
 
 

 

NOWEDO INTERN 
Werkgroepen die instaan voor  

de dagelijkse werking 
 

Gebarenhuis Nowedo 

 

Onderhoud & 

verhuur van zaal 

in Gebarenhuis 

Nowedo 
 

Info & reservatie: 

info@nowedo.be 

 
Polderstraat 76a 

8310 Sint-Kruis 

 

Communicatie 

 
 

 

Onderhouden van 

onze website & 

sociale media, 

leden informeren 

 

Evenementen 

 
Organiseren van 

Nowedo’s jaarlijkse 

& nieuwe 

evenementen 

 

 

Archief 

 

 

Sorteren, klasseren 

en onderhouden 

van Nowedo’s 

archief   

 

NOWEDO PRAKTISCH 

 
 

Lidgeld 
 

De prijs van het lidgeld vind je op 

www.nowedo.be of via een seintje 

aan ons secretariaat! 

Lid worden betekent 

• Verzekerd tijdens de activiteiten  

• Korting op activiteiten van 

Nowedo & afdelingen                                              

• Automatisch lid zijn van Doof 

Vlaanderen  

• Een gratis (doven)pas van Doof 

Vlaanderen 

• Korting op activiteiten ingericht 

door Doof Vlaanderen     

 

                  

Contact 

 

• Het secretariaat van Nowedo vzw 

is gevestigd in  

 

Gebarenhuis Nowedo 

Polderstraat 76a bus1 

8310 Sint-Kruis - Brugge 

 

• Website: www.nowedo.be  

(voor de openingsuren)       

• e-mail: info@nowedo.be 

 

• reknr: BE58 0013 1243 7379 

 

 

 

Onze doelgroep 

 

• Doven en slechthorenden 

• Hun horende familie en vrienden 

• Vlaamse Gebarentaalgebruikers 

• Tolkstudenten/studenten VGT en 

andere geïnteresseerden 

 

Waar staan wij voor 

 

• Een toffe club met een 

gevarieerde waaier afdelingen 

• Het organiseren van sociale en 

culturele activiteiten en vormingen  

• Informatie verspreiden over 

dovencultuur, afstandstolken… 

• De belangen behartigen van 

doven en slechthorenden   
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NOWEDO JONG EN OUD 
Elke leeftijd vindt er zijn ding 

 
 

Kinderclub De Dolfijntjes 

 

 

maandelijks 

activiteiten voor 

kinderen tussen 3 

en 10 jaar 

 

Blauwe Valken 

 
Maandelijks sport, 

spel en ontspanning 

voor jeugd tussen 10 

tot 15 jaar  

 

Jongerenwerk. Witte Beer 

 

 

Maandelijks sport, 

een fuif en andere 

leuke dingen voor 

jongvolwassenen 

tussen 15 en 35  

 

Senioren 

 

Maandelijks 

spelletjes en 

kaarten voor 

senioren  
 

 

NOWEDO CULTUUR 
Ontspanningen, vorming en 

allerlei leuke uitstapjes 

 

Ladies Only!? 

 

Specifiek 

voor vrouwen 
(mannen soms 

ook welkom) 
 

 

Kompas 

 

 

Socio-culturele 

activiteiten in 

de regio Brugge 

 

  

De Zeester 

 

Uitstapjes en 

vormingen in de 

regio Oostende 
 

 

Nowedo Forum 

 

 

Organiseert 

thema-avonden 

voor jong en oud  

 

 

NOWEDO DOET MEER 
Sporten, belangen verdedigen, 

gebaren aanleren… 
 

Dove Frisse Stappers 
 

 

Maandelijkse 

wandeltochten & 

soms een fietstocht 
 

Omnisport Nowedo 
 

 

Regelmatig 

recreatief sporten 

zoals badminton, 

padel & aquagym 

 
 

Brugse GebarenKring 
 

Maandelijks doven & 

horenden bijéén 

brengen in spel & 

communicatie.  

 
 

 

Brugse DovenVereniging 
 

 

Maandelijkse 

bijeenkomst met 

kaarting, teerling, 

pasen, BBQ, banket… 

 
 

DovenActies Oostende/Middenkust 

- Brugge - Torhout - Roeselare 

Lobbyen voor toegankelijkheid van 

gebouwen en diensten in die 

regio’s 

 

 


