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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– dankwoord

3 augustus - wadlopen Noordpolderzij

– landelijke contactdag 12 oktober
– verhuizing kantoor Stichting Plotsdoven
– en verder...

DANKWOORD
Op 18 juni overleed Jan Commandeur. Van zijn
vrouw ontvingen wij het volgende bericht:
Voor de vele kaarten met lieve bemoedigende
woorden, gedichtjes, wensen enz. willen wij
jullie héél hartelijk bedanken. Jan heeft het erg
gewaardeerd. Bij iedere kaart vertelde hij iets
over de afzender. Daaruit bleek hoe geliefd hij
was in de groep en de groep een bijzondere
binding heeft.

Dus breng uw familie, vrienden en collega's
alvast op de hoogte, zodat ze 12 oktober vrij
kunnen houden.
VERHUIZING KANTOOR
De NVVS, huurder van het kantoor aan
De Molen, verhuist naar dit (goedkopere) pand
aan de Randhoeve 221, 3992 XA te Houten.

Het bloemstuk bij zijn overlijden was prachtig
en ook daarvoor onze welgemeende dank. Bij
zijn afscheid hebben wij gezwaaid met onze
beide handen met het 'I Love You' gebaar.
Ook de herdenkingsdienst in Houten waar Marc
en Silvia (zoon en schoondochter, red.) bij
aanwezig waren, was weer zo'n blijk van
waardering en verbondenheid van de stichting
met Jan. Héél mooi gedaan. En nog een mooie
herinnering, de gedichten en het boekje met
nog meer mooie woorden. Dank.
Hartelijke groeten, Adrie en de kinderen.

Ook dit kantoor ligt op loopafstand van het
station in Houten, alleen aan de andere kant
ten opzichte van De Molen. De onderhuurders waaronder de Stichting Plotsdoven - zullen eind
augustus of begin september mee verhuizen.

LANDELIJKE CONTACTDAG
Op 12 oktober is weer de landelijke contactdag.
De werkgroep is momenteel druk bezig met de
voorbereiding. Ook wordt bekeken of we dit jaar
naar een andere locatie kunnen uitwijken omdat
het mogelijke programma er anders zal uit zien
dan dat men de afgelopen jaren gewend is. We
hopen begin september alle donateurs te
informeren via de post en onze site.

EN VERDER...
- themamiddag op 5 september om 14 uur in
Papendrecht met een voorlichting over het CI
(cochleair implantaat). Meer info en opgeven
via BWI P.S., Gerbrandystraat 31, Papendrecht,
078-6154741 of swop@swopapendrecht.nl.
- internationaal congres van de stichting wordt
gehouden op 27, 28 en 29 maart in hotel
Zuiderduin te Egmond aan Zee. Kijk hier voor
actueel nieuws over het congres.

website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

