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Activiteiten deze maand (klik hier)

– workshops clownerie

zondag 22 febr. - creatieve workshop in het

– symposium eenzijdige plotsdoofheid 22 april
– EURO-CIU symposium Antwerpen, 9-10 april

textielmuseum, Tilburg
zaterdag 28 febr. - museum oude ambachten en
speelgoed, Terschuur

WORKSHOPS CLOWNERIE
In Plotsdoof kon u lezen dat wij, over het land
verspreid, 5 workshops clownerie willen
verzorgen. Elke workshop heeft een ander
thema; als u de hele serie doet, hebt u een
soort mini clownopleiding gevolgd. Inschrijven
kan voor de volledige serie maar ook voor 1 of
meerdere workshops. Donateurs krijgen 20%
korting per workshop. Volgen zij de gehele serie
en betalen zij vooraf, krijgen zij 5 workshops
voor de prijs van 4. Daarmee verdient het
donateurschap zich terug, dus een goede
reden om eventueel donateur te worden.
Aantal deelnemers: maximaal 15 (donateurs
krijgen voorrang op belangstellenden).
Kosten: donateurs 25 euro per workshop (is
met 20% korting), hele serie 120 euro.
Belangstellenden 30 euro per workshop, hele
serie 150 euro.
Na de definitieve bevestiging dient het bedrag
voor aanvang eerste workshop overgemaakt te
zijn. Wordt u om deze reden donateur? Dan
geldt de donateurprijs zodra het donateurschap
een feit is.
Tijden: inlopen vanaf 13 uur, workshop van
13.30-16 uur en kort gelegenheid tot napraten.
Data en plaats:
woensdag 1 juli
Dordrecht, korenmolen
zaterdag 22 aug.
Amsterdam, SWEDA
woensdag 23 sept. Zwolle
woensdag 28 okt.
Zwolle
woensdag 25 nov.
Tilburg

SYMPOSIUM EENZIJDIGE PLOTSDOOFHEID
In samenwerking met de GGMD organiseert de
Stichting op 22 april te Driebergen een
symposium over eenzijdige Plotsdoofheid: een
middagvullend programma met sprekers die
aan de hand van de laatste onderzoekingen de
stand van zaken gaan belichten. Tijdens twee
forumgesprekken met tal van deskundigen
gaan we in op de problematiek van o.a. de
financiering i.v.m. begeleiding bij eenzijdige
plotsdoofheid. Meer hierover t.z.t. via de
website, Facebook en nieuwsbrief. In ons blad
Plotsdoof uitgebreid aandacht over dit
onderwerp in het maartnummer.

Inschrijven kantoor@stichtingplotsdoven.nl
Sluitingsdatum inschrijving 15 april 2015.

CI SYMPOSIUM ANTWERPEN, 9-10 APRIL
ONICI staat voor (ONafhanklijk Informatiecentrum voor Cochleair Implantatie) in België.
In 2012, bij het 10 jarig bestaan, heeft Leo De
Reave (oprichter en directeur) een internationaal congres georganiseerd te Antwerpen.
Hierbij was Gerard de Vijlder ook aanwezig,
o.a. samen met Peter Raggers en andere
vertegenwoordigers van OPCI. Vanaf die tijd is
er regelmatig contact met Leo De Reave, die
tijdens het internationaal congres van de
Stichting Plotsdoven ook een workshop
verzorgde. Gerard de Vijlder is uitgenodigd om
een lezing geven op 9 april a.s. tijdens het
symposium van ONICI, met als titel: CI een
ramp of een zegen! Dit komt voort uit de
ervaringen van mede CI- dragers en hemzelf.
Het volledige programma met alle
(internationale) sprekers vindt u hier.

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

