Bij deze al weer de vijfde nieuwsbrief van Stichting Slakkenhuis.

De zomer begint bijna op zijn eind te lopen. Maar we rekenen nog op een mooie nazomer. Het
team van Slakkenhuis is dankzij vakanties en het mooie weer helemaal opgeladen. Zo is er
begin oktober de start van de EHBO-cursus en staan er nog een paar activiteiten op stapel.

Praatpalen
De bekende gele praatpalen langs de Nederlandse snelwegen gaan verdwijnen. Tot uiterlijk 1
juli 2017 konden we er gebruik van maken.

Sommige dove/slechthorende maakten er gebruik van door er "Ik ben doof!' in de praatpaal te
zeggen. De wegenwacht kwam dan vanzelf bij hem/haar, omdat er een GPS in de praatpaal zit.

Dat kan nu niet meer.. Maar geen paniek! Je kunt gewoon een SMS sturen naar ANWB! ;)
Zet dit nummer in je contactenlijst op je mobiel, dan heb je het altijd bij de hand, of maak een
printje en leg deze onder de mat in je auto. Zie plaatje hieronder.

Reünie (update)
Zaterdag 14 april 2018 is het al zo ver. De reünie van P.J. Evertseschool / Auris College. We
zitten bijna op de 100 oud-leerlingen. Komende week nog even een paar inschrijvingen
losweken… Heb jij je al ingeschreven? Anders gelijk even regelen, zie slakkenhuis.org/pjereunie/ Als we op de 100 zitten houden we een loterij onder de inschrijvingen. Er is dan een
leuk handig klein prijsje te winnen.
Voor de reünie hebben we een paar fotografen gevonden die voor ons foto’s gaan maken (ook
groepsfoto’s). Ook hebben we gelukkig een redelijk aantal aanmeldingen voor vrijwilligers die
mee willen helpen met de catering. Eten en drinken hoort er immers bij!

CD rom AB Vingeralfabet
Heb je ook altijd willen leren hoe te vingerspellen? Bij Kentalis kun
je een CD-rom bestellen met 320 filmpjes van eenvoudig ABC tot
moeilijke woorden. Werkt alleen onder Windows. Kost €7,25 (+
verzendkosten €2,19, prijspeil 2017, totaal dan €9,44). Het is een
leuke cursus die je op je eigen tempo kunt volgen.

Klik hier om te bestellen,

Slechthorend, nou en?!
Voor wie 'm nog niet heeft gezien: de korte mini-docu die Stan van Kesteren samen met
Caroline van Dijk en Max Vonk maakte voor SH-Jong en Kentalis (Jet Isarin) staat nu openbaar
online. Deel vooral, zodat zoveel mogelijk mensen hem zien en dit positieve verhaal
meekrijgen! Klik hier: https://vimeo.com/189659401

Mutesound
MuteSounds is een GRATIS festival voor doven, slechthorenden en horenden! MuteSounds is
meer dan een beat alleen. Het festival prikkelt alle zintuigen door de emotie van muziek op
verschillende manieren te vertalen.
Zet maar in je agenda: 28 oktober 2017, zie voor meer info de website: http://mutesounds.nl/
Diverse vrijwilligers van Slakkenhuis gaan er (ook) heen! Jij ook?

Hooridee.nl (Update)
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat er een presentatie door Wendelina Timmerman
(Hooridee.nl) gegeven wordt. De juiste datum is echter zaterdag 25 november. In de
nieuwsbrief van juli 2017 schreven we 18 november, maar dat is een EHBO cursus dag,
vandaar dat het een week opgeschoven is. In de volgende nieuwsbrief meer informatie!

Hoe zit het met jouw zitgedrag?
Laat mij eens raden. Jij zit deze nieuwsbrief te lezen. :-)
Van alle Europeanen zitten Nederlanders het langst. Meer feitjes kun je hier lezen. (pdf, 1
pagina)
Maar mocht je plannen hebben om (meer) te gaan sporten, kijken dan eens op DSNB diverse
sporten dovenclubs. http://www.kndsb.nl/sporttakken Als je daar een keus maakt uit het
overzicht, krijg je op de nieuwe webpagina diverse sportclubs te zien. Ongetwijfeld dan ook 1 bij
jou in de buurt!

Toch plannen om er op uit te trekken, lees dan ...

Muurgedicht in Nederlandse Gebarentaal
In Leiden is in het straatbeeld poëzie in vele vreemde talen te vinden. Bij de muurgedichten
ontbreekt echter een belangrijke Nederlandse taal: Nederlandse Gebarentaal. Ten onrechte,
want ook in deze taal wordt poëzie gemaakt.
Op 14 oktober 2017 heeft Leiden daarom een wereldprimeur: in de Leidse Hortus Botanicus
wordt het eerste muurgedicht in gebarentaal onthuld. In overleg met de Universiteit Leiden is
gekozen voor een gedicht van Wim Emmerik (1940-2015), een van Nederlands bekendste
dichters in Nederlandse Gebarentaal en jarenlang een belangrijke onderzoeker en voorvechter
van deze taal.

Er is een speciaal scherm zodat het videogedicht onder alle omstandigheden goed te zien is.
Lijkt het je ook leuk om er een keer te gaan kijken? Staat op ons activiteitenlijstje, volgende
nieuwsbrief meer info!
Tot de volgende nieuwsbrief. Stuur deze nieuwsbrief door naar familie, vrienden, bekenden en
laat hem/haar zich ook aanmelden op de gratis nieuwsbrief. Bij voorbaat dank. Nieuwsbrief
gemist? Klik hier voor een overzicht van de eerder verzonden nieuwsbrieven.
Met hartelijke groet, namens het team
Coby Tetteroo, Merry van Ruiven, Nico van Ruiven en Edwin Zijdenbos

