Alweer bijna op de helft van de zomer. Beter gezegd, we
hebben nog een halve zomer voor de boeg! Tevens een mooie
gelegenheid om wat proefballonnetjes op te laten.
Een ideetje is om een basiscursus (onderwater)duiken te
organiseren in Rotterdam. Dit is dan 1 vrijdagavond. Wie duikt
ons achterna?
Een boekenwinkel is op korte termijn nog niet haalbaar, maar
een keer met een boekenkraam op een boekenmarkt of
braderie staan? Wie durft dit aan, heeft boeken beschikbaar en
wil dit plan mee helpen uitvoeren?
Is er behoefte aan een gebarencursus? Deze cursus dan bij
toerbeurt bij iemand thuis houden, of juist op een vaste locatie?
Dit onder begeleiding van een vaardige docent(e).
Een banenmarkt voor slechthorenden/ doven. Dit is geen proefballon, gaan we een keer
organiseren, maar wie wil hierbij helpen / meedenken over locatie, deelnemers en plan van
aanpak?
Heb je zelf een (proef)ballon? Laat het ons weten!

LEF restaurant (Vlaardingen)
Het duurt nog even, maar het volgende diner is al weer gepland. Na de eerste gezellige LEF
avond in mei is nu de tweede avond gereserveerd: Woensdag 28 november 2018, verzamelen
17.15 uur, aanvang 17.30 uur tot maximaal 20.30 uur.
Klik hier voor meer info en aanmeldpagina. Wacht niet te lang met aanmelden, want Vol = Vol

Vrienden van Stichting Slakkenhuis
Een stichting kan niet zoals een vereniging leden hebben. Wel kunnen wij als stichting
sponsoren en vrienden hebben die de stichting willen steunen. Voor de eerste groep donateurs
/ sponsoren hebben we een leuke welkomst actie. Van de film 'Doof kind' is nu een DVD
beschikbaar. Als donateur krijg je deze toegestuurd. (OP = OP). Wij blij, jij blij, iedereen blij :-)
Lees hier hoe jij of andere familieleden, collega's, buren, overige vrienden aan deze DVD
kunnen komen.
Je kunt ook maandag 13 augustus 2018 naar 'Pleinbios' in Rotterdam gaan om te kijken.
Belooft een heel gezellige avond te worden.
Sponsor worden en naar de bioscoop kan natuurlijk ook!

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 12 aanmeldingen. In ieder geval weer een
leuke gelegenheid om met andere slechthorenden/ doven in contact te komen.

Theater voor slechthorenden/ doven
Voorstellingen in theaters, voorzien van gebarentolken. Steeds meer theaters plannen een
voorstelling met een tolk in. Kortom, iedereen kan naar het theater!
De volgende website - TheaterMetTolk - heeft een mooi actueel overzicht van diverse
theatervoorstellingen.
• De grenzen van de ernst - kamagurka (2 augustus)
• Is this porn? No, this is love (4 augustus)
• De Waard en zijn Gasten XL - TALKSHOW (6 augustus)
• Het beste idee voor iedereen -House of Nouws (6 + 7 + 8 augustus)
• Cantina (8 augustus)
• Juliet and Romeo (9 augustus)
• Boulevard GEBARENCAFé (11 augustus)
• Strandfestival zand (25 augustus)
• Dr. POL (14 september)
• All stars de musical (19 oktober)
• K3 show (21 oktober)

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.

Plannen Slakkenhuis
Stichting Slakkenhuis is met 2 theaters in gesprek voor een voorstelling met een gebarentolk. In
de volgende nieuwsbrief meer info.

Nieuwe website: werkplek gezocht
Bij deze maken wij een nieuwe website 'Powered by Slakkenhuis' bekend. We zijn zeer
tevreden met de huidige website - met dank aan onze webmaster! - maar voor project
Kruiwagen leek het ons leuk / handig een aparte website te starten. Klik maar op de volgende
link: www.zoektwerk.org
Met deze website willen we meer aandacht genereren voor werklozen. Door een eigen
profielpagina aan te maken kan hij/zij zich extra onder de aandacht brengen. De lezers van
deze nieuwsbrief kunnen zelf ook een pagina aan (laten) maken, of een andere werkloze op
deze website wijzen. Nog mooier is het als we met zijn allen werkgevers op potentiële
kandidaten gaan wijzen. Kleine moeite, groot plezier!

Een goed alternatief: Werken&Jij
Slechthorend of doof en op zoek naar een baan? Meld je dan aan via 'Werken&Jij'. Het landelijk
platform dat mensen met verminderd arbeidsvermogen zichtbaar en vindbaar maakt voor
werkgevers in de regio!

Informatieve website
Een website met zeer veel informatie is: "Werkwijzen". Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid
hebben een overzicht gemaakt van alle werkwijzen en ondersteuningsmogelijkheden.Veel
informatie is gericht leerlingen (onderwijs), maar misschien zit er voor jou ook nuttige info bij.
Op de website kun je met een handige filter het aanbod verkleinen.

Vakantietip
Misschien ben je al op vakantie geweest, of ben je nog aan het nadenken over een vakantie?
We kwamen de volgende 2 websites tegen, die je in je zoektocht mee zou kunnen nemen.
vakantiereizenvoordoven.nl
wesemann.travel/groepsreizen
Liever kamperen? Zie Facebook (klik op link), een 'gebaren camping'.
Weet jij nog een andere website met vakantiereizen, gericht op slechthorenden/ doven? Horen
wij dan graag van je.
En in de wandelgangen bij Slakkenhuis zijn al wat geluiden voor volgend jaar te horen. Wellicht
gaan we een lang weekend / midweek / weekje in Nederland organiseren! Zin om in de
'vakantie'-denktank te zitten, stuur ons een berichtje.

Gezocht: oud-leerlingen / oud-leraren RMI-VSO
1983-1998 - Cornelis Danckertsstraat
Op zaterdag 3 november 2018
13.00-18.00 uur
Reünie leerlingen & leraren
RMI-VSO 1983-1998
Cornelis Danckertsstraat
Rotterdam Alexanderpolder
In Dovenontmoetingscentrum SWEDORO, Michelangelostraat 46, 3066 NM , Rotterdam
www.swedoro.nl
Gratis toegang, Consumpties zelf betalen, €2,- per munt
Organisatie: Annet de Klerk, Fred Landsbergen, Aad Deelen, Peter van Dijk, Bert Biesmeijer &
Het bestuur van SWEDORO
Maximum 200 personen
Opgeven met een mail: deprmivsoreunie@gmail.com
Probeer zoveel mogelijk oud-leerlingen en leraren (m/v) dit bericht te laten lezen.

Neem foto’s mee
Meld je nu aan en zet in je agenda
Let op: Stichting Slakkenhuis heeft hier geen bemoeienis mee, maar wil dit bericht graag met
jullie delen, zodat zoveel mogelijk oud-leerlingen/leraren bereikt worden.

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

