
 
 

 

NOWEDO INTERN 
Werkgroepen die instaan voor  

de dagelijkse werking 
 

DovenOntmoetingsCentrum 

Effeta 

 

Verhuur & 

onderhoud van 

zaal Effeta 
 

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, haar afdelingen en  

bij Sport Brugge  

                                              

 Automatisch lid zijn van Fevlado  

 Een gratis (doven)pas van Fevlado 

 Korting op activiteiten ingericht 

door Fevlado en Fevlado-Diversus     

 

                  

Contact 

 

 Het secretariaat van Nowedo vzw 

is gevestigd in  

 

DOC Effeta 

Polderstraat 76a bus1 

8310 Sint-Kruis – Brugge 

 

 website: www.nowedo.be  

(voor de openingsuren)       

 e-mail: info@nowedo.be 

 fax : 050 67 87 37 

 reknr: BE58 0013 1243 7379 

 

 

 

Onze doelgroep 

 

 Doven en slechthorenden 

 Hun familie en vrienden 

 Vlaamse Gebarentaalgebruikers 

 Tolkstudenten/studenten VGT en 

andere geïnteresseerden in de 

leefwereld van doven 

 

Waar staan wij voor 

 

 De belangen behartigen van 

doven en slechthorenden   

 Het organiseren van sociale en 

culturele activiteiten en vormingen  

 Informatie verspreiden over 

toegankelijkheid, gebarentaal, 

dovencultuur,… 

 Een toffe club met een 

gevarieerde waaier afdelingen 
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NOWEDO JONG EN OUD 
Elke leeftijd vindt er zijn ding 

 

 

Kinderclub De Dolfijntjes 

 

 

maandelijks  

leuke activiteiten 

voor kinderen  

tot 10 jaar 

 

Blauwe Valken 

 
Regelmatig  

spel en ontspanning 

voor jeugd tussen  

10 en 15 jaar  

 

Jongerenwerking Witte Beer 

 

 

Maandelijks toffe 

activiteiten voor 

jongvolwassenen 

tussen 15 en 35 j. 

 

Senioren 

 
Maandelijkse 

samenkomst  

voor senioren op 

donderdag-

namiddag  

 

 

NOWEDO CULTUUR 
Ontspanningen, vorming en 

allerlei leuke uitstapjes 

 

Kon. Brugse DovenVereniging 

 

 

Maandelijkse 

bijeenkomst met 

kaarting, teerling & 

diverse feesten 
 

Ladies Only!? 
 

4-5x per jaar 

specifiek voor 

vrouwen 
(mannen soms 

ook welkom) 

 

 

Kompas 
 

 

4-5x per jaar 

(socio-culturele) 

activiteiten in de 

regio Brugge 
  

De Zeester 
 

4-5x per jaar  

een uitstapje of 

vorming in de 

regio Oostende  
 

Nowedo Vorming 
 

 

Organiseert 

cursussen, 

opleidingsdagen 

en vormingen  

 

 

NOWEDO DOET MEER 
Sporten, gebaren aanleren, 

belangen verdedigen,… 
 

De Frisse Stappers 
 

 

 

Maandelijks wordt 

een wandeltocht 

georganiseerd 

 

Mountainbike 

Regelmatig een 

mountainbiketocht 

in de regio  

 

 
 

 

Brugse Gebarenkring 

 

 
 

 

Maandelijks doven 

& horenden op 

speelse wijze in VGT 

bijéén brengen 
 

DovenActie Brugge 
 

Lobbyen voor 

toegankelijkheid 

van voorzieningen 

en diensten in 

Groot-Brugge 

 

 

Partner: Sportclub KSKD Brugge 
 

 

 
 

 

Organiseert allerlei 

sporten + kaarting 

http://dovensportbrugge. 

brugseverenigingen.be 

 


