NIEUWSBRIEF NR. 30 – september 2014
Inhoud
– contactdag 4 oktober in Driebergen

Activiteiten deze maand (klik hier)
7 sept.

– congresfoto's bestellen
– Natuurmonumenten Fochteloo: film met
ondertiteling en excursie op 6 september,
tolken aanwezig
CONTACTDAG 4 OKTOBER
De donateurs hebben inmiddels de uitnodiging
ontvangen voor de contactdag op 4 oktober a.s.
in Het Hoge Licht in Driebergen. Deze dag,
waarvoor wij van harte ook de horende
omgeving van de plots- en laatdove uitnodigen,
heeft als thema: bewustwording van de positie
van de horende.

- wandeling Groenendaalse Bos en
bezoek dahliaplukkerij

14 sept.

- wandeling Scheveningen en
bezoek Panorama Mesdag

26-29 sept. - gezellige weekend
Bij de tweede worskhop voor beide groepen is
op speelse wijze aandacht voor communicatie.
CONGRESFOTO'S BESTELLEN
Tijdens het internationale congres in maart jl.
zijn veel foto's gemaakt. Hier kunt u ze bekijken
en bestellen (wachtwoord is: congres2014).
De opbrengst komt geheel ten goede van de
Stichting Plotsdoven.

Een van de workshops die voor beide groepen
gegeven wordt (horend en plots-/laatdoof) door
Serrie en Peter, heeft als onderwerp: oriëntatie
op de directe menselijke wereld om je heen.
Na een korte inleiding die op de doelgroep is
gericht gaan wij op basis van 5 vragen in op de
eigen situatie met betrekking tot plots-/laatdoof.
Aan het eind zullen we een algemeen beeld
hebben van wat men heeft ervaren.
Doel is om jezelf bewuster te worden hoe jij
enerzijds als horende het gehoorverlies van de
naaste beleefd en hoe je daar mee omgaat.
Anderzijds hoe de plots-/laatdove het ervaart
wat jouw gehoorverlies voor invloed heeft op de
directe omgeving.

ONDERTITELDE FILM EN EXCURSIE
In Fochteloo, in het informatiecentrum van
Natuurmonumenten - Fochteloërveen 8 - draait
een film over het unieke natuurgebied.

Bijzonder is dat deze film is ondertiteld, wat tot
stand is gekomen door een vrijwilliger van de
NVVS. Natuurmonumenten is enthousiast en
het zal navolging vinden bij andere centra.

Meer inhoudelijke informatie over deze
workshop vindt u hier. Het programma vindt u
hier en u kunt zich daar ook aanmelden.

Op 6 september a.s. van 9.30-12 uur kunt u in
Fochteloo deze film bekijken. Daarnaast zal er
een excursie worden gehouden waarbij een
schrijf- en gebarentolk aanwezig zijn.
Aanmelden kan via benj.schut@hccnet.nl

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

