Data workshops gebaren
2021-2022
Basisworkshops Nederlands met Gebaren
• Zaterdag 5 juni 2021
• Zaterdag 2 oktober 2021
Verdiepingsworkshops Nederlands met Gebaren
• Zaterdag 27 maart 2021
• Zaterdag 11 september 2021
• Zaterdag 22 januari 2022

Wil jij leren communiceren in gebaren? Zijn gebaren belangrijk voor jezelf, voor je kind, je
opleiding of je werk? Of vind je communiceren in gebaren gewoon leuk en interessant?
Veldman & Wouters nodigt je graag uit voor workshops Nederlands met Gebaren (NmG) op
een locatie in de buurt van Eindhoven.
Tijdens de workshops ligt het accent op het leren en oefenen van ondersteunende gebaren.
Middels leuke activiteiten worden diverse thema’s behandeld. Je maakt kennis met de
theoretische achtergrond van Nederlands met Gebaren (NmG).
Tijdens de verdiepingsworkshop gaan we verder met nieuwe thema's en leer je nog veel
meer gebaren. Zelfs tijdens de lunch zullen we communiceren in gebaren. Op die manier
leer je direct hoe je gebaren gebruikt in de alledaagse praktijk.
Praktische informatie
De workshops vinden plaats op een unieke, landelijke locatie in Wintelre (regio Eindhoven).
Vanuit de cursusruimte kijk je direct in de koeienstallen van hoeve de Nachtegaal.
Tijd workshops:
10:00 u - 14:30 u
Kosten basisworkshop:
€ 92,00 (incl koffie, thee, lunch)
Kosten verdiepingsworkshop:
€ 92,00 (incl koffie, thee, lunch)*
*Als je voor of op de basisdag ook aanmeldt voor de verdiepingsdag, dan betaal je voor die dag slechts €85,00. Je kunt ook
aanmelden voor 1 dag.
Deelname aan een verdiepingsdag is alleen mogelijk als je de basisworkshop hebt gevolgd of aantoonbare ervaring hebt met
NmG.

Aanmelden:
Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@veldmanwouters.nl o.v.v. 'Aanmelding
workshop(s)gebaren Veldman & Wouters'. Je ontvangt van ons vervolgens een
inschrijfformulier.
Meld snel aan want het aantal plaatsen is beperkt!
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De workshops worden verzorgd door Mariette Veldman en Cindy Wouters. Beiden zijn
gecertificeerde gebarendocenten NmG en werkzaam bij Veldman & Wouters.
Voor meer informatie kun je terecht op de website van Veldman & Wouters.
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