
  

Bij deze al weer de vierde nieuwsbrief van Stichting Slakkenhuis. Deze brief is wat later in de 

maand verzonden, maar dat kwam doordat we gisteren (29 juli) een lunch-BBQ hadden. Niet 

een heel uitgebreide BBQ, maar een lichte maaltijd, hoewel iedereen zijn buikje toch vol 

gekregen heeft. En eerlijk is eerlijk, de kok(s) heeft heel lekker gebakken. 

In deze nieuwsbrief staan deze keer veel externe linkjes. Als je op de blauwe tekst klikt, opent 

een nieuw venster in je browser. 

Het ‘levend tafelvoetbal’ is niet helemaal gelukt. De organisator van het voetbalspel had slechts 

1 doel meegenomen in plaats van 2. :-) Daarnaast was het vanwege de regen niet verstandig 

om te voetballen (hoortoestellen kunnen in de regel niet goed tegen regen). Het levende 

tafelvoetbalspel zal dan ook op de reünie (14 april 2018) in gebruik genomen worden. Wie weet 

maken we er een echte competitie van….. 

Reünie 

Maar over de reünie gesproken. Heb jij je al aangemeld en heb je een voormalige klasgenoot 

kunnen overtuigen ook te komen? Inschrijven kan nog steeds en voor degene die nog niet 

betaald hebben, ook betalingen kunnen doorlopend voldaan worden. Laat ons niet met een 

lege kassa zitten :-) Betaalinstructies kwijt? Stuur een e-mailtje naar info@slakkenhuis.org dan 

krijg je zo snel mogelijk bericht terug. 

Overal dichtbij in gebarentaal 

Voor degene die vakantieplannen hebben is er een filmpje met gebarentaal: “Ga goed 

voorbereid op reis met het reisadvies van Buitenlandse Zaken.” De redactie wenst je dan ook 

veel vakantieplezier toe. 

https://www.facebook.com/healthylifebodyandmind/videos/662918173862399/
https://www.slakkenhuis.org/pje-reunie/
mailto:info@slakkenhuis.org
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2017/06/08/overal-dichtbij-in-gebarentaal
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2017/06/08/overal-dichtbij-in-gebarentaal


Geen vakantieplannen? Dan is Beachvolleybal met SH-jong aan te raden, zaterdag 19 

augustus. Er is ook een team samengesteld met een aantal bestuursleden van Stichting 

Slakkenhuis. Kortom, kom ze gezellig aanmoedigen! 

Liplezen 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij uitgebreid stilgestaan bij NmG. Maar ‘liplezen’ is ook een 

manier om gesprekken (beter) te kunnen volgen. Uiteraard moet de spreker dan wel duidelijk 

articuleren en bij voorkeur geen volle baard of grote snor hebben. 

Tijdens een van onze surftochten op internet kwamen we een wel heel handige website tegen. 

Op deze website worden tips gegeven en zijn ook diverse filmpjes beschikbaar om te oefenen. 

Ook is er een cd-rom te bestellen. Slakkenhuis heeft dit al gedaan en wij zullen hier bij 

gelegenheid onze bevindingen vertellen. 

EHBO-cursus 

In de vorige nieuwsbrief hebben we het al even kort genoemd, maar zaterdag 7 oktober 2017 

start er voor slechthorenden/doven een EHBO-cursus in Ridderkerk. 

Lees 'EHBO-cursus' voor de volledige tekst met cursusdata, kosten, en alternatieve locatie 

(Cothen) voor degene die niet ’s middags een cursus kunnen volgen, maar wel ’s morgens (van 

10.00 uur tot 13.00 uur). Help ons mee het bestaan van deze cursus zo veel mogelijk mensen 

te laten weten. Deel ons Facebookbericht. 

Werkvloer 

Hieronder kun je diverse handige brochures downloaden. Zo is er een brochure met praktische 

tips voor een werkgever met een werknemer die slechthorend of doof is. Op de volgende 

website staan nog een aantal handige brochures over werknemers met een bepaalde 

beperking. Heldere informatie waar zowel de werkgever als de werknemer mee geholpen is. 

Download: 

- Slechthorend (pdf) 

- Doof (pdf) 

https://www.facebook.com/events/1695157687456402
http://www.liplezer.com/index.php/nl/liplezer-online
http://www.liplezer.com/index.php/nl/lipspreken/tips
http://www.liplezer.com/index.php/nl/liplezer-online
http://www.liplezer.com/index.php/nl/cd-rom
https://www.slakkenhuis.org/ehbo-cursus/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=453852304988951&id=393419317698917
http://www.werkenmeteenbeperking.nl/downloads/werkgeversboekje-werknemer-die-slechthorend-is-pdf.pdf
http://www.werkenmeteenbeperking.nl/downloads/werkgeversboekje-dove-werknemer-pdf.pdf


- Totaaloverzicht 

Slakkenhuis 

Wij van Stichting Slakkenhuis kunnen wellicht een helpende hand bieden. Wij zijn geen 

uitzendbureau, maar kunnen en willen zeker met je meedenken als je werk zoekt als dove of 

slechthorende. Garanties tot de voordeur, maar soms heb je net een klein duwtje/ steuntje 

nodig of een richting waar je verder kunt zoeken. 

Zie https://www.slakkenhuis.org/werkloos/  voor wat meer informatie. 

 

Donald Duck 

 In Rotterdam was er een tentoonstelling over Donald Duck. Voor het 

Slakkenhuis-team reden om een datum te prikken en hier gezamenlijk 

heen te gaan. Helaas werd deze week bekend dat het Strip-museum 

failliet is gegaan. Daarmee is het uitje gecanceld. Heel jammer, want we 

hadden er zin in, maar we komen met andere activiteiten. 

Gehoorbeperkingen per GGD-regio (cijfers 

2016) 

In de GGD-regio Kennemerland is het percentage volwassenen met een gehoorbeperking het 

laagst (3,2%). Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder met een gehoorbeperking is het 

hoogst in de GGD-regio’s Drenthe (5,7%). Landelijk heeft 4,5% van de bevolking van 19 jaar en 

ouder een gehoorbeperking. 

 Zelf gerapporteerde gehoorbeperkingen   

De genoemde percentages hebben betrekking op het aantal mensen dat in een enquête heeft 

aangegeven grote moeite te hebben met het volgen van groepsgesprekken of het volgen van 

één-op-één gesprekken. 

Hier het overzicht 'GGD-regio' (dan kun je globaal zien hoe het in jouw omgeving qua aantallen 

is) 

Hooridee afspraak 

http://www.werkenmeteenbeperking.nl/download-brochures.html
https://www.slakkenhuis.org/werkloos/
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gehoorstoornissen/regionaal-internationaal/regionaal#node-gehoorbeperkingen-ggd-regio


 

Afgelopen week zijn we naar Hooridee.nl (Wendelina Timmerman) geweest voor het 

afstemmen van de mogelijkheden van een presentatie door Wendelina Timmerman. Zoals je op 

haar website kan nalezen, geeft zij diverse cursussen, trainingen en workshops. 

Slakkenhuis vindt kennisoverdracht en verdere participatie door slechthorenden/ doven heel 

belangrijk. Door het vergroten van kennis en vaardigheden neemt de kans op het vergroten van 

het sociale netwerk en arbeidskansen toe! 

Stichting Slakkenhuis gaat daarom zaterdag 18 november 2017 van 10 tot 12 uur een 

bijeenkomst organiseren waarbij Wendelina de presentatie voor haar rekening neemt. Het 

programma zullen wij binnenkort bekend maken, maar wij zijn op voorhand al heel enthousiast! 

Koken 

Slechhorend of doof? En vind je het leuk om te koken? Stuur dan een e-mail naar 

info@slakkenhuis.org Wij zullen in de volgende nieuwsbrief meer bekend maken over een 

activiteit waar we mee bezig zijn! Spannend, leuk, wordt vervolgd, nog even geduld. 

  

Tot de volgende nieuwsbrief.  

Met hartelijke groet, namens het team: 

Coby Tetteroo, Merry van Ruiven, Nico van Ruiven en Edwin Zijdenbos 

 

 

http://hooridee.nl/
mailto:info@slakkenhuis.org

