Uitnodiging slotevent Age'in

Eind 2018 gingen we met onze partners uit Frankrijk, Nederland en Engeland aan de slag
binnen het Interreg Age’in project. Een Europese samenwerking om voor ouderen het
‘langer thuis wonen in eigen huis’ mogelijk te maken.
Op 30 Juni 2022 delen we onze projectresultaten op ons slotevent. Beleef de première van
onze Age’in projectfilm, laat je uitdagen en inspireren door het verhaal van journaliste Ann
Peuteman, maak kennis met robotica en zorgtechnologie op maat, ontdek onze slimme
woningaanpassingen, de buurtgerichte innovaties en het innovatieve kookplatform.

Wil jij met ons in gesprek gaan over de toekomst van ouder worden in Brugge? Ben
jij nieuwsgierig naar onze projectresultaten? Wil jij geïnspireerd worden door onze
internationale partners?

Schrijf je dan snel in voor Grijs, Wijs, Age’in place!

Programma:
8u30:

Onthaal

9u00:

Start van Grijs - Wijs - Age'in place!

9u10:

Filmpremière: Interreg 2seas Age'in project

9u30:

Realisaties in Brugge

10u00: Revolutionaire visie op ageing in place - Ann Peuteman
11u00: Pauze
11u30: Interactieve workshops (Zie onderstaande thema keuzemogelijkheden)
12u30: Lunch & netwerk moment
13u00: Opening innovatief kookplatform
15u30: Verwacht einde

*Gezien het om een Europees event gaat, worden delen van het programma in het Engels
aangeboden.

Workshops

1. Housing Adaptation: This interactive workshop demonstrates the most common
hazards in houses. The Flemish houses screened with the Housing Enabler will be
compared with those from the Netherlands. As a result, adapted houses in Flanders
and France will be demonstrated with a virtual tour.

2. Mobile Technology: This interactive workshop will bring the opportunity to try a lot
of mobile technologies to enhance independent living in the ageing population. It will
give you a clear view in how this resulted to innovation in practice for the
occupational therapists and health care technologists.

3. Social innovation: What do you need to happily grow old in your own
neighbourhood? Do you want to know how our detection strategy helped us to find
a tailormade answer to this question? Get inspired by good practices from France,
the UK and Bruges!

4. Mobility and public space adaptation: Enhancing and adapting mobility when
accessibility to relocate yourself is not that common. Examples of co-operative
resources in the neighbourhood.

5. Robotica: Live demonstration and interaction with different robots such as Pepper,
James and Pleo. How can they be an added value to age in place?

Praktisch:

Het event gaat door in de VIVES Hogeschool, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via deze link.

We kijken er naar uit jullie te verwelkomen!

Met vriendelijke groeten,
Het voltallige Age’in team

Find Out More

