Ken je dat gevoel (oeps vergeten), nadat je op 'verzenden' klikt? De
redactie had dat wel met de vorige nieuwsbrief.....
Maar, dat gaat deze keer niet gebeuren, we hebben het EHBO item
in deze nieuwsbrief geplaatst, dus lees maar verder.

EHBO-cursus
Vorig jaar was er een zeer leuke samenwerking met Vereniging EHBO Team voor Doven en
Slechthorenden.
Dit jaar geven zij weer een een cursus, maar nu in samenwerking met SWDA (Stichting Welzijn
Doven Amsterdam).
Kortom wil jij ook in staat zijn om te reanimeren, de AED toe te passen, weten hoe je
levensreddend moet handelen en wil je meer kennis van kleine ongevallen, vergiftigingen en
warmte en koude letsels hebben?

Schrijf je dan snel in: Vol = Vol, aanmelden kan via e-mail Stuur dan gelijk het
aanmeldformulier mee >> Klik hier voor het inschrijfformulier.

Investering in jezelf
De kosten voor de volledige EHBO-cursus, inclusief boek, materialen en examen, zijn €205,00
euro.
Sommige ziektekostenverzekeraars blijken deze kosten te vergoeden. Bekijk daarvoor je
polisvoorwaarden.

Data
De geplande cursusdata zijn: 22 september, 6 oktober, 17 november, 1 december in 2018, 12
en 26 januari, 9 en 23 maart en 6 april in 2019 (8 lessen + 1x examen).

Wij kunnen de cursus van harte aanbevelen. Vertel het ook aan je vrienden en kennissen,
zodat zij volgend jaar ook een mooi diploma kunnen behalen.

Quiz night
Ook zin in een leuke avond! Kom dan naar de 'Gebarenquiz'. Een presentator die in
gebarentaal, of ondersteund met gebaren, de quiz zal presenteren. Een interactieve quiz
waarbij de gasten hun eigen mobiel gebruiken voor het kiezen van het juiste antwoord.
Zondag 11 november, 19.30u – 21.00u, Brielle.

Voorafgaande, tijdens de pauze en na afloop van het quizonderdeel is er ruimte voor kletsen,
netwerken, hapje en een drankje. Stichting Slakkenhuis neemt de kosten voor haar rekening.
Bij binnenkomst krijg je 2 consumptiebonnen.

Locatie
De Hoofwacht
Markt 7
3231 AH Brielle

Boven het café/restaurant hebben we een eigen ruimte tot onze beschikking. Daardoor hebben
we voldoende licht (liplezen) en geen overlast (geluid) van andere gasten.

Aanmelden? Gelijk even regelen, klik op deze link.

DVD Doof kind - bios
13 augustus jl. was er de film 'Doof kind'. Een aantal lezers van de Slakkenhuis nieuwsbrief zijn
wezen kijken. Een mooie film, de moeite waard om te bekijken. Stof tot nadenken. Ben jij niet
geweest, maar wil je de film op DVD kijken? Zie dan onze actie 'Vrienden van Stichting
Slakkenhuis', de eerste DVD's zijn al uitgereikt :-)

Cursus Office
Stichting Slakkenhuis is voornemens een cursus te organiseren in Rotterdam (op
dinsdagmiddag, 13.30 -15.30 uur). Achter de schermen zijn we nog bezig om een en ander uit

te werken, maar we zijn wel benieuwd of er onder de nieuwsbrief lezers belangstelling is voor
een cursus. De te behandelen onderdelen zijn dan: Office - Word / Excel / Outlook, Prezi
presentatie, LinkedIn workshop en wellicht nog 1 of 2 extra onderdelen op basis van vraag en
aanbod. Het idee is dan 10 weken achter elkaar een mix van bovengenoemde onderdelen te
behandelen. Mogelijk te verlengen met 5 weken, waarbij we dan nog meer de diepte ingaan.
Een en ander is dan wel met huiswerk (oefening baart kunst). Aan het eind van de cursus kan
een certificaat van deelname verkregen worden. Ook als je niet beschikt over een Office pakket
(Word/Excel/Outlook), kun je meedoen! Thuis dien je wel over een PC te beschikken.
Laat ons weten of hier belangstelling voor is! Dan gaan we dit programma verder uitwerken.

Lunch: donderdag 11 oktober 2018
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al genoemd, een Slakkenhuis-lunch. Klik hier voor meer
info en aanmelden. Vol = Vol !! We zitten al op 16 aanmeldingen. In ieder geval weer een
leuke gelegenheid om met andere slechthorenden/ doven in contact te komen.

Earfy App
Dankzij een Crowdfunding Campagne hebben de makers genoeg geld opgehaald om de App
gratis ter beschikking te stellen. Ze gaan echter nog door met de Crowdfunding, want ze
hebben nog meer ambities om een goed werkende app voor scholen en werkvloer te
ontwikkelen.
Klik op deze link voor meer info en download pagina. Probeer het gewoon uit, het is gratis,
maar resultaten kunnen soms heel goed zijn (afhankelijk van stem/ overige geluiden).

Theater
Voorstellingen in theaters, voorzien van gebarentolken. Steeds meer theaters plannen een
voorstelling met een tolk in. Kortom, iedereen kan naar het theater!
• Dr. POL (14 september)
• All stars de musical (19 oktober)
• K3 show (21 oktober)
Nieuw toegevoegd
• Little Shop of Horrors (3 november) (NGT), [De twee tolken worden gesponsord door Kentalis]

Wijzigingen onder voorbehoud, zie locatie/tickets informatie op TheaterMetTolk We zullen in de
volgende nieuwsbrief melding maken van nieuw toegevoegde voorstellingen, maar kijk zelf ook
eens op de website. Op de website is het chronologisch weergegeven, eerstkomende
voorstelling staat dan telkens bovenaan.

Eten - Lunch - Diner
Lekker Eten
Fanclub
Restaurant LEF! in Vlaardingen (28
november 2018) Bij een nog nader te
bepalen restaurant gaan we in een
'privé' ruimte zitten. Voor de gasten
van Slakkenhuis een lekker diner spreek uit eigen ervaring - waarbij we
voor 'ongezellig' licht zorgen, zodat we
elkaar goed kunnen zien (liplezen / gebaren) en waarbij de muziek ook tot een minimum
beperkt …
Meer lezen.

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,
het Slakkenhuis-team

