
  

Met de verschijning van de tweede nieuwsbrief van Stichting Slakkenhuis kunnen wij vol trots 

ons logo tonen. Wij zijn er heel blij mee en het geeft precies weer waar we voor staan. 

 Na een weerbarstige start bij maar liefst drie banken, is er inmiddels een rekeningnummer op 

naam van de Stichting geopend. Hoewel we in een digitaal tijdperk leven, wilden de 

bankmedewerkers onze snoet toch graag even persoonlijk keuren. Nou ja, gelukkig is het 

inderdaad goedgekeurd….. Kortom, wil je een gift geven, dan is dat vanaf heden mogelijk. Kom 

maar op! 

Website Slakkenhuis 

Wellicht ben je al eerder op de website van Slakkenhuis wezen kijken. Daar viel wel wat aan te 

verbeteren – ik (Edwin) beaam dat. Gelukkig kregen we vrij snel na de oprichting van de 

stichting het genereuze aanbod van Coby Tetteroo om de website onder handen te nemen. Een 

aanbod waar we geen nee tegen gezegd hebben. Nou, ze heeft het geweten, ze heeft een 

hoop uren werk mogen verzetten, maar zeg nu zelf, de website is nu wel heel MOOI geworden! 

Reünie 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al een tipje van de sluier gelicht omtrent een reünie van de 

P.J. Evertseschool / Auris College te Rotterdam. Inmiddels is de exacte datum ook vastgesteld 

en is deze via Facebook al bekend gemaakt, maar hier dan ook de officiële datum: zaterdag 14 

april 2018, zet maar in je (Outlook- / Google-) agenda, of wat ook wel eens werkt, schrijf op je 

kalender bij 31 december 2017 alvast de reünie datum erbij. Als je dan aan het eind van het 

jaar de nieuwe kalender in gaat wijden, kun je deze datum alvast gelijk markeren! Zou zonde 

zijn als je een dubbele afspraak gemaakt hebt en later die andere afspraak moet annuleren 

Nog even voortbordurend op de reünie. Heb je je al aangemeld? Kan nog steeds, maar hoe 

later je je aanmeldt, hoe groter de kans dat het volgeboekt is. Het aftellen is alvast begonnen. 

Wil je het exacte aantal dagen/uren/minuten/seconden weten?  Dat kunnen wij ons heel goed 

voorstellen, wij kunnen ook haast niet wachten. Klik hier voor de tussenstand. 

https://www.slakkenhuis.org/doe-mee/gift-geven/
https://www.slakkenhuis.org/
https://www.slakkenhuis.org/pje-reunie/
http://www.slakkenhuis.org/nog-even-geduld/


Vrijwilligers 

Een groot feest wordt altijd gedragen door de vele vrijwilligers die op de achtergrond hun 

steentje hebben bijgedragen. Dat geldt ook voor deze reünie. We hebben inmiddels de helft van 

de benodigde bezetting rond, dus komen nog handjes te kort! Laat ons weten of je met de 

voorbereidingen mee wil helpen, op de dag zelf een paar uurtjes meehelpt, of dat je de stichting 

op andere wijze wilt helpen. Kleine moeite, groot plezier. Ook jij kunt het verschil maken! 

Activiteiten 

Kijk op Slakkenhuis voor een overzicht van diverse (sport)activiteiten. Het bestuur gaat de 

komende periode een planning maken met diverse activiteiten die vanuit Slakkenhuis worden 

opgestart. Meedenken / inspraak? Kan allemaal, laat het ons weten. Er is een bescheiden 

budget beschikbaar en we horen graag van onze lezers waar hun belangstelling naar uit gaat. 

Dit kunnen kleinschalige activiteiten zijn, of juist voor een bredere doelgroep. 

Eye Attack 

Op de grote tentoonstelling "Eye Attack. Op Art en kinetische kunst" in het Stedelijk Museum 

Schiedam houden de kunstwerken je voor de gek. Je ziet niet wat je denkt. Klik hier voor een 

impressie Met een klein gezelschap gaan we zondag 11 juni a.s. met een gids en een Tolk 

NmG kijken. Je kunt je nog aanmelden. 

Gebarentaalcolloquium 

Het gebarentaalcolloquium is een serie lezingen over gebarentaal en dovencultuur, die 

openstaat voor iedereen: niet alleen taalkundigen, maar ook professionals uit en rond de 

dovenwereld, en dove en horende belangstellenden. De onderwerpen die aan de orde komen 

gaan vooral over taalkundig onderzoek naar gebarentaal, maar ze proberen ook verwant 

onderzoek zoals taalpsychologie en dovencultuur de ruimte te geven. Alle lezingen worden 

getolkt van NGT naar Engels of van Engels/Nederlands naar NGT. 

Zie de website van Radboud Universiteit (Nijmegen) voor meer informatie en aanmelden. Het is 

op vrijdag 9 juni 2017. 

Mutesounds 

http://www.slakkenhuis.org/activiteiten/
https://www.youtube.com/watch?v=WnQNUfeQ1KE
https://www.youtube.com/watch?v=WnQNUfeQ1KE
https://www.slakkenhuis.org/activiteiten/museumbezoek-eye-attack/
http://www.ru.nl/gebarentaal/colloquium/


 

Het leuke van het vullen van de website van Slakkenhuis / activiteiten is dat je op allerlei 

(onverwachte) activiteiten stuit. Zo kwamen we een gratis festival voor doven, slechthorenden 

en goedhorenden tegen. Dit jaar is het zaterdag 28 oktober 2017. Let op, in eerdere 

communicatie door Mutesounds is sprake geweest van 30 september 2017, maar vanwege 

Werelddovendag op 23 september 2017 heeft Mutesounds het evenement verplaatst!  Het 

bestuur gaat er in ieder geval kijken! 

Gebarentaal 

Inmiddels zijn een aantal (gratis) aanbieders van gebarentaal op de website toegevoegd, maar 

wellicht weet jij er ook 1 of meer. Laat het ons weten, zetten we de aanbieder er zo spoedig 

mogelijk bij. 

CV 

Via de website Oorakel kwamen we een handigheid tegen.  Grappig om je sollicitatiebrief hier 

mee af te sluiten. Zeker weten dat je dan aangenomen wordt, of is het dan ‘zeg maar dag met 

je handje..’? Maar over CV’s - curriculum vitae – gesproken. Bij Slakkenhuis zijn er ook 

vrijwilligers die mee willen denken en helpen bij het opstellen van een CV. Soms helpt het als 

iemand anders (nogmaals) naar je CV kijkt en eventuele tips/correcties weet te geven. Elke 

kans om je CV bij te schaven is altijd welkom, denken wij. Klik hier voor meer info. 

Tot de volgende nieuwsbrief. 

Met hartelijke groet, namens het bestuur, 

Merry van Ruiven, Nico van Ruiven en Edwin Zijdenbos 

 

 

http://mutesounds.nl/
http://www.oorakel.nl/Handalfabet-als-lettertype-op-uw-PC-128.html
http://www.slakkenhuis.org/werkloos

