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Ben jij tussen de
12 en 18 jaar en
slechthorend?
Kom dan naar
een van de
SH-Jongdagen!

Kom bij de club van SH-Jong
Ben je slechthorend en tussen de 12 en 30 jaar? Kom dan bij de club
van SH-Jong. Want SH-Jong is dé organisatie voor en door slechthorende jongeren in Nederland! Voor € 25,- ben je een jaar lang lid
van SH-Jong. Je krijgt antwoord op allerlei vragen, iedere maand
ontvang je nieuws in je mailbox en natuurlijk krijg je korting op al
onze toffe activiteiten!

En word meteen voor
een half jaar gratis lid!

Bij aanmelding van een van de SH-Jongdagen ben je al voor een half
jaar gratis lid en geniet je een half jaar gratis van alle voordelen!
Daarna besluit je of je lid blijft.
Meer weten? Kijk op shjong.nl of
ga naar facebook.com/shjong voor
leuke berichten, filmpjes en foto’s!
SH-Jong is een onderdeel van Stichting Hoormij.
Kijk voor meer info op stichtinghoormij.nl

shjong.nl

SH-Jong is de jongerenorganisatie
van Stichting Hoormij

Challenge life!

Meedoen in de wereld van horenden, op school en in je vrije tijd,
kost veel energie en kan behoorlijk lastig zijn. Daarom organiseren
wij de SH-Jongdagen, speciaal voor alle slechthorende jongeren.
Beleef een superdag met elkaar en voel je helemaal deel van de groep.

Chilldag van het Herfstweekend
zaterdag 22 oktober 2016 f 10,Even een dag proeven aan het Herfstweekend voor
SH-Jong? Kom dan naar de Chilldag. We gaan lekker
sporten en doen superleuke spelen. Je kunt volop
chillen met andere slechthorende jongeren. En we
sluiten altijd gezellig af met lekker eten.
Voor € 10,- beleef je een super chille dag in
De Houtkamp in Otterlo. En je bent meteen een half
jaar gratis lid van SH-Jong. Gewoon doen!
Meer lezen of meteen opgeven?

shjong.nl/chilldag

Special Youth Event
tijdens Informatiedag Jong & Slechthorend-TOS
zaterdag 5 november 2016 f 10,Zin in een superleuk programma tijdens de Infomatiedag Jong & Slechthorend
en TOS? Kom dan naar het Special Youth Event voor een onvergetelijke dag!
Het Special Youth Event houden we in de school Auris Fortaal in Utrecht.

Ben je tussen 11 tot en 15 jaar? Kies je voor sportief? Dan vermaak
je je prima met touwtrekken, blikgooien of stormbaan. Kies je voor creatief?
Dan maak je een libdub of je ontwerpt je eigen T-shirt.

Meet & Greetdag van het
Challenge Life Weekend
zaterdag 12 november 2016 f 10,Op de Meet & Greetdag van het Challenge Life Weekend wacht een sportieve
uitdaging op je, maar maak je ook de première
mee van de film ‘Slechthorend. Nou en?!’
Mét première

van de film
‘Slechthorend.
Nou en?!’

Dit is een korte film, speciaal voor en door slechthorende jongeren. Beleef de zoektocht van journalist Stan helemaal mee. Om carrière te maken in de
wereld van de horenden, gaat hij op zoek naar de sleutel
tot succes. Zal hij die vinden? En na afloop heb je een ‘Meet &
Greet’ met Stan en de andere makers van de film. Helemaal top!

Voor € 10,- beleef je deze super Meet & Greetdag! En je bent
meteen een half jaar gratis lid van SH-Jong! Geef je snel op zodat je
zeker bent van een plaatsje!

shjong.nl/meetengreetdag

Ben je tussen 15 tot en 18 jaar?
Dan kies je bijvoorbeeld voor een high tea of hout
zagen. Verder vermaken we ons met jongens tegen
de meiden, comedy en stormbaan. Je maakt een
libdub en je ontwerpt je eigen T-shirt.
Voor €10,- beleef je een superprogramma! En je bent
meteen een half jaar gratis lid van SH-Jong!
Doe mee, want met jou wordt het nog gezelliger!

shjong.nl/informatiedag

