
  

Was het afgelopen jaar al snel voorbij. Deze maand is bijna :-) nog sneller voorbij gegaan. Alle 

bordjes in de lucht houden was het motto voor het team van het gebarenrestaurant. Of dat 

gelukt is, lees je hier onder... Ook alvast een kijkje in het volgende 'LEF' project. 

Challenge 2018 - update 

In de vorige nieuwsbrief hadden we een 'actie'. Een gratis cursus gebarentaal - 

GebarenChallenge 2018 voor een kleine tegenprestatie. Inmiddels zijn de 'winnaars' 

geïnformeerd en gaan ze 1 februari al van start! Succes allemaal. De komende nieuwsbrieven 

zullen we op de hoogte gehouden worden van de ervaringen en successen in de praktijk met 

de opgedane kennis. Wordt vervolgd. 

Gebarenrestaurant 20 januari 2018 

Tja, na een gedegen voorbereiding op 2 hele middagen en bestudering van het volgende 

filmpje kunnen we met trots terugkijken op de eerste avond. De tweede avond is op zaterdag 3 

februari. Hoe dat verlopen is, lezen jullie in de volgende nieuwsbrief. Reserveren is niet meer 

mogelijk, we zitten VOL. 

We hebben heel even overwogen om de ontvangst op soortgelijke wijze te doen als een docent 

van een brugklas van HPC Charlois - klik hier voor linkje -  maar dit zou wellicht wat te lang 

gaan duren bij de ontvangst van de gasten, toch? 

  

https://www.slakkenhuis.org/nieuwsbrieven/
https://biancavdhorst.wordpress.com/gebarenchallenge-2018-2/
https://www.facebook.com/firstmediasoyummy/videos/1943522912628517/
https://www.facebook.com/HPCCharlois/videos/1181983271933775/


 

Hiernaast het voltallige team 

Natali, Carola (Kookstudio25) 

Anja, Pam, Merry 

Saleban 

Berry (Kookstudio25), Nico, Ad, John 

Anneke, Edwin, Ada, Katinka, Sam 

(Kookstudio25) 

Een superteam vinden wij, maar de 

gasten hebben het laatste woord. 

Vooralsnog dik tevreden :-) 

 ** Hier kun je nog wat extra foto's zien 

en de bijbehorende FB reacties lezen: 

Dovenetelstraat 

1e avond  

Staan in de krant! 

Klik hier voor TV Rijnmond filmpje 

Reünie PJE - update 

Aftellen is begonnen. Hier kun je tot op de seconde bijhouden hoe lang je nog moet wachten... 

* Heb je je al wel aangemeld, maar heb je nog niet betaald.....? Uiterlijk komend weekend gelijk 

even regelen, bij voorbaat dank. 

* Op dit moment zijn we de ....... 200 al gepasseerd, maar doel is 333 aanmeldingen. 

* Met elke 50 aanmeldingen hebben (inclusief de eerdere aanmeldingen) alle aanmelders een 

kans op een klein prijsje. Zo zijn er al diverse prijsjes vergeven. 

Diner avond 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1685083124918798&set=a.205396716220787.45948.100002513812038&type=3&theater
https://www.facebook.com/john.retelhelmrich/posts/1685930804834030
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1687205644706546&set=a.107410446019415.13693.100002513812038&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=8jttn4HkV9g&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=8jttn4HkV9g&feature=share
https://www.slakkenhuis.org/pje-reunie/nog-even-geduld/


Zet maar in je agenda, donderdag 24 mei 2018. Slakkenhuis heeft een ´restaurant´ afgehuurd 

in Vlaardingen.  

Restaurant LEF! 

Twee docenten in de bovenbouw durven het aan om samen met hun leerlingen van de 

opleiding Horeca & Commercie een eigen restaurant te runnen. 

Voor de leerlingen een nuttige en leerzame praktijkoefening. 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 is (horen). Kortom, de ideale gelegenheid om met andere mensen contact te leggen in 

een rustige omgeving. Het minimum aantal gasten is 14 en maximaal 36. Vol = Vol. 

Kosten? Deze ronde neemt Stichting Slakkenhuis de kosten voor haar rekening. Jij neemt dan 

een goed humeur mee en gaat er samen met de overige tafelgenoten een gezellige interactieve 

avond van maken. 

Vervolg? 

Het idee is om deze avond een vervolg te laten krijgen. Zou het niet leuk zijn als we elke 4 

maanden een soortgelijke avond kunnen organiseren? Dan zie je bekenden, of juist nieuwe 

gezichten. Goed voor je sociale contacten en dit alles op een relaxte smakelijke wijze. 

Aanmelden: stuur een berichtje via ons contactformulier met de mededeling dat je graag aan 

tafel aanschuift. Je krijgt dan binnen 24 uur de locatie en tijd gemaild. Check daarom je 

(spam)mailbox. 

https://www.slakkenhuis.org/contactgegevens/


 

 

Jaarverslag 2017 

Voor degene die belangstelling heeft, 

het jaarverslag 2017 is beschikbaar 

gesteld. Klik hier voor pdf. In 

vogelvlucht zijn wat financiële cijfers 

weergegeven. Ook voor 2018 hebben 

we weer ambitieuze plannen, maar 

daar hebben we wel (financiële) hulp 

bij nodig. 

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 

 

 

https://www.slakkenhuis.org/jaarverslag-2017-stichting-slakkenhuis-1-1/
https://www.slakkenhuis.org/nieuwsbrieven/

