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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– contactdag in Ermelo

12 oktober

contactdag

– 112 bereikbaar voor analoge teksttelefoons

26 oktober

Meijendel wandeling

– naamgebaar vastleggen

(Landgoed Clingendael)

– internationaal congres maart 2014

CONTACTDAG IN ERMELO
Op zaterdag 12 oktober hopen we velen van u te
ontmoeten op kasteel Staverden in Ermelo. Er zijn
workshops en natuurlijk is er volop gelegenheid om
ervaringen uit te wisselen, ook voor partners, familie,
vrienden en/of collega's. Hier vindt u meer
informatie en kunt u zich tot 5 oktober opgeven.

Maak een filmpje van je naamgebaar, plaats het op
YouTube en vul het formulier op de website in.
Hier lees je hoe.
Je kunt op www.naamgebaren.nl ook naamgebaren
van andere personen opzoeken.

INTERNATIONAAL CONGRES
Het voorbereidingscomité (Thea van der Wilt,
Georgia van der Gen, Bert van Vaneveld, Robert ten
Bloemendal en voorzitter Gerard de Vijlder) van het
congres op 27, 28 en 29 maart 2014 werkt hard aan
de invulling van de lezingen en workshops.
De volgende personen en/of instellingen zullen in
ieder geval een lezing of workshop verzorgen: prof
dr. J.H.M. Frijns (Ned.) dhr. Robert Pollard (USA),
dhr Rex Wagoner (USA), dhr. Robert ten
Bloemendal (Ned.), dhr. Leo De Reave (België) en
GGMD. Er komen hier nog zeker een aantal
personen bij. Over de inhoud van de lezingen en
workshops komt vóór 1 januari meer informatie en
vindt u hier.

112 BLIJFT BEREIKBAAR
De overstap naar een nieuwe bemiddelingsdienst
per 1 oktober a.s. zorgt voor veel vragen en grote
ongerustheid bij gebruikers van de (huidige)
bemiddelingsdienst en bij mensen met een analoge
teksttelefoon. In een overleg tussen Signaal en de
KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) is bevestigd
dat 0800-8112 bereikbaar blijft voor analoge
teksttelefoons, in ieder geval tot eind 2014.
Hier leest u meer

NAAMGEBAAR VASTLEGGEN
Bij je geboorte is je naam bij de burgelijke stand
vastgelegd. Je naamgebaar is nergens vastglegd.
Daar komt nu verandering in. GGMD voor Doven en
Slechthorenden heeft een website gemaakt waarop
je je naamgebaar kunt vastleggen.

Het logo van het congres is (belangeloos) door dhr. Jaap van der
Snee gemaakt en vindt u op onze site, waar u zich tevens kunt
aanmelden. Ook staat daar de link naar hotel Zuiderduin, dat
overigens 5 euro minder rekent dan op de site staat vermeld.

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden
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