NIEUWSBRIEF NR. 31 – oktober 2014
Inhoud
– bestuursnieuws

Activiteiten deze maand (klik hier)
4 okt. contactdag in Driebergen

– samenwerking 4 dovenorganisaties

11 okt. wandeling Drentse Aa

– oorbordje Limited Hearing

19 okt. workshop klank-lig-ontspanningsconcert

– congres: foto's en dvd

in Tilburg (gratis, max. 10 personen)

– en verder: activiteiten 2015 en speurtocht
BESTUURSNIEUWS
Robert ten Boemendal is officieel bestuurslid
geworden met als portefeuille moderne media.
Robert komt op de plaats van Mirjam Walraven
die, zoals eerder is gemeld, einde dit jaar het
bestuur verlaat omdat zij zich meer op de
sociale omgeving in haar woonplaats wil gaan
richten. Gelukkig blijft Mirjam wel onze
vertegenwoordigster voor het tolkgebeuren
naar externe organisaties.

OORBORDJE LIMITED HEARING
Het oorbordje, ontwikkeld door Cor Toonen is
een groot succes. De eerste oplage, uitgegeven
door www.worldwidevisible.com was in korte tijd
uitverkocht. De stichting Plotsdoven heeft 25
bordje ingekocht die nog te koop zijn:
(zelf meenemen) 12,95 euro, 14,95 euro
(opsturen). Bestellen kan via
kantoor@stichtingplotsdoven.nl en betalen op
rek.nr. NL54INGB0000082080 t.n.v. hoorbordje.

Anneke Meijer heeft, na bijna drie jaar lid te zijn
geweest van het bestuur maar vanwege haar
gezondheid hierin weinig actief kunnen zijn,
besloten om haar bestuurslidmaatschap terug
te geven. Wel blijft zij lid van steunpunt Noord.

Cor Toonen is met zijn uitvinding van de
viewradar genomineerd als 1 van de 10 beste
uitvindingen voor veilig fietsen. De doorontwikkeling is ter hand genomen de Twentse
Universiteit en er wordt nu een prototype
uitgewerkt door de Technische Hogeschool van
Delft. Van harte gefeliciteerd Cor.

Nirosha Boer draait op dit moment mee als
aspirant bestuurslid en heeft aangegeven voor
een bestuursfunctie in aanmerking te willen
komen. Wat op de vergadering van 16 oktober
besproken zal worden.
SAMENWERKING 4 DOVENORGANISATIES
We hebben er de gang in gekregen met elkaar.
De 4 activiteitenkalenders zijn met elkaar
vergeleken, voor de belangrijke bijeenkomsten
dubbele data zijn rechtgetrokken. Voor alles wat
nog gepland moet worden zal goed rekening
worden gehouden met belangrijke data.
Werkgroepen gaan gevormd worden voor
sociale media, ledenadministratie en virtueel
kantoor. De samenwerking verloopt prima, er is
een goede sfeer en we liggen op schema.
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

CONGRES: FOTO'S EN DVD
De foto's worden per 15 oktober vrijgegeven en
zijn dan ook te vinden op onze website. De dvd
laat nog even op zich wachten i.v.m. ziekte van
de filmmakers. Wij hopen op eind januari 2015.
EN VERDER …
Activiteiten 2015, landelijk, van de steunpunten,
repetitiedagen Nederlands Gebarenkoor en de
bestuursactiviteiten zijn gepland. Binnenkort te
vinden op de website en natuurlijk in Plotsdoof.
15 oktober, 13-20 uur: speurtocht in Rotterdam,
georganiseerd door de Stichting Plotsdoven en
project Doventhuisgemeente. Hier meer info.
Opgeven tot 6 oktober kan via de mail:
Peter Raggers: praggers1948@kpnmail.nl of
Serrie Kamerling: s.kamerling@pkn.nl
Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

