
  

Dat was afgelopen week schrikken, tig @@@ kreeg de redactie....... 'Waar blijft de 

nieuwsbrief'..... :-) 

Maar viel wel mee hoor, welgeteld 1 opmerking (van mijn dochter). Het was even hollen of 

stilstaan bij de redactie, maar we zitten weer op de rails, denken we... 

Volgende maand starten we met een 'Slakkenhuis'-opleiding'. Alleen met vallen en opstaan 

kunnen we doelen bereiken. Soms lukt het, soms niet. Met nog maar 1 aanmelding gaat het 

spannend worden :-) We hebben gelukkig nog een maand de tijd. Kortom, meld je aan. 

Een doel waar jij ons bij kunt helpen, is het aantal nieuwsbrief abonnees te verhogen. 

Inschrijven is gratis en je krijgt maar 1x per maand een nieuwsbrief. Iedereen kent wel een paar 

vrienden/ kennissen die ook deze nieuwsbrief willen ontvangen. Via de website kun je onderaan 

elke webpagina een aanmelding in orde maken. Help ons mee, kleine moeite, groot plezier! 

Alvast bedankt. 

Project Kruiwagen 

In april zijn we begonnen met 'Project Kruiwagen'. Vanwege een beperkte opkomst is dit project 

voorlopig weer in de koelkast gezet. 1 deelnemer heeft op eigen kracht een baan gevonden, telt 

dat ook mee? :-)  Daar staat tegenover dat de 'sollicitatieservice' wel redelijk aanslaat en we 

binnenkort met 'Digitale vaardigheden' beginnen. 

In de volgende nieuwsbrief leggen we ons volgende project 'Banenbeurs' uit. Kortom, we zitten 

niet stil! 

Musical 

Wat afgelopen periode even wat extra aandacht vergde, maar nu gelukt is, is een musical, 

waarbij Stichting Slakkenhuis zorgt voor een schrijftolk. Vrijdag 14 december 2018, 

Vlaardingen, beperkt aantal kaartjes!! 

https://www.slakkenhuis.org/minicursus-digitale-vaardigheden/
https://www.slakkenhuis.org/nieuwsbrieven/
https://www.slakkenhuis.org/kruiwagen/
https://www.slakkenhuis.org/werkloos/#Sollicitatie%20service
https://www.slakkenhuis.org/minicursus-digitale-vaardigheden/


Lees hier snel verder. 

En omdat wij al bijna in de kerstsfeer zitten, zullen wij de opbrengst doneren aan Stichting 

Ushersyndroom 

en kijk ook eens of je het boek kunt bestellen - mooi cadeau voor onder de kerstboom, of Zak 

van Sinterklaas. Inspirerende verhalen en personen met het Ushersyndroom. 

Slakkenhuis agenda 

Start Office cursus, dinsdag 20 november 2018 

Zondag 11 november 2018 Quiznight 

Woensdag 28 november 2018 Diner 

Theater - Usher 14 december 2018 

Zaterdag 26 januari 2019 mini reünie PJE (jaargang 1975-1990), staat nog niet op de website, 

maar kun je alvast noteren in je agenda. 

MuteSounds Festival 2018 

Op zaterdag 20 oktober 2018 vindt het enige echte MuteSounds Festival weer plaats op De 

Pier in Scheveningen. 

Van 13:00 tot 21:00 kun je ervaren, ontdekken, ontmoeten en genieten op hét culturele festival 

voor doven, slechthorenden en horenden van Nederland. 

https://mutesounds.nl/mutesounds-festival-2018/ 

  

Stichting Eardrop 

Kijk op de website 'Uit de mouwen'. Zondag 7 oktober werd er door een aantal fietsers gefietst voor 

Stichting Eardrop. 

https://www.slakkenhuis.org/musical/
https://www.ushersyndroom.nl/
https://www.ushersyndroom.nl/
https://www.ushersyndroom.nl/boeklancering-beyond-the-muted-darkness/
https://www.slakkenhuis.org/minicursus-digitale-vaardigheden/
https://www.slakkenhuis.org/quiznight-stichting-slakkenhuis/
https://www.slakkenhuis.org/lekker-eten-fanclub/
https://www.slakkenhuis.org/musical/
https://mutesounds.nl/mutesounds-festival-2018-op-20-oktober/
https://actie.uitdemouwen.nl/Voor/Fietsen_voor_Eardrop2


 

 

Vanuit Stichting Slakkenhuis een kleine donatie (€50) gedaan. Alle beetjes helpen, ook jouw bijdrage. 

De fietstocht is al vorobij, maar kijk anders op Stichting Eardrop voor een donatie. 

Theater 

Voorstellingen in theaters, voorzien van gebarentolken. Steeds meer theaters plannen een 

voorstelling met een tolk in. Kortom, iedereen kan naar het theater! 

• All stars de musical (19 oktober) 

• K3 show (21 oktober) 

• Little Shop of Horrors (3 november) (NGT), [De twee tolken worden gesponsord door Kentalis] 

Nieuw toegevoegd 

* Musical "De Passie voor Kerst" (14 december, schrijftolk) 

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. 

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 

http://www.eardrop.nl/
https://www.slakkenhuis.org/musical/
https://www.theatermettolk.nl/voorstellingen
https://www.slakkenhuis.org/nieuwsbrieven/


   

 


