar huis met hun eigen creatie!

14:00-17:00 · TENTEN / BLOK M
KINDERGRIME
Waarin laat jij je op Werelddovendag veranderen, een stoere kikker of eerder een
schattig konijntje?

11:30-12:30 · LOKAAL / BLOK M
INITIATIE · VLAAMSE GEBARENTAAL
Wil je graag eens uitproberen of VGT iets voor jou is? Kom eens een kijkje nemen
bij de initiatie van het VGTC!

14:00-15:00 · LOKAAL / BLOK M
WORKSHOP · LEGO®
Ga aan de slag met Lego® Building tijdens de workshop. Samenmet je team verdiep
je je een uur lang in een spel rond communicatie en samenwerking.

15:30-17:00 · LOKAAL / K113
INITIATIE · INTERNATIONAL SIGN
Heb je VGT al goed onder de knie en wil je graag je horizon verruimen? Proef van
International Sign tijdens een interactieve workshop.

17:00-18:00 · LOKAAL / BLOK M
GENDERIDENTITEITEN
Transman of -vrouw, genderqueer, non-binair, agender… Je ziet deze termen
steeds meer verschijnen in de media, maar wat betekenen ze? Ontdek dit en nog
veel meer in de workshop.

DOORLOPEND

VOOR KINDEREN

VOOR JONGEREN


