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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– donateurs - gast aan tafel
– samenwerking zusterorganisaties
– vacature hoofdredacteur Plotsdoof
– congresnieuws
– vacature technisch adviseur

8 maart - groene wissel wandeling, Middelburg
15 maart - weverijmuseum en rondwandeling
met gids, Geldrop
27-29 mrt. - Internationaal Congres Stichting
Plotsdoven, Egmond aan Zee

DONATEURS - GAST AAN TAFEL
Het is u vast niet ontgaan: in maart bestaat de
Stichting Plotsdoven 25 jaar. Dat vieren wij met
tal van activiteiten die u hier kunt vinden. Ook
heeft u, als donateur, de gelegenheid elkaar in
uw eigen regio te ontmoeten.

Deelname is op volgorde van aanmelding, dat
kan via: voorzitter@stichtingplotsdoven.nl.
Graag vermelden of er speciale dieetwensen
zijn, dan houdt de kok daar rekening mee. Wij
hopen dat u wilt en kunt deelnemen en wensen
alle deelnemers een fijne avond toe.

Kok aan tafel: deze activiteit heeft als doel om
donateurs die min of meer bij elkaar in de buurt
wonen beter te leren kennen in een gezellige
ontspannen sfeer. Reeds 10 donateurs hebben
hun huiskamer en keuken beschikbaar gesteld
om u welkom te heten.

Na de inschrijving krijgt u verdere gegevens
opgestuurd.

8 maart
13 april
31 mei
1 juni
5 juli
30 aug.
7 sept.
13 sept.
18 okt.
8 nov.

- Laurens Geldermans, Heerhugowaard
- Yvonne en TC Chu, Geldrop
- Antoinette en Adri Vroomen, Beuningen
- Erna en Peter Raggers, Dordrecht
- Ria van de Sleet, Tilburg
- Marja de Putter, Ede
- Gerda Rademakers, Assen
- Marjan Veenvliet, Apeldoorn
- Yvonne Kemink, Den Haag
- Emma Bolle, Delft

Een kok en zijn vrouw, die hem assisteert beiden doof - verzorgen een 3 gangen-diner
plus een amuse. Voor € 25 per persoon wordt
het diner exclusief voor u ter plaatse bereid. U
zorgt alleen voor de drank die u wilt drinken.
Wijn, bier of frisdrank. Indien gewenst kan er
ook een tolk (schrijftolk en/of NmG-tolk) bij zijn.
Als u zelf tolkuren heeft, zou het fijn zijn als de
tolk daarvan betaald kan worden.

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

SAMENWERKING ZUSTERORGANISATIES
Wij zijn een flinke stap op weg naar de
toekomst. De tweede vergadering verliep
wederom in positieve sfeer. Eerste concept
inzake missie, visie en werkplan zijn
goedgekeurd. Op 5 maart vinden er gesprekken
plaats met 3 externe adviseurs, waarvan er
eentje doorgaat als procesbegeleider.
De 4 organisaties vertegenwoordigen het hele
spectrum van ernstig slechthorend, plots- en
laatdoof, dove volwassen en dove kinderen
maar ook de ouders van doof geboren of
ernstig slechthorenden kinderen. Dus van 0 tot
112 jaar. We gaan uit van het recht op
tweetaligheid en respecteren elk
communicatiesysteem waarbij NGT de
moedertaal voor de dove mens is en NmG de
ondersteunende gebaren-mogelijkheid voor
vele anderen.
VACATURES EN CONGRESNIEUWS
Dit vindt u op de volgende pagina.

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

VACATURE HOOFDREDACTEUR
Jopy Sol heeft i.v.m. haar gezondheid, helaas
maar volkomen begrijpelijk, besloten haar
vrijwilligersfunctie als hoofdredacteur van
Plotsdoof per 1 juni 2014 te beëindigen. We zijn
Jopy veel dank en waardering verschuldigd.
Wij zoeken met spoed een nieuwe
hoofdredacteur die de inhoud van het blad
Plotsdoof bepaalt en zelf interviews afneemt, al
of niet digitaal. De hoofdredacteur wordt
bijgestaan door Frans Verkade, die de lay-out
van het blad verzorgt en Marja Bouma voor de
Nederlandse toets.
Plotsdoof verschijnt 4 maal per jaar op
kwartaalbasis en is het vertegenwoordigend
papieren orgaan van de Stichting Plots- en
Laatdoven. Het brengt allerlei achtergrondnieuws betreffende zaken, technische
vernieuwingen, historie, ontwikkelingen op
hoorgebied enz. enz. en presenteert lotgenoten,
overige donateurs of andere belangrijke en/of
interessante personen.
De nieuwe hoofdredacteur kan alleen werken
maar ook naar eigen keuze een redactieteam
vormen.
Profiel:
- zeer zelfstandig kunnen werken/beslissen.
- goed kunnen delegeren.
- creatief in denken, handelen en uitvoeren.
- personen aan zich kunnen en willen binden.
- goede beheersing van het Nederlands in
woord en geschrift.
- scherp van geest.
- donateur zijn of worden van de Stichting.
Nadere informatie via de mail bij Jopy Sol
(jopysol@ziggo.nl) en/of Peter Raggers
voorzitter@stichtingplotsdoven.nl

VACATURE TECHNISCH ADVISEUR
In verband met zijn gezondheid en vele andere
drukke werkzaamheden heeft Cor Toonen, na
ongeveer 25 jaar technisch adviseur te zijn
geweest van de Stichting Plots- en Laatdoven,
besloten het rustiger aan te gaan doen. Hij zou
graag zien dat zijn vrijwilligersfunctie in de loop
van 2014 wordt overgenomen en wil zelf vanaf
de zijlijn mee blijven denken.
Cor is altijd zeer actief geweest in het volgen en
bijhouden van alle technische vernieuwingen en
verbeteringen op het gebied van hulpmogelijkheden voor plots- en laatdoven en ernstig
slechthorenden.
Als er zaken (voorzieningen) niet bestonden, die
in zijn ogen belangrijk waren, pakte hij het zelf
op - zoals de ‘optiper’ en het codekaartje voor op
de telefoon. De laatste tijd is hij bezig met de
viewradar en binnenkort in Plotsdoof presenteert
hij informatie over een nieuwe fietsspiegel.
Talloze lotgenoten hebben veel aan Cor te
danken en hopelijk blijft dit ook in de toekomst
nog zo. Maar voor verlichting van zijn
bezigheden zijn we nu op zoek naar een
technisch adviseur. De werkzaamheden op
vrijwillige basis zullen vooral bestaan uit het :
- verzamelen en volgen, veelal via internet,
van technische ontwikkelingen die van belang
zijn voor onze doelgroep.
- af en toe bijwonen en/of ondersteunen van
een bijeenkomst waarin nieuwe ontwikkelingen
gepresenteerd worden, zoals bv. de
spraakafzienbril.
- deze ontwikkelingen delen via de website,
Facebook en in Plotsdoof.
- gevraagd en ongevraagd advies geven over
technische ontwikkelingen aan het bestuur.

Profiel:
- iemand met grote belangstelling voor
Aanmelding: kantoor@stichtingplotsdoven.nl.
technische ontwikkelingen.
Er volgt in ieder geval een sollicitatiegesprek.
- pre is ervaring en/of affiniteit met het CI horen.
- inzicht in de materie en wetgeving volgende,
CONGRESNIEUWS
niet tot op detailniveau maar wel algemeen.
Drie dagen lang - 27,28 en 29 maart - tijd voor
waar mogelijk en wenselijk samenwerken/
ontmoeting, informatie/nieuws en workshops.
Mw. A. Lindsey (USA) geeft een kunstworkshop: overleggen met o.a. GGMD, Oorzaken,
leveranciers en technische mensen van onze
'kunst is niet zomaar iets, het is een levensstijl'.
zusterorganisaties.
Zeker aan te bevelen onder kunstliefhebbers.
- zelfstandig kunnen werken en beslissen.
- goede beheersing van het Nederlands in
woord en geschrift.
Drie dagen lang worden er foto's gemaakt en
zoveel mogelijk gefilmd. Wilt u (absoluut) niet op Nadere informatie via de mail bij Cor Toonen
foto of film? Dan kunt u dat meteen bij aankomst (c.toonen@stichtingplotsdoven.nl) en/of
voorzitter@stichtingplotsdoven.nl.
melden bij de congres receptie.

