
  

Malmöpad 60, 3067 Rotterdam 

Hallo, 

Je hebt je eerder opgegeven voor de reünie. Na een jaar voorbereiding is het bijna zo ver: 

Zaterdag 14 april 2018. DE reünie van het jaar zullen we maar zeggen :-) 

Het leek ons leuk met deze nieuwsbrief wat informatie met jullie te delen. 

Inmiddels hebben ruim 250 gasten zich aangemeld en we rekenen nog op een kleine eindsprint 

op 14 april bij de deur. Hoewel vooraf aanmelden goedkoper was, kunnen agenda's wel eens 

wijzigen waardoor je toch kunt komen. Ook voor de laatkomers geldt: Van harte welkom! 

De reünie is van 12.00 uur tot 16.00 uur. Je mag van het begin tot het einde blijven, of komen 

wanneer het jou het beste uitkomt. Wij zorgen ervoor dat er om 12.00 uur broodjes klaar staan 

en vullen de voorraad regelmatig aan, zodat ook de laatkomers een vers broodje hebben. Help 

mee de broodjes op te maken, zodat we eind van de middag los zijn. 

Drinken hebben we ook ingeslagen. Geen alcoholische dranken, maar wel ander drinken voor 

ieder wat wils. Is allemaal bij de prijs inbegrepen. 

Parkeren 

Er is vrijwel geen parkeerplek bij de school. Wij raden je dan ook aan zoveel mogelijk met het 

openbaar vervoer te komen. 

RMI 



Wel op RMI gezeten, maar niet op de PJE/Auris? Lees dan dit item. 

Betalen 

Gelukkig heeft al ruim 90% van de gasten betaald. Hierbij (nogmaals) het verzoek om alsnog te 

betalen, als je nog niet betaald hebt. Betalen aan de deur is €10! Rekeningnummer kwijt? Stuur 

een e-mail naar info@slakkenhuis.org 

Stichting Slakkenhuis 

Met nog een paar weken te gaan, bestaat Slakkenhuis 1 jaar (22 april a.s.). Je kunt op de 

website kijken wat we allemaal te bieden hebben (https://www.slakkenhuis.org/). Daar kun je je 

ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

Diverse activiteiten staan op stapel (bezoek 'gebarenmuseum', lezingen, diner-avonden, BBQ, 

etc.). 

Zet maar in je agenda: Diner-avond, 

donderdag 24 mei 2018, 17.30 uur, Vlaardingen, vooraf aanmelden. Klik hier voor meer 

informatie. 

In januari en februari 2018 hebben we een 'gebarenrestaurant' georganiseerd. Het kook- en 

serveerteam is slechthorend of doof. Deze keer draaien we de rollen om. De gasten zijn 

slechthorend of doof. We zorgen dan voor een goede verlichting en beperken de achtergrond 

muziek, zodat iedereen elkaar goed kan volgen. Deelname is gratis. Bij een 'succesvol' verloop 

gaan we kijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven. Met de Slakkenhuis nieuwsbrief blijf 

je op de hoogte. 

Slechthorend en werkloos? 

Kijk dan bij ons 'Project Kruiwagen' (klik hier voor de link). Er is nog plek. Aanmelden via de 

website. 

Informatiebalie 

https://www.slakkenhuis.org/pje-reunie/#PJE_8
https://www.slakkenhuis.org/
https://www.slakkenhuis.org/activiteiten/lef/
https://www.slakkenhuis.org/activiteiten/lef/
https://www.slakkenhuis.org/lekker-eten-bij-het-gebarenrestaurant-in-rotterdam/
https://www.slakkenhuis.org/kruiwagen/


 

Tijdens de reünie op zaterdag 14 april a.s. staan we met een 'informatiebalie' in de aula. Hier 

kun je dan meer informatie inwinnen omtrent de activiteiten van Slakkenhuis. Wellicht heb jij 

een leuk idee om via Slakkenhuis uit te laten voeren, dat horen we dan graag. 

Boeken. Stichting Slakkenhuis probeert een bibliotheek op te bouwen met boeken rondom 

slechthorendheid/ doofheid. Deze kunnen door belangstellende geleend worden. 

Foto's 

Tijdens de reünie zijn er 2 fotografen aanwezig. Via de website van Slakkenhuis zullen we ook 

foto's beschikbaar stellen. Houd daarvoor de nieuwsbrief van Slakkenhuis in de gaten. 

Gebarenquiz 

Tijdens de reünie is er een aantal keer een mini gebarenquiz. 

Reünie 

Na afloop van de reünie hebben we voor de vertrekkende gasten nog een handigheidje, niet 

vergeten mee te nemen als je weer huiswaarts gaat! 

We gaan er een gezellige boel van maken en hopen dat vele contacten gelegd worden of weer 

nieuw leven ingeblazen worden. 

(Ook) via deze weg bedanken wij directie en (oud)leraren van P.J. Evertseschool / Auris 

College dat zij ons in de gelegenheid gesteld hebben deze reünie te organiseren. 

Met vriendelijke groet, het Slakkenhuis team! 

  

  

   

 


