
Leonie Smets & Elisa De Greef 

E-mail: project.velowalker@gmail.com 

Volg ons op facebook! 

 

Inschrijvingen uitsluitend via volgend formulier: 

 https://forms.gle/Whv5woAvFkBv9j2h6  

Of scan onderstaande QR-code:  

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 

  VOORMIDDAG: 10U-12U 

  NAMIDDAG: 13U-15U 

 

  

  AFSPRAAK: PARKING REIGERSTRAAT 

  ADRES: IJZERENWEGSTRAAT 3-5 

  3051, OUD-HEVERLEE 

  PLUSCODE: RJ8W+4P 

   

 Stevige wandelschoenen worden aangeraden 

GRATIS WANDELING VOOR SLECHTHORENDEN 
NATUURGIDS JAN HOREMANS 

MOBIELE SCHRIJFTOLK GEA DUISTER 

DOODE  BEMDE    
PROJECT OPLEIDING NATUURGIDS NP CVN ZONIËNWOUD  



SCHRIJFTOLK: GEA DUISTER 

Gea Duister is een gediplomeerde schrijftolk uit Nederland met ondertussen 13 jaar ervaring! In deze periode 

heeft ze tal van tolkopdrachten succesvol ten einde gebracht. Zo wordt ze onder meer ingeschakeld als schrijf-

tolk bij congressen, cursussen en colleges. Daarnaast kan je bij haar ook terecht om een persoonlijk event te 

begeleiden. Ze gaat kortom geen enkele uitdaging uit de weg en is steeds bereid haar kennis en ervaring verder 

uit te bereiden. Dit maakt haar dan ook de ideale schrijftolk voor dit project.  

Voor meer informatie over Gea Duister en haar Nederlandse schrijftolk collega’s kan je terecht op 

www.schrijftolknodig.nl 

 

De Vlaamse Schrijftolken Vereniging (VSV) kan je bereiken via e-mail naar vlaamseschrijftolkenvereniging@gmail.com of via 

hun facebookpagina https://facebook/vlaamseschrijftolkenvereniging.  

EUROPEES LOGO SCHRIJFTOLK 

Er bestaat sinds 2012 een officieel Europees logo dat gebruikt wordt wanneer een evenement een schrijftolk voorziet. Je vindt 

dit logo terug in de linkeronderhoek (eerste van links).  

VELOWALKER 

Een velowalker is de uitrusting die de schrijftolk gebruikt om mobiel te tolken. Dit bestaat uit een soort van rugzak met een 

houder voor het toetsenbord van de tolk. Dit is geen gewoon toetsenbord zoals wij dit kennen, maar een speciale variant 

waarmee hele lettergrepen en woorden tegelijkertijd kunnen worden neergeschreven. Hierdoor is de schrijftolk in staat om 

de tekst op spraaktempo te typen en de spreker te volgen zonder hinderlijke vertraging.  

TEXT ON TOP® 

Text on Top® is een innovatief draadloos systeem ontwikkeld door een Nederlands bedrijf uit Zeewolde met de bedoeling 

om live ondertiteling van een spreker aan te bieden. Slechthorenden en doven hoeven dankzij deze technologie niets meer te 

missen van wat de spreker zegt. Daarnaast biedt dit systeem nog tal van mogelijkheden. Zo kan een presentatie bijvoorbeeld 

ook ondertiteld worden in meerdere talen. Wens je meer informatie over dit systeem? Neem dan zeker een kijkje op hun 

website: https://www.textontop.com/nl 

 

Nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via project.velowalker@gmail.com.  

Met vriendelijke groeten, 

Leonie en Elisa 

GRATIS WANDELING VOOR SLECHTHORENDEN 


