Bij deze al weer de derde nieuwsbrief van Stichting Slakkenhuis. Met nog een weekje te gaan
en dan zitten we al weer in de tweede helft van 2017. De tijd vliegt, maar gelukkig staan er nog
genoeg activiteiten op stapel voor 2017!

Eye Attack
Zondag 14 juni was als activiteit van Slakkenhuis een bezoek aan het museum met de
tentoonstelling ‘Eye Attack’.

Voor deze gelegenheid hadden we zowel een gids vanuit
het museum ingeschakeld en een tolk NGT/NmG
(Dorothee Limburg) voor de groep om de gids goed te
kunnen volgen.
Hier staan we aandachtig te luisteren, of te kijken
(gebaren).

Na de rondleiding even koffie en thee
gedronken, waarna we nogmaals door
het museum heen gelopen zijn.
Al met al: het smaakt naar meer. Komt goed, houd onze nieuwsbrief maar in de gaten!

Lunch-BBQ
Laten we gelijk maar de volgende activiteit bekend maken. Een ‘lunch-BBQ’. Onze vijf sterren
top-kok meent dat hij heel goed kan bakken op een BBQ. Dat willen wij dan uiteraard graag

persoonlijk ervaren. In de volgende nieuwsbrief lees je wel hoe het gegaan is met bakken…..
De kok kennende neem ik voor de zekerheid toch maar een lunchtrommeltje mee.
Tijdens de BBQ wordt een variant op facebook.com/healthylifebodyandmind/videos (Levend
tafelvoetbal) mogelijk gemaakt door Slakkenhuis
Deze BBQ is kleinschalig, rond de 25 personen. Degene die ten tijde van het verzenden van
deze nieuwsbrief aangemeld zijn als abonnee op de Slakkenhuis-nieuwsbrief kunnen een
berichtje sturen naar info@slakkenhuis.org met de melding dat hij/zij ook wil komen. Je krijgt
dan zo snel mogelijk bericht van ons. De locatie is Ridderkerk, van 12.30 uur tot 15.00 uur op
zaterdag 29 juli 2017. Reageren voor 10 juli 12.00 uur. Daarna zetten we het op Facebook als
we nog niet aan de 25 personen zitten. Oja, het is gratis (is deze ronde voor rekening
Slakkenhuis).

EHBO Doven/Slechthorenden
Wil jij ook je EHBO-diploma halen? Maar is het er nog niet van gekomen, of hik je er vanwege
je gehoor nog tegen aan om te starten?
Zet dan alvast maar in je agenda! Start EHBO Doven/Slechthorenden zaterdagmiddag 7
oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur in Ridderkerk. Kosten €205,=. De cursus wordt door een
professioneel team gegeven. In de volgende nieuwsbrief gaan we er uitgebreider op in. Wil je
nu al meer weten? Stuur een mailtje naar info@slakkenhuis.org

Facebook
Op Facebook zijn wij ook aanwezig. Wij hebben een ‘bedrijvenpagina’,
zie Facebook.com/stichting.slakkenhuis
‘Likes’ en ‘Volgers’ stellen wij uiteraard zeer op prijs. Ook wij moeten aan onze
naamsbekendheid werken. Daarnaast is er de mogelijkheid om ‘vriendschapsverzoeken’ te
sturen naar Facebook.com/E.Zijdenbos In principe zullen wij niet op jouw ‘Tijdlijn’ schrijven,
maar het is voor ons uiteraard wel leuk om jullie te volgen!

Stichting Zo Hoort Het
'Stichting Zo Hoort Het' heeft vanwege haar 10-jarig
bestaan een rondvaart geregeld met de 'Amazone',
een driemastzeilschoener in Rotterdam. Met 100
personen en een piraat.
Daarnaast was er een enthousiast team tolken (schrijftolk / NmG / NGT).Hiermee kon iedereen
de diverse toespraakjes goed volgen.
Complimenten voor de organisatoren en op naar het volgende jubileum.
Toen wij eerder het programma lazen op Facebook, was dat gelijk een reden voor het
aanschaffen van 10 extra kaartjes, die we vervolgens hebben kunnen verloten onder volgers op
Facebook.
Al met al is zo’n rondvaart voor herhaling vatbaar en het is zeker een leuke activiteit om een
keer door Stichting Slakkenhuis te laten organiseren, maar onze penningmeester heeft de boot
nog even afgehouden.....

Brochure ziekenhuis
En we hopen dat het je niet overkomt, maar we zijn allemaal maar mensen, dan heb je wellicht
baat bij de volgende brochure als je in het ziekenhuis terecht komt.
‘Een slechthorende patiënt in het ziekenhuis. Als zorgverlener optimaal communiceren met een
slechthorende patiënt.’
Downloads
• Brochure (pdf, 24 pagina's)
• Folder (pdf, 4 pagina's)

Vrolijke noot
Na wat EHBO/ hulpverlening/ ziekenhuis informatie, nu wat luchtiger nieuws. Het gebruik van
een tolk NmG (Nederlands met Gebaren) bij het museumbezoek ‘Eye Attack’ gaf aanleiding wat
verder te zoeken naar NmG. Hierna een gevarieerd overzicht van de resultaten die we

tegenkwamen. Waar zouden we zijn zonder internet….. Heb je ook een leuke aanvulling? Dat
horen wij dan graag. Bij voorbaat dank.
Allereerst even een introductie wat NmG nu precies is: youtube.com/
Hier American Sign Language in combinatie met liedjes. aslhi.com/asl-songs/ Weliswaar
Amerikaans, maar je wordt er wel heel vrolijk van :-)
Ook voor Nederlandse liedjes zijn er filmpjes op YouTube, soms even zoeken, maar de
zoekterm ‘gebarentaal lyrics’ op YouTube.com geeft een goeie start. Daarna kwestie van
zoeken wat jouw smaak is en dan een eigen afspeellijst maken. Een paar suggesties:
1) De Dijk, “Mag het licht uit” met gebaren youtube.com/watch?v=OYbBpvnY96k
2) "Handjes Draaien" NmG youtube.com/watch?v=C8eM82Wyvok
3) Onze Vader in NmG youtube.com/watch?v=fo06QtyHgU0
4) Mies van Hout maakte 'Speeltuin' het Prentenboek voor de Kinderboekenweek. In dit filmpje
wordt het voorgelezen in NmG. youtube.com/watch?v=TOm6RHDiaNA
Veel kijk-/ luisterplezier toegewenst!
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 bestuur,
Merry van Ruiven, Nico van Ruiven en Edwin Zijdenbos

