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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– nieuwe notuliste

1 september – voorlichting in Rosmalen over

– contactdag in Driebergen

hulpmiddelen/tolk aanvragen

– jaarvergadering/beleidsdag in Houten

15 september – gourmetten in Delft

– videobril

28 september – gezellig weekend (is al vol)
30 september – miljoenentreintje Vallkenburg

NIEUWE NOTULIST
We hebben een nieuwe notuliste gevonden.
Antoinette de Vroomen zal gaan notuleren bij
de bestuursvergaderingen.
We zijn daar erg blij mee en
wensen haar veel succes.
CONTACTDAG 13 OKTOBER
Op zaterdag 13 oktober organiseren we onze
jaarlijkse contactdag in Driebergen. De eerste
contactdag (toen nog partnerdag genoemd)
werd gehouden in 2007. Deze dag wordt
georganiseerd omdat we het belangrijk vinden
dat er ook aandacht is voor de mensen die te
maken hebben met plots- en laatdoven. U bent
samen met partners, familie, vriendens,
collega's etc. dan ook van harte welkom.
Dit jaar krijgt u onder
andere informatie over
schrijftolken.
Daarnaast kunt u kiezen uit/deelnemen aan
verschillende workshops, zijn er lezingen en
natuurlijk is er volop gelegenheid om met elkaar
te praten. Donateurs krijgen binnenkort een
uitnodiging.
Hier kunt u alvast meer informatie vinden over
de contactdag en kunt u zich ook aanmelden.

website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

JAARVERGADERING 10 NOVEMBER
Op zaterdag 10 november wordt in Houten de
jaarvergadering/beleidsdag gehouden. 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.

Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid voor
ontmoeting. Donateurs krijgen een persoonlijke
uitnodiging. Meer informatie vindt u alvast hier.
VIDEOBRIL
De Stichting Plotsdoven gaat samenwerken
met Oorzaak en de Universiteit van Leiden om
de praktische uitwerking van een videobril –
waarbij het gesproken woord in tekst wordt
omgezet – te onderzoeken. Zodra er meer over
bekend is, melden we dat uiteraard.

Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

