Vandaag alweer de laatste dag van de maand, tijd voor de maandelijkse nieuwsbrief. Ook deze
maand weer een paar activiteiten in de maak, lees maar gauw verder.

Een redactielid was deze maand in
Noorwegen op vakantie. Loop je door
een klein dorpje langs de winkels, zie
je ineens 'Deaf Aid' staan op de
voorgevel. Mijn eerste gedachte was,
grappig, hier ook een audicien. Toch
even binnen kijken hoe dat er in
Noorwegen uit ziet. Tot mijn verbazing
stonden er allerlei tweedehands
spulletjes.....
Afijn, maar een praatje aangeknoopt met de verkoopster. Voertaal Engels, want mijn Noors is
nou niet geweldig te noemen. Wat bleek tijdens het gesprek? De winkel is inderdaad voorzien
van tweedehands spulletjes voor de verkoop, maar de opbrengst is voor een goed doel in Kenia
bestemd. Via een project in Kenia wordt scholing voor slechthorenden/ doven aangeboden en
worden er gehoortesten van betaald.

Etentje
Wij kunnen ons voorstellen dat je het gebarenrestaurant begin dit jaar gemist hebt, ook niet bij
het etentje (24 mei) bent geweest en zelfs niet bij de barbecue op 23 juni (was een besloten
etentje met het 'gebarenrestaurant-team'), maar dat je nu toch mee wilt doen met de LEF
(Lekker Eten Fan-club). Welnu, er is weer een etentje in de maak. Deze keer donderdag 11

oktober 2018, maar dan een 'lunch'. Klik hier voor meer info en aanmelden. Vol = Vol !! In ieder
geval weer een leuke gelegenheid om met andere slechthorenden/ doven in contact te komen.

Project Kruiwagen
Op dit moment loopt er een project - Kruiwagen - (Klik hier voor meer info). Mocht je ook
belangstelling hebben, laat dan wat van je horen. Op korte termijn hebben we een gesprek met
Werkpad om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken/ helpen. In de volgende nieuwsbrief het
vervolg :-)

Gedicht: 11 dingen die je moet weten over dove
mensen
Hoewel het al weer een paar jaar oud is (het filmpje), heeft het nog steeds een actueel gehalte.
Klik hier voor het YouTube filmpje. Als je nog geen ondertiteling ziet, klik dan op het
'tandwieltje', daar kun je aangeven dat de ondertiteling aan moet.

Wapper Café
Een tip van een lezer: Op vrijdagavond 3 augustus wordt er een wappercafé gehouden bij
Grand café Boekmans in Dordrecht. Het is op loopafstand van het treinstation Stadspolders.
Het begint om 20.30 uur en duurt tot 01.00 uur.
Ga je liever op een andere avond, andere stad? Kijk dan op: Gebarencafe.nl Zo is er altijd wel
ergens iets te beleven!

Musical voor slechthorenden/ doven
De trouwe lezers weten dat de redactie vorig jaar naar een musical zijn geweest, waarbij een
voorziening (tekstbalk) aanwezig was. Begin dit jaar waren er een voorstelling van Karin
Bloemen en 'Soldaat van Oranje' (zie nieuwsbrief november 2017) gericht op slechthorenden/
doven.
Het lijkt ons leuk om met een grote groep naar de volgende musical te gaan: 'Stil in mij'. Klik
hier voor de volledige omschrijving. De voorstelling is zaterdag 11 mei 2019, Capelle aan de
IJssel, Isala theater. Let op: De voorstellingen worden ook op andere locaties gegeven, maar

dan zonder gebarentolk. De organisatoren willen eerst inventariseren hoeveel belangstellenden
er zijn voor deze voorstelling.
"Om deze voorstelling door te laten gaan bekijken de organisatoren tot 1 september 2018
allereerst de animo, laat weten met hoeveel personen jij geïnteresseerd bent om te komen
kijken. Stuur je gegevens (NAW gegevens) en hoeveel gewenste tickets door naar :
kaartverkoop@stent.tv. Bij voldoende tickets zullen zij de betalingsgegevens doorsturen.".
De redactie is ook benieuwd of jij ook belangstelling hebt. Aan de hand van het aantal reacties
zullen wij een 'Slakkenhuis'-actie bedenken om jou misschien ook bij deze voorstelling te
krijgen. Ook gaan we kijken of we een collectieve kortingsactie op poten kunnen zetten, of een
paar sponsoren, of..... Kortom, ligt ook een beetje aan de lezers zelf :-)
Laat het ons weten als je belangstelling hebt, het verplicht je nog nergens toe, maar dan
hebben we een beter beeld.

Beachvolleybaltoernooi,
zaterdag 25 augustus, Scheveningen
Aanmelden of kijken? Lees hier meer info.
Organisatoren: Liever Sportiever samen met de KNDSB

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

