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Activiteiten deze maand (klik hier)

– 2014 - jubileumjaar

12 januari - nieuwjaarsborrel in Amsterdam

– internationaal congres 27, 28 en 29 maart
– vrijwilligersdag 19 juli
– samenwerking dovenorganisaties

2014 - JUBILEUMJAAR
Op 23 maart bestaan wij 25 jaar en het wordt
een jaar met heel veel activiteiten. Het bestuur
hoopt u te ontmoeten in het nieuwe jaar en
wenst u allen een voelbaar goed 2014.
INTERNATIONAAL CONGRES
Tijdens het congres in Hotel Zuiderduin te
Egmond aan zee zal de voertaal Engels zijn,
maar alles wordt vertaald in het Nederlands
door schrijftolken en NmG-tolken.
Op donderdag (27 maart) van 19.00-21.00 uur
geeft het bestuur een receptie ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de Stichting Plotsen Laatdoven.
Op vrijdag (28 maart) na het diner volgt een
optreden van het Nederlands Gebarenkoor, de
Deafils en het Ilse Jopse trio.

-u zorgt zelf voor aan- en afvoer van de creaties
-opbrengst schenkt u aan het Lex Scheffelfonds
-zelf instap-/minimale prijs v.d. creaties bepalen
Meldt u zo spoedig mogelijk, uiterlijk tot 31 jan.
aan bij c.toonen@stichtingplotsdoven.nl en
daarna krijgt u meer informatie. Wij hopen op
uw enthousiasme en zijn zeer benieuwd!
VRIJWILLIGERSDAG 19 JULI
Op 19 juli wordt de jaarlijkse vrijwilligersdag
gehouden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is,
beginnen we met een korte jaarvergadering.
Maar vanaf de lunch worden de vrijwilligers in
het zonnetje gezet. In dit jubileumjaar wel op
een heel bijzondere manier. Dus hou deze
datum vrij en zet het vast in uw agenda.

Expositie met veiling
Tijdens het congres is er een expositie met
veiling gepland van creatieve uitingen gemaakt
door plots-/laatdoven. Uit eerdere projecten in
de afgelopen 25 jaar weten we dat er een
behoorlijk aantal plots/laatdoven in hun vrije tijd
en sommige ook beroepsmatig creatief bezig is.
Deelname aan deze expositie van creatieve
uitingen zoals schilderijen – tekeningen – foto's
– beeldhouwwerken – keramiek - handwerk etc.
staat open voor de donateurs van de Stichting
Plots- en Laatdoven. De spelregels zijn:
-per inzender maximaal 2 creaties
-inzendingen uiterlijk 28 maart aanwezig zijn
-veiling-verkoop aan hoogste inschrijver is op
de laatste dag

SAMENWERKING DOVENORGANISATIES
Op 6 januari 2014 begint het eerste
gezamenlijke gesprek met Dovenschap,
Jongerencommissie, FODOK en de Stichting
Plots- en Laatdoven. We gaan verkennen hoe
wij tot een samenwerkingsmodel kunnen
komen dat recht doet aan ieders eigenheid,
identiteit en herkenbaarheid, waarbij respect
voor ieders eigen communicatie systeem
voorop staat en wij elkaar daarin ondersteunen.
Het is een hernieuwde poging waar wij opnieuw
het voortouw hebben genomen omdat wij
geloven in de gezamenlijke kracht en kennis.
Er zijn vele overlappingen maar ook meerdere
verschillen. Op onze zoektocht zullen we ze
tegenkomen. Maar met de serieuze intentie om
er samen uit te komen.

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

