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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– nieuwe voorzitter

22 aug. - De Biesbosch, kanoën

– praatdag op 15 augustus in Breda

29 aug. - Garderen, zandsculpturen

– cadeau voor de Stichting
– contactdag op 10 oktober

NIEUWE VOORZITTER
Tijdens onze goed bezochte jaarvergadering op
zaterdag 18 juli nam Peter Raggers afscheid
als voorzitter. Na bijna 5 jaar als voorzitter
sturing gegeven te hebben aan onze Stichting
vond hij het een mooi moment om meer tijd te
gaan besteden aan zijn hobby’s en aan zijn
vrouw Erna. Wij zijn Peter zeer erkentelijk voor
alle dingen die hij de afgelopen jaren met veel
passie voor onze Stichting heeft gedaan. En wij
wensen hem dan ook alle goeds voor de
toekomst.

CADEAU VOOR DE STICHTING
De NVVS, afdeling Groningen is helaas
opgeheven. Omdat mw. Hilda Havinga 50 jaar
vrijwilliger is geweest, mocht zij namens die
afdeling een geldbedrag schenken aan zelf uit
te kiezen organisaties. Eerder ontving het
Gebarenkoor een cheque t.w.v. 1000 euro en
op de jaarvergadering overhandigde Hilda een
cheque t.w.v. 1500 euro. Hilda, dank je wel!

Robert ten Bloemendal heeft de voorzittershamer overgenomen en zal nu samen met het
bestuur trachten de ingeslagen weg te
vervolgen. Wij wensen hem veel succes en
inspiratie.
PRAATDAG, 15 AUGUSTUS IN BREDA
Op zaterdag 15 augustus houden wij voor al
onze donateurs die willen meedenken- en
praten over de toekomst, over diverse
onderwerpen een praatdag die wordt gehouden
in Breda. Voor koffie/thee en lunch wordt
gezorgd en vanwege het belang van deze dag
zijn ook de reiskosten voor onze rekening.
Praat mee als je ideeën hebt die ons kunnen
helpen om ook in de toekomst er voor alle
plots- en langzaam doven te kunnen blijven
zijn. Er is plaats voor maximaal 50 personen,
dus meld je gauw aan. Aanmelden kan via
praatdag@stichtingplotsdoven.nl Je ontvangt
dan z.s.m. een bevestigingsmail met daarin alle
info.
Kun je er niet bij zijn, stuur dan je ideeën per
post of mail naar ons toe.
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

CONTACTDAG 10 OKTOBER
De voorbereidingen voor de landelijke
contactdag zijn inmiddels alweer gestart. Houdt
10 oktober vrij in jullie agenda. De contactdag is
de jaarlijks terugkerende dag waar we de
partners (en omgeving) van onze dove en
slechthorende donateurs én belangstellenden
graag de aandacht geven die ze verdienen.
Want zonder de steun van een horende partner
gaat het allemaal toch een stuk moeilijker.
We gaan in groepjes (horenden en
doven/slechthorenden in aparte groepen)
discussiëren over stellingen die gaan over de
alledaagse zaken waar doven/slechthorenden
en hun partners tegenaan lopen. Dit geeft altijd
weer mooie en soms verrassende inzichten.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk via
onze website.
Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

