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Activiteiten deze maand (klik hier)

– Clownerie mini-cursus

11 april - Politiek Den Haag

– Schrijftolk en gebarentolk gebruik
– Vacatures

Bezoekerscentrum Pro Demos
18 april - schilderworkshop te Huizen

– World Wide Visible
– NC PLD 10 jaar - symposium 22 april
CLOWNERIE MINI-CURSUS
De clownerie mini-cursus verspreidt over
5 workshops door het land gaat door. Er zijn
nog 3 plaatsen over voor de gehele serie van 5
en enkele plaatsen om 1 of 2 keer mee te doen.

Meer informatie vindt u hier.
SCHRIJF- EN GEBARENTOLK GEBRUIK
Tolknet wil graag evenals wij dat het tolkgebruik
gepromoot wordt. Voor ons vooral het NmG en
de schrijftolk. In samenwerking met de
belangenorganisaties gaan zij nu een
campagne hiervoor voeren. Wij roepen al onze
donateurs en andere lotgenoten op om eens
kennis te maken met de schrijftolk. Hiervoor
hoef je alleen maar te kunnen lezen. Of de
NmG-tolk meer in te schakelen als je NmG
beheerst of beter wil gaan beheersen.
De tolken bieden een grote rijkdom aan
beleving van de communicatie en maken
toegankelijkheid tussen plots-/laatdoven en de
horende een stuk gemakkelijker. We komen er
in de nabije toekomst op velerlei wijze op terug.
Suggesties tot het bevorderen van deze
tolkdiensten zijn welkom.

voorzitter@stichtingplotsdoven.nl

WORLD WIDE VISIBLE
De bordjes, ontworpen
door Cor Toonen,
veroveren langzamerhand de wereld. Zij zijn
nu of binnenkort te koop
bij de ANWB.
Naast het harde bordje zijn er nu ook kleine en
grote stickers te koop, evenals speldjes.
De Stichting Plotsdoven heeft meerdere
textielstickers gekocht en die worden op de
hesjes genaaid die bij activiteiten gebruikt
worden. Deze textielstickers zijn ook te koop.
Dat kan helaas nu nog niet via de website
(http://www.worldwidevisible.com), daar wordt
aan gewerkt. U kunt uw wensen wel alvast
mailen naar: petra@worldwidevisible.com
NC PLD 10 JAAR - SYMPOSIUM
In een extra nieuwsbrief in maart hebt u kunnen
lezen dat het Nederlands Centrum voor Plotsen Laatdoof (NC PLD) het 10-jarig bestaan viert
met een interactief middagsymposium. Centraal
deze middag staat het cochleair implantaat (CI).
Er zijn 2 presentaties en een forumdiscussie.

VACATURES
De beide vacatures voor hoofdredacteur van
het blad Plotsdoof en secretaris in het bestuur
zijn nog niet in gevuld. Schroom niet te
reageren. Voor informatie en aanmelden:
zie hier de profielschetsen op onze website.

Waar en wanneer?
Woensdag 22 april van 13 - 17 uur.
't Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

Meer informatie kunt u hier vinden.

