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Activiteiten deze maand (klik hier)

– landelijke ontmoetingsdag 25 mei

10 mei - themawandeling o.l.v. een gids op

– jubileumjaar 2014
– jubileumcommissie
– steunpunt Zuid

het park De Hoge Veluwe
25 mei - landelijke ontmoetingsdag op kasteel
De Schaffelaar in Barneveld

– eerste optreden Nederlands gebarenkoor
LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG
Dit jaar ontmoeten we elkaar op een prachtige
locatie: kasteel De Schaffelaar in Barneveld.

Vanwege het congres zal er in 2014 geen
themaweekend worden georganiseerd.
JUBILEUMCOMMISSIE - komt u meehelpen?
De jubileumcommissie heeft het voorstel voor
het activiteitenprogramma klaar. Helaas hebben
2 leden zich om privéredenen teruggetrokken.
Wij zoeken dan ook 2 nieuwe leden die mee
willen helpen met het verder voorbereiden.
Aanmelden kan bij Anja Korten, klik hier.

Het thema is 25 jaar tolkvoorziening. Informatie
en ontspanning wisselen elkaar 's morgens af
en na de lunch kunt u kiezen uit 4 workshops.
Natuurlijk zijn er tolken aanwezig en is er volop
tijd voor ontmoeting. Meer informatie: klik hier
Direct aanmelden: klik hier.
JUBILEUMJAAR 2014
We gaan het vieren met veel activiteiten het
hele jaar door. Zoals een internationaal congres
in Egmond op 27, 28 en 29 maart. Hierover
kunt u meer informatie tegemoet zien via de
website, nieuwsbrief en het blad Plotsdoof. Ook
over hoe u zich kunt aanmelden en het boeken
van hotelkamers voor een speciale prijs (vanaf
1 augustus a.s.). Het congrescomité bestaat uit:
Thea van der Wildt, Georgia van der Gen,
Bert van Vaneveld, Robert ten Bloemendal en
Gerard de Vijlder als voorzitter.
website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

STEUNPUNT ZUID - komt u meehelpen?
Vanuit de steunpunten zijn vrijwilligers actief om
vorm te geven aan het voor de doelgroep zo
belangrijke lotgenotencontact. Veel mensen
nemen deel aan de verschillende activiteiten.
Het is een ontspannen en gezellige manier om
lotgenoten te ontmoeten. Voor steunpunt Zuid
zoeken we ter versterking 2 actieve donateurs.
Informatie en opgeven via Anja Korten, klik
hier. Zij zal deze mensen ook gaan inwerken.
EERSTE OPTREDEN GEBARENKOOR
Het Nederlandse gebarenkoor had op 12 april
haar eerste optreden op een symposium van
Tolknet in het kader van 25 jaar tolkvoorziening.
Veel plots- en laatdoven, slechthorenden,
doven en doof-blinden hebben enthousiast op
het 'gebaar zingen' gereageerd.
Zin om mee te doen? Kijk op
www.nederlandsgebarenkoor.nl of mail naar de
voorzitter.
Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

