
Op REVA2017 geven specialisten gratis aangepast bouwadvies 
Langer zelfstandig thuis wonen door slimme woningaanpassingen 

 
REVA2017 is aan zijn vijftiende editie toe. De beurs vindt plaats op 20, 21 en 22 april, telkens tussen 
10 en 18 uur, in de expohallen van Flanders Expo in Gent, en focust op woningaanpassingen. 
Bezoekers vinden de informatiestand in het midden van de beurs, samen met alle producten en 
diensten over wonen en woningaanpassingen. Speciaal aanbod deze feesteditie: bezoekers die 
willen (ver)bouwen kunnen hun plannen meebrengen en gratis advies inwinnen bij specialisten ter 
plaatse. Verder biedt REVA2017 alweer veel service en variatie, drie volle dagen lang. 
 

REVA behoeft geen introductie meer 
De REVAbeurs richt zich in de eerste plaats op mensen met een 
beperking, hulpverleners en familie en biedt een staalkaart van de 
allernieuwste hulpmiddelen en diensten. Dat is meteen ook de 
hoofdreden waarom onze bezoekers langskomen. Ze willen de 
nieuwigheden die hen het leven kunnen vergemakkelijken zien, betasten 
en uitproberen. REVA focust ook op ouderen die hulpmiddelen kunnen 
gebruiken om kwaliteitsvol in hun woning te blijven wonen. Nu de 
gemiddelde levensverwachting de hoogte in gaat, wordt deze 
doelgroep steeds belangrijker. Dat merken we trouwens aan het 
voortdurend stijgend aantal bezoekers. REVA biedt duidelijk een 
antwoord op een maatschappelijke vraag.  
 

Thema REVA2017 = woningaanpassingen om 
langer thuis te wonen 
In REVAhome, de centrale stand op de beurs, kunnen bezoekers 
workshops van maximaal 30 minuten bijwonen waarin ze demonstraties 
krijgen van aanpassingen en hulpmiddelen. Alles staat in het teken van 
langer thuis wonen. Zo zijn er workshops over tuin-, keuken- en badkamerhulpmiddelen. Doorlopend 
worden ook films over aanpassingen afgespeeld, mét ondertiteling. Speciaal aanbod voor deze 15de 
feesteditie: wie plannen heeft om aangepast te bouwen of verbouwen, kan gratis woonadvies 
krijgen van experten ter plaatse. Het volstaat de bouwplannen mee te brengen. 
 

REVAnueva 
De producten en diensten van de genomineerden van de REVAnueva Award worden op REVAnueva 
permanent tentoongesteld. De onderwerpen van de studentenprojecten worden getoond op film. 
Op 20 apri l  om 10u30 reikt Ingrid Lieten, algemeen directeur van Flanders Tech Valley en Happy 
Aging, de REVAnueva Award uit.  
  

 
in 

aantal 
exposanten 

aantal 
bezoekers 

2015 164  15.592  

2013 158 15.409 

2011 157  13.750  

2009 157  14.795  

2007 170  13.800  

2005 135  14.000  

2003 130  12.500  

2001 130  10.700  

1999 121  9.100  

1997 93  6.800  



REVAg-sport organiseert vrijwel doorlopend sportdemonstraties achteraan in de hal. Iedereen 
kan kijken en eventueel meedoen, of althans een poging daartoe wagen. 
 

REVAstudy 
De geïnteresseerde bezoeker kan verspreid over de drie dagen terecht bij 50 gratis lezingen in vier 
auditoria, recht tegenover de ingang van de REVAbeurs. De voertaal is het Nederlands. Inschrijven is 
verplicht omwille van de beperkte capaciteit van de zaal. Iedereen kan meerdere lezingen volgen. De 
lezingen beginnen stipt en de deur gaat dicht om de lezing niet te storen. Meer informatie en details 
over de lezingen vind je op REVAstudy.  
 

REVAkids 
In dit pedagogisch en educatief programma krijgen lagereschoolleerlingen de kans de wereld van de 
beperkingen te leren kennen via allerlei doe-opdrachten op de beurs. Leerkrachten uit het lager 
onderwijs en studenten/docenten ergotherapie van de Hogeschool Gent begeleiden hen hierbij. 
REVA vzw wil deze jonge mensen als het ware onderdompelen in een leven met beperkingen, maar 
dan vanuit de kant van de oplossingen.   
 

Meer informatie? 
freddy Willems, coördinator REVA 
0478 95 87 92 – freddy@reva.be 

 
Gedetailleerde en voortdurend bijgewerkte informatie over programma, lezingen en studiedagen: 
www.reva.be. 
 


