
 
 
Beste deelnemer, 
 
 
Op 27 november zullen we met maar liefst 70 deelnemers VLLT sectie Nederlandse 
Gebarentaal doen. Een dag om naar uit te kijken, dat zeker. Tijdens deze dag zullen er ook 
workshops rondes worden gehouden. De volgende workshops worden aangeboden (zie 
meer informatie in de bijlagen) 
 

De positie van horende en dove docenten NGT: ethische overwegingen – Lisa Hinderks 
Hoe werkt het Gebarenatelier? – Sarah Muller 

Wat kunnen horenden van dove mensen leren? Wat kunnen we gebruiken als “eyeopener” voor de 
horende samenleving? – Johan Wesemann 

Proefschrift “Learning to use space” – Eveline Boers-Visker 

 
Graag vernemen welke workshop je graag wilt volgen. Geef dit door het volgende aan te 
vullen:  
Mijn eerste voorkeur gaat uit naar workshop:  
Mijn tweede voorkeur gaat uit naar workshop:  
Mijn derde voorkeur gaat uit naar workshop: 
 
Let op! Ben je lid? Dan heeft jouw keuze voorrang in de verdeling van de workshops. Wil je meer 
informatie over het lidmaatschap? Ga dan naar https://www.levendetalenngt.nl/lid-worden/ 

Begin november kan je meer informatie ontvangen over het programma en de workshops 
waar je voor ingedeeld bent.  
 

Aan het einde van de dag is er de mogelijkheid om vanaf 18:30 aan te schuiven bij een koud 
en of warm buffet. Dit buffet wordt verzorgd door de Gelderhorst zodat we aan het einde 
niet direct naar huis hoeven te gaan. De kosten hiervan zijn €25,00. Let op! Deze kosten 
zullen voor je eigen rekening zijn en zullen vooraf betaald moeten worden aan ons. Het 
rekeningnummer is NL55TRIO0197619282 ten name van Levende Talensectie NGT. Bij het 
onderwerp graag uw voor- en achternaam + buffet noteren. 

 
Schuif je gezellig met ons aan tafel aan? Laat ons dit weten door het weg te halen wat niet 
van toepassing is:  
 
Ik wil graag aan het einde van de dag aanschuiven bij het buffet.  
Ik wil geen gebruik maken van het buffet. 
 
Heb je vragen/opmerkingen? Mail ons (info@levendetalenngt.nl) gerust! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Levende Talen, sectie NGT  
Adde, Gera, Marijke, Marjan, Leontine en Said. 
Info@levendetalenngt.nl 
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