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update is een uitgave van de Nederlandse stottervereniging Demosthenes.

Nieuw bestuur, nieuw initiatieven!
Op de ALV van 3 april jl. is jouw bestuur van Demosthenes fris begonnen aan een nieuw jaar.
Na 13 jaar heeft onze gewaardeerde (ex)voorzitter John Kagie de hamer overgedragen aan Jobbe
van de Ven, voorheen secretaris. De huidige samenstelling is:
•
Voorzitter:
Jobbe van de Ven
•
Vice-Voorzitter:
Maartje Borghuis
•
Secretaris:
Vincent Hage
•
Penningmeester:
Patrick Wetzels
•
Bestuurslid NFS:
John Kagie
•
Bestuurslid Internationaal: Richard Bourgondiën
•
Bestuurslid Activiteiten:
Radboud Joosten
Op onze website stellen we ons zo spoedig mogelijk voor.
14 April jl. is de eerste bestuursvergadering gehouden en we zijn het komende jaar van plan de
naam Demosthenes weer alom te laten horen en zien. Het eerste initiatief is deze Update!, je
ontvangt hem voortaan iedere maand in de brievenbus. Mocht je zelf een idee hebben waar wij
mee aan de slag zouden kunnen, laat je horen via update@demosthenes.nl.

Zaterdag 11 juni - Wandeling Haarlemmermeer
Wandelend over de groene Geniedijk, restant uit het verleden, kijk je uit over een sterk veranderd gebied. Hoofddorp
met 75.000 inwoners, de interna?onale luchthaven Schiphol, een fort, een gemaal en het Floriadeterrein. Deze
wandeling biedt naast natuur ook heel veel cultuur. Je kunt je bijna niet voorstellen dat 160 jaar geleden de waterwolf,
zoals het Haarlemmermeer werd genoemd, hier ﬂink tekeer ging. Pas toen het water aan de poorten van Amsterdam
stond, werd het meer drooggelegd. In het midden van de nieuwe polder verscheen Hoofddorp. De verhalen van de
ondeugende, gezeLe Dik Trom speelden zich er af. Na de forten en baLerijen van de Geniedijk wandel je door een
recrea?egebied langs de ringvaart van de Haarlemmermeer.
We verzamelen op zaterdag 11 juni om 10.30 uur bij NS sta7on Hoofddorp.
Vandaar lopen we over de Geniedijk en door het Floriadeterrein en komen na 10 km aan bij het gemaal Cruquius. Daar
kunnen we na een lunch in het restaurant het gemaal bezoeken en ontdekken wat er gebeurt als Nederland geen dijken
zou hebben. Via de pont steken we hier de ringvaart over en lopen dan het laatste stuk naar “huize Joosten” waar een
koud biertje op ons wacht en we onze voeten kunnen laten aToelen in het Spaarne.
Vanuit mijn huis kan je met de snelbus terugkeren naar sta?on Hoofddorp of doorreizen naar sta?on Haarlem.
Je kan je aanmelden via secretaris@demosthenes.nl

Oproep en uitnodiging aan ouders die houden van input leveren!
Kom naar de Emp/Ouderavond op woensdag 22 juni
In het gebouw van PGO-Support, Daltonlaan 600 in Utrecht
Demosthenes doet mee aan een driejarig project dat als doel heeft het
ontwikkelen van producten en interventies die ouders “empoweren”.
De kracht van dit project is dat we samen met ouders van acht andere
belangenorganisaties, producten, diensten, interventies, evenementen en/of
activiteiten voor ouders met een kind met een beperking of chronische ziekte
ontwikkelen waardoor ouders gesterkt worden in het leven van alledag.
Hiervoor hebben we uw medewerking en input nodig.
Kijk op www.demosthenes.nl voor meer informatie!

11e Wereldstottercongres in Atlanta 6-10 juli 2016
Drie jaar na het succes van de 10e editie in Nederland wordt nu het
Wereldstottercongres in Atlanta, Georgia in de Verenigde Staten georganiseerd.
Het wordt gecombineerd met het jaarlijkse congres van de National Stuttering
Association, de landelijke stottervereniging in Amerika. Leden van
Demosthenes die het congres willen bezoeken kunnen op een bijdrage rekenen
van €250,- pp (max 10 personen). ‘First come, first served’, dus als je wil gaan,
mail z.s.m. naar secretaris@demosthenes.nl voor meer informatie.

50 Jaar Demosthenes
Sinds 1966 zetten onze vrijwilligers zich in voor stotterende mensen in Nederland.
Binnen Demosthenes vinden zij al jarenlang een plek elkaar te ontmoeten en anderen
te helpen die stotteren. 50 jaar vriendschap, 50 jaar anderen helpen, 50 jaar
emancipatie, 50 jaar lachen, 50 jaar frustratie, 50 jaar therapie, 50 jaar activiteiten, 50
jaar voorlichting: dat moet gevierd worden!
Op zaterdag 22 oktober 2016 (Wereldstotterdag!) is iedereen vanaf 16.00 uur welkom in Boerderij de
Middenhof te Nieuwegein. De feestelijkheden zullen tot 01.00 uur duren en zijn inclusief: een gezellige
locatie voor jong en oud, gezellige ontvangst, mooie presentaties, heerlijk eten, open bar en vermaak
in de avonduren. Meer informatie wordt later bekend gemaakt.
Aanmelden kan tot 1 oktober tegen gereduceerd tarief (Inschrijven kan spoedig via de website):
leden €29,50
introducee (met lid) €39,50
niet-leden €59,50
(tarieven na 1 oktober zie website)
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oproep aan ALLE LEDEN:
Geef a.u.b. uw huidige gegevens door via

www.demosthenes.nl !!!
Zo houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen!

