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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– aanvulling logo Stichting Plotsdoven

4 augustus – wadlopen bij Pieterburen

– klassieke muziek: tv-opname en discussie

30 augustus – ontmoeting plots- en laatdove

– nu112

ouderen in Papendrecht

– oproepen: tolk op afstand en steunpunt zuid
– en verder
AANVULLING LOGO STICHTING
Het bestuur heeft besloten om het logo van de
Stichting Plotsdoven aan te vullen met de zin
'ook voor laatdoven'. Een aanvulling omdat een
groot groep donateurs ernstig slechthorend tot
laatdoof is. Het is goed dit in het logo tot
uitdrukking te laten komen. We willen de
ontwikkelingen in de samenwerking met de
andere molen organisaties eerst afwachten om
dan bij ons 25-jarig bestaan een nieuw logo te
kunnen presenteren.
TV-OPNAME KLASSIEKE MUZIEK
Het tv-programma 'De tiende van Tijl' maakt op
29 augustus een tv-opname in Amsterdam
waarin klassieke liederen worden gezongen
door operazanger Hans Pieter Herman (die zelf
een gehoorbeperking heeft) en vertolkt in NGT
door Erika Zeegers. De programmaleiding is
geïnteresseerd hoe doofgeboren mensen,
laat-/plotsdoven en zeer slechthorenden, al dan
niet met CI, hier van genieten of juist helemaal
niet. Na de opname wordt met hen over de
muziek en hun ervaringen gesproken. Dit is nog
nooit vertoond op tv en een unieke kans om
ons plots-/laatdoven te laten zien en horen. Er
kunnen ongeveer 50 mensen van onze groep
aanwezig zijn. De Stichting Plotsdoven
vergoedt 50% van de reiskosten tweede klas.
meer informatie
hier aanmelden

website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

NU112
Er vindt een grote discussie plaats over het feit
dat 112 niet voor doven en zeer slechthorenden
mobiel bereikbaar is. Signaal, de projectgroep
van de molenorganisaties onder voortreffelijke
aansturing van Isabelle Smessaert, is de
spreekbuis wat betreft inhoud en onderhandeling naar de ministeries en anderen
organisaties. Leontien Peters zit in Signaal
namens de Stichting Plotsdoven. U vindt de
allerlaatste berichten op www.toegankelijk.nu
OPROEPEN
Deelnemers project Kwaliteit Tele Tolk (KTT)
Stefan Russel wilt gaan testen hoe het tolken
op afstand overkomt. Doe mee – kost u alleen
wat tijd, geen tolkuren. meer info en aanmelden
Vrijwilliger steunpunt Zuid
Wie oh wie heeft er zin om mij (Anja Korten) bij
steunpunt Zuid te helpen/ondersteunen bij
activiteiten en/of wandelingen? Met de
bestuurstaken er naast wordt het mij allemaal
een beetje veel. informatie en aanmelden
EN VERDER
Dr. J. Mulder, kno-arts UMC St. Radboud is
toegetreden tot de Raad van Advies als
adviseur. In de volgende 'Plotsdoof' komt een
uitgebreid interview met hem.
Op onze website is een aparte rubriek voor
lotgenoten met een eigen website. Wilt u deze
laten plaatsen (u moet wel lotgenoot en
donateur zijn) stuur dan een bericht naar
webredactie@stichtingplotsdoven.nl
Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

