PROGRAMMA

Nationale Hoor 2Daagse

Écoutez organiseert met veel plezier de Nationale Hoor2Daagse:
een verrassend programma met aandacht voor gehoorschade en voor
mensen met gehoorverlies. Bekijk het volledige programma hieronder
en kom langs! Dan ligt er ook een aardigheidje voor u klaar.

vrijdag 10 &
zaterdag 11 mei
2019
BRINKSTRAAT 22-24
IN BAARN.
Toegang gratis.
www.ecoutez.nl

NATIONALE

HOOR

2

DAAGSE

Vrijdag 10 mei | ochtend

Zaterdag 11 mei | ochtend

09.30 uur
Inloop met koffie/thee en zang
door mezzosopraan Mylou Mazali

10.00-10.30 uur
Feestelijke dagopening met koffie/thee en zang
door mezzosopraan Mylou Mazali

10.15-12.15 uur
Officiële aftrap Hoor2Daagse 2019
door burgemeester van Baarn
Mark Röell

10.30-11.00 uur
Welkomstwoord en korte lezingen over gehoorverlies
door Ilse en Lisette Kolenbrander van Écoutez

• Korte lezingen door Ilse en
Lisette Kolenbrander van Écoutez
• Interactieve hoorquiz
• Feestelijke opening Hoorlab | by Écoutez
door burgemeester Mark Röell
12.30 uur
Uniek muzikaal intermezzo
door mezzosoprane Mylou Mazali
Vrijdag 10 mei | middag
13.00-13.45 uur
Lezing: Psychologie van het
(slechter) horen
door René van der Wilk, psycholoog,
hoorcoach en Tinnitus therapeut
In de boeiende lezing ‘Psychologie van het (slechter) horen’
zal psycholoog drs. René van der Wilk in gewone mensentaal uitleggen wat geluid in ons dagelijks leven betekent en
wat er gebeurt wanneer we deze functies (deels) gaan
missen door slechthorendheid.
Reserveren noodzakelijk. Meld u aan via:
info@ecoutez.nl, of telefonisch via (035) 543 19 85
14.00 uur
Introductie boekje:
“10 tips om gehoorschade te voorkomen”
door Lisette Kolenbrander, triage audicien bij Écoutez
14.15-14.45 uur
Uitleg over het hoortoestel van de toekomst
door Marvin Hoogerwerf van Phonak
De nieuwe generatie hoortoestellen van Phonak is baanbrekend. Zo bent u met de Phonak Marvel in contact met
uw iPhone, iPad, Android telefoon, tablet of computer.
Dat betekent dat u geluiden, muziek en telefoongesprekken
van uw apparaten niet meer hoeft te missen.
15.00-16.00 uur
Aanmelden bezoek Hoorlab
Voor de eerste tien aanmeldingen is er een verrassing.
16.00 uur
Feestelijke muzikale afsluiting van de dag
door mezzosopraan Mylou Mazali

11.15-12.00 uur
Lezing over het gehoor
Door KNO-arts Dr. A. Frima-van Aarem,
verbonden aan Meander Medisch
Centrum
Reserveren noodzakelijk. Meld u aan via:
info@ecoutez.nl, of telefonisch via (035) 543 19 85
12.15-12.45 uur
Hoorquiz
Interactief spel met publiek.

Zaterdag 11 mei | middag
13.00-13.15 uur
Muzikaal intermezzo
door mezzosopraan Mylou Mazali
13.30 uur
Opening Expositie ‘Horen door de jaren heen’
door oud-KNO arts dr. R. van der Wal en
Lisette Kolenbrander, triage audicien Écoutez
14.00-14.30 uur
Uitleg over het hoortoestel van de toekomst
door Marvin Hoogerwerf van Phonak
De nieuwe generatie hoortoestellen van Phonak is baanbrekend. Zo bent u met de Phonak Marvel in contact met
uw iPhone, iPad, Android telefoon, tablet of computer.
Dat betekent dat u geluiden, muziek en telefoongesprekken
van uw apparaten niet meer hoeft te missen.
14.30-15.30 uur
Uitleg over het nieuwe Hoorlab | by Écoutez
Na uw bezoek ligt er een aardigheidje voor u klaar.
15.30-17.00 uur
Grande finale van de
Nationale Hoor2Daagse 2019
Door hitzanger Thomas Berge
en Mylou Mazali.

