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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– jaarvergadering/beleidsdag

1 nov. – vijfde bijeenkomst ontmoetingsgroep

– Nederlands gebarenkoor

voor plots en laatdove ouderen in

– informatie- en adviescentrum hulpmiddelen

Papendrecht

– GGMD: ook voor partners en naasten

10 nov. – jaarvergadering in Houten
24 nov. – scheepvaartmuseum Amsterdam

JAARVERGADERING 10 NOVEMBER
Naast het jaarverslag en de financiën zullen we
ook aandacht besteden aan de Steunpunten
die een belangrijke rol vervullen met betrekking
tot de activiteiten. We willen van uw aanwezige
kennis gebruik maken en praten over het nut,
de waarde en uitbreiding van de Steunpunten.
Hier meer informatie, ook om aan te melden.

Aanmelden kan tot 7 november. We hopen u te
ontmoeten in Houten.
HET NEDERLANDS GEBARENKOOR
Het Nederlands gebarenkoor bestaat alweer
bijna een jaar. Het onverwachte succes, dat tot
uiting komt in het plezier dat vele deelnemers in
het koor hebben, smaakt naar meer. Ons
eerste optreden staat op stapel in april 2013.
Het repertoire bestaat onder meer uit moderne
Nederlandse liedjes in verschillende stijlen. We
hebben twee nieuwe, zeer enthousiaste jonge
dirigenten. Van alle liedjes wordt een filmpje
gemaakt die vanaf de eigen website voor de
leden te downloaden zijn om thuis te oefenen.
Heeft u interesse? U dient plots- of laatdoof te
zijn, doof geboren of zeer slechthorend. Tevens
minimaal in het bezit zijn van/bezig zijn met
NmG 2 of NGT 2. Wij gebaren alleen in NmG.
Informatie en aanmelden via de website.
U bent van harte welkom.
website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

GGMD OORzaken OPENT ZIJN DEUREN
Bij GGMD OORzaken kunnen (plots)doven en
slechthorenden informatie en advies krijgen
over
hulpmiddelen:
van
weken
waarschuwingssystemen tot infrarood, FM- en
solo-apparatuur. Er is een speciale ruimte
ingericht waar alles rustig kan worden bekeken
en uitgeprobeerd. De specialist hulpmiddelen
geeft naast advies over hulpmiddelen tevens
advies over zaken als tolken, spraakherkenning, trainingen en vergoedingen.
Dit onafhankelijk informatie- en adviescentrum
is mede tot stand is gekomen op initiatief van
de Stichting Plotsdoven en de NVVS en heeft
geen commercieel belang bij de verkoop van
hulpmiddelen. Wie GGMD OORzaken bezoekt,
is dan ook verzekerd van een onafhankelijk
advies. Voor de verkoop van hulpmiddelen
wordt altijd doorverwezen naar de betreffende
leverancier.
GGMD OORzaken is gevestigd aan de
Büchnerweg 3 in Gouda. Wie OORzaken wil
bezoeken, kan het beste een afspraak maken
via oorzaken@ggmd.nl of 0800-337 46 67.
GGMD/NC PLD: OOK VOOR PARTNERS
Op de contactdag, 13 oktober jl., werd weer
duidelijk hoe belangrijk het voor partners,
familie en vrienden is om gehoord te worden.
Naar aanleiding van die ervaringen komt er een
uitgebreid artikel in de eerstvolgende Plotsdoof.
We komen hier zeker nog op terug.
Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

