
          Op zaterdag 28 januari 2019 organiseert 
         Tred ‘Voordracht over  

       Project Dove Senioren’ 
                  in het lokaal ‘Cammeland’ Lijsterbessenbomenlaan 3 – 1950 Kraainem 

 
Samenkomt om 14u30 - start stipt om 15u00. 

Om 15u45 pauze - om 16u00 vragenronde 
 

Frank, kun je copy van bestaande affiche  
met 3 teksten/wolken en 2 hoofden samen apart per mail naar mij sturen? 

Zo niet, dan vraag ik aan de kinderen… 

 
 

Na de voordracht rond 17u30 trakteerden wij  
een receptie voor spetterende Nieuwjaarsreceptie. 

(Voor leden gratis en niet leden €3.00 p.p.) 

Nadien is er Kaas- Vlees- en Wijnavond 
Vanaf om 18u30 is er (Kaas – Vlees + 1 glas wijn) 

voor leden €15 – voor niet leden €22 
 

 

Gelieve tijdig in te schrijven bij: tredpuntdoven@gmail.com 
voor Kaas- Vlees- en wijnavond en op tijd te storten op het rekeningnummer:  

TRED: BE98 0011 1528 6293 t.a.v. Wim Van de Perre ten laatste vòòr 23 januari 2019. 
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Programma
14:00 uur – ontvangst
15:00 uur – start van de voordracht
15:45 uur – pauze
16:00 uur – vragenronde

Locatie 
Tred Vlaams-Brabant
Zaal Cammeland
Lijsterbessenbomenlaan 3 
1950  Kraainem

INFONAMIDDAG

project dove senioren
zaterdag 26 januari 2019

Welke diensten 
kunnen wij vinden in 
het gemeentehuis? 

Welke ondersteuning en 
tegemoetkomingen zijn er 

voor dove senioren?

Welke voorzieningen 
zijn er? 

Meer info? E-mail: sara.vanleuven@doof.vlaanderen

Vorming

26

 

 

Gelieve tijdig in te schrijven bij: trefpuntdoven@gmail.com 
voor Kaas- Vlees- en wijnavond en op tijd te storten op het rekeningnummer:  

TRED: BE98 0011 1528 6293 t.a.v. Wim Van de Perre ten laatste vòòr 23 januari 2019. 

 

 

 

Na de voordracht rond 17u30 trakteren wij  
een receptie voor spetterende Nieuwjaarsreceptie. 

 

 


