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Het was de drukte. Ik hoorde mijn hart bonken. Of
was het bloed dat door mijn aderen stuwde? Ik lakte
de vensterbank in de nieuwe kamer van junior.

Senior plakte de schoorsteenmantel af. In de keu-
ken boende de moeder van een andere eerstejaars
gruwend de vloer onder de koelkast. 

Hé. Mijn knie trilde. Ik spitste mijn oren. Ik hoorde
mijn hartslag helemaal niet. Het waren bastonen. Ik
kon er op dansen. ,,Kijk’’, zei ik tegen senior. ,,Ik
dans. Op de maat.’’ ,,Niet op letten’’, zei hij. Maar
mijn lijf bonkte mee. In mijn verfshirt rende ik naar
beneden, de hoek om, de winkelstraat in. Achterin
de tassenwinkel stond een gettoblaster met geluids-
boxen. Muziek vulde de zaak. ,,Het zijn de bassen’’,
wees ik het winkelmeisje. ,,Die dringen door de
muren.’’ Het kind knikte bezorgd. Zij had ook een
enorme hekel aan geluidsoverlast. Maar een half
uur later bonkte het weer als vanouds. ,,Ik kan er
niks aan doen’’, zei ze. ,,Het volume gaat automa-
tisch omhoog.’’ 
Ik legde vloerbedekking. Ik sneed bonk-bonk alweer
een tapijttegel scheef. Mijn bloed kolkte op het ritme
van de reggaetonen. ,,Dit is toch terreur?’’, zei ik
toen ik voor de derde keer de zaak binnenstapte.
,,Draaien jullie dit zeven dagen per week?’’ Het
meisje knikte weifelend. Na zessen was ik bekaf van
de stuitertonen. Ik trok het schilderstape van de
muren en dacht aan het Psy-Fi-festival bij
Leeuwarden. 
De gemeente wilde de muziek op donderdag, vrij-
dag en zaterdag toestaan tot drie uur ’s nachts,
maar de rechter oordeelde dat de rust twee uur eer-
der moest intreden. Hoera voor de voorzieningen-
rechter. En voor de organisatie van Psy-Fi die best
met de beperking kan leven. Je vraagt je alleen wel
af waarom de gemeente Leeuwarden de eindtijd in
vredesnaam op drie uur zette. Omdat het festival
een nieuw publiek trekt? Omdat gebonk nou een-
maal alom is? Omdat de stilte geen geld oplevert?
Omdat ambtenaren hip over wilden komen? Omdat
de geluidsinstallatie dit jaar, echt waar, beter is? 

,,Ik kom kijken’’, zei ik vorig jaar tegen een van de
organisatoren van Psy-Fi die zich afvroeg waar alle
agressie tegen het evenement toch vandaan kwam.
Ik ga het doen. En vlak voor enen ga ik mezelf
healen. Vlak voor enen ga ik in het gras liggen en
luisteren naar de indalende stilte. Lekkerder is er
niet.

jantien.de.boer@lc.nl
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Intro

Deze info gaat vooral over geluid, overlast en
gehoorschade. In het kader daarvan hebben
we Jantien de Boer van de Leeuwarder
Courant om toestemming gevraagd een column
van haar te mogen gebruiken.

De redactie
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Hoe om te gaan met festivals

Hoe gaat de gemeente Leeuwarden
om met festivals?

In dit themanummer over preventie is het ook
interessant om te kijken hoe een grote gemeente
omgaat met festivals en specifiek de mogelijke
geluidsoverlast die hiermee gepaard kan gaan.
Jeroen Dijkstra is hierover in gesprek gegaan
met Rianne Bonder, beleidsmedewerker bij de
afdeling Vergunningen & Leefomgeving van de
gemeente Leeuwarden.

Wat heb je nodig om in de gemeente Leeuwarden
een evenement te organiseren? 

Voor het organiseren van evenementen moet een
kennisgeving worden gedaan of een evenementen-
vergunning worden aangevraagd. Er is een aantal
criteria waarbij er sowieso een evenementenvergun-
ning nodig is. Bijvoorbeeld als het evenement bin-
nen de stadsgrachten van Leeuwarden plaatsvindt
of als er een tent wordt geplaatst voor meer dan 50
personen. Ook is deze vergunning nodig als er 300
deelnemers/bezoekers of meer worden verwacht of
als er versterkte muziek ten gehore wordt gebracht.

De vergunning moet 16 weken van tevoren worden
aangevraagd. Als er versterkte muziek wordt
gespeeld tijdens het evenement is er, naast een
evenementenvergunning, ook een geluidsontheffing
nodig. 

Op welke punten beoordeelt de gemeente de aan-
vraag?

Evenementen worden gecategoriseerd in A, B of C.
De indeling is afhankelijk van het risico voor de
openbare orde en veiligheid, van bezoekersaantal-
len, de locatie van het evenement en het soort
bezoekers. Een evenement dat in de A-klasse wordt
ingedeeld, wordt gezien als een klein risico.
Evenementen in de B-klasse (bijvoorbeeld Into The
Grave) hebben een gemiddeld risicoprofiel en eve-
nementen in de C-klasse (bijvoorbeeld
Bevrijdingsfestival of de Luchtmachtdagen) worden
beschouwd als een hoog risico. Er wordt vooral
gekeken naar de impact van het evenement. De
aanvraag wordt getoetst aan het gemeentelijk beleid
en de Algemene Plaatselijke Verordening. De
gemeente is momenteel bezig met een herijking van
het evenementenbeleid. 
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Geluid wordt niet meegenomen in de risico-indeling.
De geluidsontheffing is wel een belangrijk onderdeel
van een evenement, waarbij normen worden gesteld
en geluidsmetingen worden gedaan. Bij een evene-
ment gelden verschillende belangen. Enerzijds de
(financiële) belangen van de organisator en lokale
ondernemers en het plezier dat bezoekers aan het
evenement beleven en anderzijds de mogelijke
overlast/hinder die omwonenden kunnen hebben
van een evenement.

Hoe weten omwonenden dat er een evenement in
hun directe omgeving komt?

Als een evenementenvergunning en/of een geluids-
ontheffing wordt verstrekt, wordt dit gepubliceerd in
de huis-aan-huis krant. Ook wordt het aangekondigd
op www.mijnoverheid.nl. Als je je op deze website
aanmeldt, dan krijg je automatisch bericht al er bij-
voorbeeld binnen de door jou aangegeven straal
een evenement plaatsvindt. Binnen 6 weken na het
verstrekken van de vergunning kun je bezwaar
maken. Dit is de wettelijke termijn. Overigens wor-
den aanvragen voor evenementenvergunningen in
de B- of C-categorie ook vooraf gepubliceerd, dus al
voordat de vergunning wordt verleend.
Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indie-
nen. Daarnaast publiceert marketing Leeuwarden
jaarlijks een evenementenkalender en maakt de
VVV evenementen bekend op hun website.

Wat kun je als burger doen bij klachten of overlast?

Als je overlast ervaart of je het vermoeden hebt dat
de organisatie van een evenement de voorschriften
overtreedt, kun je via verschillende kanalen
een melding doorgeven (onder andere via het tele-
foonnummer van de gemeente Leeuwarden 14058
of via een online meldingsformulier op 
www.leeuwarden.nl). Meldingen worden, voor zover
mogelijk, tijdens het evenement opgepakt en/of ach-
teraf meegenomen tijdens de evaluatie. Door
gesprekken met de organisatoren, het stellen van
voorschriften en toezicht en handhaving probeert de
gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Veel meldingen gaan over het aspect (muziek)
geluid. De gemeente controleert hierop door het uit-
voeren van geluidsmetingen, waarbij ook gebruik

gemaakt wordt van een geluidmeetsysteem dat con-
tinue het geluidsniveau monitort. Bij klachten over
geluidsoverlast gaan toezichthouders ter plekke
metingen uitvoeren. Als bij een meting wordt gecon-
stateerd dat de afgesproken geluidsgrenzen worden
overschreden, wordt er gelijk contact opgenomen
met de organisator. Deze krijgt eerst een waarschu-
wing om zo het geluidsniveau bij te stellen, maar als
er geen verbetering optreedt kan de gemeente ook
sancties opleggen. 

Degenen die dit jaar een melding hebben gedaan
van een evenement, hebben een brief ontvangen
met daarin de werkwijze van de gemeente wat er
met de meldingen wordt gedaan. Een van de voor-
schriften in de vergunning is, dat de organisator
omwonenden voorafgaand moet informeren dat het
evenement plaatsvindt. Een organisator kan er voor
kiezen om direct omwonenden toegang te geven tot
het evenement. 

Overlast is overigens ook niet een universeel pro-
bleem. Wat voor sommige burgers vervelend is,
hoeft voor anderen totaal geen probleem te zijn. Het
is wel een gegeven dat lage bastonen doorgaans de
meeste overlast geven. Dit is ook de reden dat de
gemeenten daarvoor aan organisatoren steeds
vaker voorschriften opleggen. 

Komen er nu steeds meer evenementen?

Het aantal aanvragen in Leeuwarden blijft wel gelijk,
maar de hoeveelheid tijd die de vergunningprocedu-
re vergt is wel toegenomen. Dit komt onder andere
door veranderde wet- en regelgeving en procedures
rondom evenementen. 

Jeroen Dijkstra
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Overlast door festivals is niet op te lossen door de
volumeknop omlaag te draaien. Het gaat om meer
dan het aantal decibels. Het toestaan van muziek-
festivals op grond van alleen een geluidsnorm is
achterhaald, zegt geluidswetenschapper Tjeerd
Andringa. Sinds een paar jaar doet hij aan de
Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de
manieren waarop mensen geluid - en hinder hiervan
ervaren. Wat geluidsoverlast is kan per mens ver-
schillen. Er is veel wat we hierover nog niet over
weten.

Meer onderzoek
Andringa onderschrijft de roep van festivalproducent
Jan Gaastra om meer onderzoek naar dit probleem.
Tijdens Gaastra’s festival City Rock in Leeuwarden
kwamen begin september meer dan honderd mel-
dingen van geluidsoverlast binnen, ook van buiten
de stad. Maar de muziek bleef keurig onder de
geluidsnorm van 87 decibel. Het meten in decibels
stamt uit de jaren zeventig, na een snelle toename
van geluidsbronnen: auto’s, vliegtuigen, ook festi-
vals. Nieuwe wetten wisten het geluidsniveau
omlaag te brengen, maar waren niet bedoeld als
oplossing voor geluidshinder. 

De relatie tussen overlast en decibels is eigenlijk
zwak. Zegt Tjeerd Andringa. We moeten nu echt
een volgende stap maken. Waren de klagers over
City Rock kleinzielige zeurkousen? Zeker niet, zegt
hij. ‘Klassieke’ klagers bestaan trouwens niet. De
ene persoon is er simpelweg gevoeliger voor dan de
andere. Hoogstens valt te zeggen dat jongeren
beter in staat zijn in het negeren van harde geluiden
dan ouderen. Waar het mis gaat is als het geluid
zich niet gedraagt zoals verwacht, bijvoorbeeld
omdat het langer voortduurt dan door gemeente of
festivalleiding was aangekondigd. Uit onderzoek
blijkt dat herrie die mensen niet zelf kunnen beïn-
vloeden, hen het meeste hindert - en de meeste
stress oplevert. Je weet niet waarom de muziek bui-
ten niet ophoudt,  je hebt er ook geen controle over:
zo gaan mensen zich echt machteloos voelen. De
klager voelt zich niet gehoord. Omwonenden die bij
geluidsoverlast uiteindelijk getergd naar de telefoon
grijpen zijn eigenlijk al te laat. Je hebt gewacht tot
het echt niet meer ging en nu ben je emotioneel. 

Wat resteert is boosheid, niet in de laatste plaats

omdat zo’n telefoontje naar de autoriteiten zelden
direct een einde maakt aan de overlast.

Niet goed gecommuniceerd
Als een gemeente veel klachten krijgt over geluid –
en de gemeente is zelf verantwoordelijk voor dat
geluid – zegt dat volgens Andringa iets over de rela-
tie met de burger. Er is niet goed gecommuniceerd,
of er bestaat al een grote afstand tussen overheid
en bewoners. Vergelijk het met je buren. Als een
goede buurman van tevoren aangeeft dat zijn feest-
je mogelijk luidruchtig wordt, accepteer je dat eerder
dan onaangekondigde herrie van een buur die jeniet
kent. In het groot gebeurt het bij luchthavens. In
Engeland klaagden omwonenden van het ene vlieg-
veld veel meer dan mensen die bij een ander vlieg-
veld woonden, terwijl het aantal decibels hetzelfde
was. Maar het laatste vliegveld had een beter con-
tact met de bewoners over de geluidshinder.

Drie keer zoveel klachten
Onderzoeksbureau LocalFocus vroeg in 2015 alle
Nederlandse meldingen over geluidshinder op bij de
politie en splitste die uit naar gemeenten. Inwoners
van Leeuwarden en Groningen bleken drie keer
zoveel te klagen als landelijk werd gedaan.
Opvallend is dat inwoners in grote steden als
Amsterdam veel minder klagen. De politie Noord-
Nederland kan het grote verschil niet verklaren.
Andringa, afkomstig uit Leeuwarden, gelooft niet dat
Friezen minder tolerant zijn voor lawaai. Mogelijk
speelt hier iets anders. De politie registreert in prin-
cipe geen overlast van festivals (klagen daarover
moet bij de gemeente) maar vooral straatrumoer en
burengerucht. Wellicht is een Amsterdammer sneller
geneigd te denken: ‘ze doen niets, dus bellen heeft
toch geen zin’. Blijkbaar is het verwachtingspatroon
in Leeuwarden positiever.

Bron: Leeuwarder Courant 17 september 2016

Als geluid herrie wordt
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stethoscoop op het oor, vaak synchroon met de
hartslag). 

• Verschillende geluiden worden beschreven (te
beluisteren op CD van stichting Hoormij). 

• Verschillende factoren zijn van invloed op tinnitus:
hard geluid, achtergrondgeluid, stress, kaak/nek-
beweging, slapeloosheid.

• In de meeste gevallen van tinnitus is er sprake van
gehoorverlies (of een beschadiging in het slakken-
huis die niet goed te diagnosticeren is). Maar niet
iedereen met gehoorverlies heeft ook tinnitus
(slechts 1 op de 3 mensen). Waarom is nog niet
duidelijk. Het zou kunnen dat de hersenen van ver-
schillende mensen ook op verschillende manieren
reageren.

• Over het algemeen geeft verbetering van gehoor
(hoortoestel, CI) ook een verbetering van tinnitus
maar om onbegrijpelijke redenen kan het ook
slechter uitpakken.

Hoe weten we dat de hersenen een belangrijke
rol spelen bij tinnitus:
• Doorsnijden van de gehoorzenuw helpt meestal

niet voor tinnitus.
• Bij sommige operaties is doorsnijden noodzakelijk.

Daardoor kan tinnitus ontstaan.

Wat kan er al gezegd worden over het hersenon-
derzoek naar tinnitus:
• Alles wat je hoort heeft met hersenactiviteit te

maken. Met name in het auditieve gebied, maar
ook in andere gebieden worden neuronen actief. Al
die neuronen hebben een rustactiviteit. Als er
geluid wordt aangeboden, is het zo dat de neuro-
nen reageren en er een hogere activiteit ontstaat.
Het idee is nu dat bij mensen met tinnitus mis-
schien die rustactiviteit in de neuronen afwij-
kend is.

Dit is de titel van de
lezing van Professor dr.
Pim van Dijk, tijdens de
themabijeenkomst van
Hoor Friesland op 12
oktober in Heerenveen.
Al jaren doet een heel
onderzoeksteam in het
UMC Groningen, onder
leiding van Professor Van Dijk, met name hersenon-
derzoek bij mensen met tinnitus. Zo proberen ze
antwoord te krijgen op de vragen: waar wordt tinni-
tus opgewekt en waardoor wordt tinnitus opgewekt?
Natuurlijk wordt reikhalzend uitgekeken naar een

goede therapie bij tinnitus maar zoals de heer Van
Dijk zei: we moeten eerst goed weten welk pro-
bleem we aan het oplossen zijn voordat we met
oplossingen proberen te komen.

Een kleine samenvatting van de lezing:

Tinnitus is een veelzijdig fenomeen:
• Misschien zijn er wel verschillende soorten tinnitus
• Subjectieve of objectieve tinnitus (objectieve: bij

een enkeling is er wel een geluid hoorbaar via een

Onderzoek naar de oorzaak van Tinnitus
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Zelfs als er geen geluid van buiten komt is er mis-
schien toch een verhoogde activiteit in heel veel
neuronen in het auditieve hersengebied. 
• Het blijkt ook dat al die neuronen verschillende

input hebben, als het ware door verschillende la-
gergelegen neuronen worden gevoed. Er zijn prik-
kelingen van lage niveaus die deze cellen active-
ren maar er zijn er ook die de activiteit juist rem-
men. Op elk niveau in de hersenen wordt activiteit
geremd en anderzijds ook omhoog gejaagd. 

Wij denken dat bij tinnitus het remmen van de
activiteit niet meer goed werkt. 

HearOn BV

Andere onderzoekers die proefdieronderzoek doen,
hebben laten zien dat er normaal een balans is tus-
sen aanzwengelen en dempen van activiteit en dat
bij tinnitus die dempende afremming niet meer goed
werkt. Blijkt zelfs dat er condities zijn, waarbij afrem-
ming kan overgaan in het juist aanzwengelen van
activiteit, zoals fantoompijn een bekend mechanis-
me is voor veroorzaken van pijn. 
Waar normaal activiteit wordt afgeremd, wordt het
juist aangezwengeld.
• Zo ontstaat langzaam het idee dat er overactiviteit

is bij tinnitus en mensen zo geluid gaan horen.
Voor de toekomst is het belangrijk dat die
mechanismes misschien kunnen worden beïn-
vloed door medicijnen. Er zijn veel medicijnen
die de werking van hersenen beïnvloeden maar we
kunnen het nog niet op een bepaalde plek aanbie-
den. Dus ook al kunnen we de tinnitus lokaliseren,
moeten we vervolgens ook weten wat we moeten
doen en er heel lokaal op die plek voor zorgen dat
de activiteit afgeremd wordt.

• Ook is het in de toekomst misschien mogelijk om
in bepaalde gebieden in het hersengebied in de
auditieve keten met behulp van een neurologi-
sche ingreep de tinnitus te verminderen.
Gedacht wordt hierbij aan de neurologische ingre-
pen die nu al bij bewegingsstoornissen worden
toegepast, waarbij electroden worden geplaatst om
die stoornis te verbeteren. Als we bij tinnitus iets
meer weten wat er gebeurt zou dat ook kunnen.

De heer Van Dijk gaf aan dat hij hoopt dat we, tegen
de tijd dat hij met pensioen gaat, weten waar we bij
tinnitus naar moeten zoeken. Persoonlijk denkt hij
dat de oplossing een medicijn is. 

Albertsje Spliethoff

HearOn BV is een 100% dochter van de Nationale
Hoorstichting. Samen staan zij voor de preventie
van gehoorschade bij kinderen, jongeren en werkne-
mers. De Nationale Hoorstichting heeft jarenlange
ervaring met online hoortesten en is een autoriteit
op het gebied van de preventie van gehoorschade.
De stichting doet onderzoek, maakt gevalideerde

interventies, en helpt intermediaire partijen om
gehoorschade te voorkomen. Dat is een groot goed.
Binnen HearON is nu een hoortest ontwikkeld voor
bedrijven die hun medewerkers inzicht willen geven
in hoe goed zij spraak verstaan in omgevingsgeluid. 
www.hearon.nl

Onderzoek naar de oorzaak van Tinnitus
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 14 januari 2017 van 16.00 tot 18.00 uur

Waar?
Restaurant van AquaZoo 

De Groene Ster 2
8926 XE Leeuwarden

Als u voor de nieuwjaarsreceptie bij AquaZoo wilt rondkijken kan dit vanaf 12.00 uur voor
slechts 6 euro per persoon. Hiervoor moet u zich wel vooraf opgeven. Opgeven kan bij

Lorette, graag voor 15 december via l.dorreboom@hoorfriesland.nl

Als u het park niet wilt bezoeken, maar wel naar de nieuwjaarsreceptie wilt komen 
hoeft u zich niet op te geven. 

De nieuwjaarsreceptie begint om 16.00 uur. Graag tot dan!

Namens het team en bestuur van Hoor Friesland en Frido

Jitty Reifenrath, Machiel Talsma, Rennie Torensma, Annechien Dijkstra-Koehoorn, Hillie
Torensma, Steven Spannenburg, Maya Soekhram, 

Rini van Dam, Jeroen Dijkstra, Albertsje Spliethoff, Lorette Dorreboom

Na de receptie is het Gebaren Café Leeuwarden open! 
U kunt daar de avond gezellig voortzetten.
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Binnen de Vroegbehandeling wordt in samenwer-
king met het Audiologisch Centrum de groepstrai-
ning AJONGH twee keer per jaar aangeboden. De
term AJONGH staat voor Als Je Oren Niet Goed
Horen. Het is een leuke groepstraining voor
slechthorende kinderen en jongeren om ze sociaal,
emotioneel en communicatief bewuster en sterker te
maken. De AJONGH-trainingen geven enerzijds
meer kennis omtrent slechthorendheid en anderzijds
kunnen de kinderen en jongeren zich identificeren
met andere slechthorenden. Ze ervaren wat
slechthorendheid voor zichzelf en hun omgeving
betekent en hoe ze er mee om kunnen gaan. 

Het is een preventieve training en dus geschikt voor
alle kinderen en jongeren met slechthorendheid. Er

hoor friesland Info Nummer 2-2016

zijn drie leeftijdsgroepen: 5-7 jaar, 8-12 jaar en jon-
geren ouder dan 13 jaar. De bijeenkomsten worden
gegeven door een logopedist en een maatschap-
pelijk werker. Er zullen vijf bijeenkomsten plaatsvin-
den van anderhalf uur. Ook vindt er 1 ouderbijeen-
komst plaats. Tijdens deze ouderbijeenkomst wordt
informatie gegeven over de training en ouders kun-
nen ervaringen uitwisselen. Voor informatie over de
training kunt u contact opnemen met onderstaande
contactpersonen.

Contactpersonen: Paulien van Langevelde p.vanlan-
gevelde@pento.nl en Margreet Pen
m.pen@pento.nl

AJONGH, wat is dat?

De Flare

De Flare, een slimme stekker voor
doven en slechthorenden 

Binnen onze samenleving oriënteren wij ons veelal
op ons gehoor. Huishoudelijke apparaten zijn hierop
afgestemd. Een waterkoker klikt uit, een magnetron,
oven of vaatwasser piept als ze klaar is. Voor men-
sen die doof of slechthorend zijn, zijn deze geluiden

niet of nauwelijks te horen. Voor hen is een ander
signaal nodig. De Flare wordt gebruikt tussen het
apparaat en het stopcontact. Doven of slechthoren-
den zien wanneer het huishoudelijk apparaat klaar
is: de slimme stekker verandert dan van kleur.

Er is ook een mobiele unit van de Flare: die kleurt
op dezelfde wijze mee als de stekker en trilt boven-
dien als het huishoudelijk apparaat klaar is. De
mobiele unit herinnert doven en slechthorenden aan
het uitschakelen van een huishoudelijk apparaat,
zodat ze niet in de buurt hoeven te blijven. Ze kun-
nen rustig aan tafel zitten en zien/voelen wanneer
de oven klaar is.

Kijk voor meer informatie over de Flare op:
www.edwindekuiper.nl/flare-slimme-stekker-doven-

en-slechthorenden
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Fetze is slechthorend en kwam in aanmerking
voor een cochleair implantaat (CI). Hieronder
zijn verhaal!

Op vrijdag 29 augustus ging ik vroeg naar UMCG.
Eerst mijn broer Kees opgehaald, toen naar
Groningen. Om 7.00 uur in UMCG. Operatiekleding
aangedaan. Voor 8.00 uur ging ik naar operatieka-
mer. Dan begin. Tot 13.00 uur, toen ben ik wakker
geworden en voel geen pijn! Mijn broer Kees zei:
dokter Hoogman belde mij, ging goed met je opera-

tie. Ding in slakhuis ging goed. Om 14.00 uur ging ik
terug naar kamer en heb lekker gegeten. Ik voel niet
misselijk en gewoon goed….Ook niet duizelig….. 

Drie keer twee paracetamol per dag ingenomen. Ik
bleef twee dagen in UMCG. Volgende dag op mid-
dag ik voel in mijn hoofd begin raar geluid….. Heel
erg vervelend….hele dag door. Op zondagochtend
kwam dokter Hoogman even bij mij om te weten
hoe gaat het. Ik zei tegen dokter: ik voel raar geluid
in hoofd. Hij zei: dat komt omdat je oor doof gewor-
den is. Dus. Mag witte hoofdband weer af en ik mag
naar huis. Op middag mijn broer Kees mij 
opgehaald uit UMCG. Eerst blijf ik een week bij mijn
moeder in Dronrijp. Op 5 augustus weer naar
UMCG en moeten draadjes uitgehaald achter mijn
oor. Dan weer terug naar huis. 

6 Weken later….. Op dinsdag 6 september ik, mijn
moeder en mijn zus naar UMCG. Ik kreeg processor
aansluiten en begin geluid zetten. Ik voel wel prik-
ken mijn hoofd… dan hoor ik papier bewegen en
muis klikken. Was zo hard…pff…. Ik moet wel wen-
nen met CI. Ik kreeg een koffer met CI-accessoires.

Ik moet wennen met veel geluid omgeving. Ik voel
gewoon gelukt zijn…Wel beetje raar geluid. Op drie
dagen later ik en mijn zus weer naar UMCG…
Hoortraining bij logopedie om woorden nazeggen
oefening. Wel moeilijk om horen. Alleen een woord
doen. Bijvoorbeeld kort woord poes, en ik hoor
psss. Lang woord natuurlijk en ik hoor nootoooleek.
Ik hoor alleen: drie klanken is lang woord en een
klank is kort woord. Wel vreemd geluid….pffff…
Was wel lastig hoor. Gewoon door oefening doen en
ook thuis oefenen. Nu is nog niet klaar om horen.
Wel duren zo lang…. Verder met mij gaat goed
hoor. Afwachten.

Ik heb nog steeds vreemd geluid. Ik weet niet pre-
cies wat geluid is. Wel even geluid wennen. Ik ben
opnieuw in UMCG geweest, mijn CI processor test:
horen en afstellen. Dan ik ging logopedie doen,
oefening met woorden. Weer lastig….Ik kan wel
auto rijden en fietsen. Maar na hoortraining ik was
wel moe.

Fetze Trul

Cochleair implantaat (CI)
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Verder las ik ook Radio Plug in, een jeugdroman
geschreven door Thomas Piessens en in 2011 ver-
schenen. 

Hoofdpersoon is Jim Coppens en hij speelt basgi-
taar bij een band van zijn school. Ze staan in de
finale van een Rock wedstrijd, maar met een
soundcheck gaat het mis en Jim loopt gehoorscha-
de op met tinnitus als gevolg. Ook kan hij geen
harde geluiden meer verdragen en dus kan hij niet
meer verder met de band. Dit levert veel onbegrip
op. Zowel van de bandleden als van de vriendin van
Jim. Wat hij nog wel kan is een radioprogramma
maken, Radio Plug in. Eén uitzending met als
thema: “Ben je lie-
ver doof of blind?”
loopt als een rode
draad door het
boek heen.
Daaromheen
wordt het ver-
haal van de
band verteld,
wat gehoor-
schade met je
doet, de
gewone pro-
blemen die
jongeren
met hun ouders
hebben, liefde en vriendschap,
enzovoort.  

De schrijver Thomas Piessens is zelf 17 jaar als dit
boek verschijnt. Hij heeft dit boek uit eigen ervaring
geschreven in samenwerking met een educatieve
kunstorganisatie uit België. Soms is deze Vlaamse
invloed merkbaar qua taal, het is een erg leuk
geschreven jongerenboek wat toevallig ook over
gehoorschade gaat. 

Radio Plug In, door Thomas Piessens, 269 bladzij-
den, Uitgever Manteau Jeugd ISBN 978902236923
Alleen nog 2e hands te koop.

Beide boeken zijn ook te leen bij de bibliotheek
van Hoor Friesland.

Diderica van Thes

Deze keer las ik Ménière in Balans
geschreven door Paula Hijne en
met bijdragen van KNO-artsen dr.
Tjasse Bruintjes en Prof. dr. Peter
Paul van Benthem.

Paula Hijne werd zelf een aantal
jaren geleden, in 2006, door de
ziekte van Ménière overvallen.
Ze kreeg  een hevige aanval
van draaiduizeligheid, plotse-
ling gehoorverlies en tinnitus,
de drie hoofdkenmerken van
deze ziekte. Naar aanleiding

van haar persoonlijke ervaringen en de
nieuwe weg die ze is gegaan na de diagnose, o.a.
als coach, heeft ze besloten om haar kennis en
ervaring op papier te zetten. Samen met de medi-
sche deskundigen dr. Bruintjes en dr. van Benthem.

Over elk van de drie symptomen van de ziekte van
Ménière geeft dit boek niet alleen medische informa-
tie, maar gaat het boek ook in op de psychische
aspecten. Wat doet deze ziekte met je? Hoe kun je
ermee omgaan? Welke behandelingen zijn er moge-
lijk? 

Door het boek heen loopt het persoonlijke verhaal
van de schrijfster en stelt ze vragen aan de lezer die
hem of haar verder kan brengen in het accepteren
van de ziekte. Verder vanuit verschillende invalshoe-
ken tips en adviezen, zoals: niet ‘moeten maar
mogen’ of: ‘van erbij horen naar erbij zijn’. 

Het boek is prachtig uitgegeven, met in aparte
kaders de medische informatie en in speciale terzij-
des persoonlijke ervaringen van andere mensen die
de ziekte van Ménière hebben. Als je zo’n foto
bekijkt met in je achterhoofd de verschijnselen van
de ziekte waarover je net hebt gelezen, besef je
eens te meer hoe onzichtbaar de ziekte van
Ménière is en tegelijkertijd hoe ontwrichtend. 

Vooral patiënten zelf zullen veel aan dit boek kun-
nen hebben, er is voor elke fase in het ziekteproces
wel iets waar je wat uit kunt halen.

Ménière in Balans, kom in actie!, door Paula Hijne
e.a. 192 blz uitgegeven door Spreekuur Thuis van
Poiesz Uitgevers, ISBN 9789491549762 €19,95.

hoor friesland Info Nummer 2-2016

Uit de boekenhoek
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De Tuut van Tegenwoordig

Doofblindenkamp 2017

Nummer 2-2016

De Tuut van Tegenwoordig, een ini-
tiatief van Belgische jongeren

‘De Tuut van Tegenwoordig’, hét jongerenplatform
rond oorsuizen (tinnitus), gehoorschade, gehoorbe-
scherming... Hier staan jongeren en het oorsuizen
centraal. ‘De Tuut van Tegenwoordig’ is er voor
iedereen! 

Waarom ‘De Tuut van Tegenwoordig’?
“Heel wat jongeren hebben last van oorsuizen, een
pieptoon die andere mensen niet kunnen horen.
Vaak is die ‘tuut’ het gevolg van gehoorschade door
te hevige decibels op fuiven, festivals, concerten…
Die kunnen je oren stevig naar de vaantjes helpen.
Wanneer je oren beschadigd zijn en je opgezadeld
bent met oorsuizen, is er geen weg meer terug en
moet je ermee leren leven. En net daarom heeft een
team van enthousiaste jongeren deze website opge-
start.

Het forum, een online ontmoetingsplaats
Elke jongere gaat op een andere manier om met
zijn of haar oorsuizen. Sommigen ondervinden wei-
nig last van de pieptoon, terwijl anderen het er heel
moeilijk mee hebben. Om de ‘tuut’ in je oren te kun-
nen accepteren, is het heel belangrijk dat je de juis-
te info makkelijk vindt en dat je ervaringen kan uit-

wisselen met andere jongeren die ook oorsuizen
hebben. Zij begrijpen namelijk maar al te goed wat
het is om een ‘tuut’ in je oren te hebben. Door erva-
ringen te delen en je hart te luchten zal je de piep-
toon sneller aanvaarden. Daarom hebben wij dit
platform ontwikkeld. Het forum is een online ont-
moetingsplaats voor jongeren met oorsuizen. Met dit
forum bieden we jongeren een luisterend oor aan en
hopen we hen op een positieve manier met hun oor-
suizen te leren leven. Als ‘tinnituspatiënt’ sta je er
nooit alleen voor, wij zijn er voor je en helpen je om
geleidelijk aan de pieptoon te leren accepteren. Het
platform is echter meer dan alleen een forum. Het
bevat een enorme lading aan artikelen: van algeme-
ne artikelen over oorsuizen en gehoorschade, over
interviews tot persoonlijke getuigenissen. Elk artikel
is steevast duidelijk, volledig en overzichtelijk.

Doelstellingen
‘De Tuut van Tegenwoordig’ wil enerzijds jongeren
met oorsuizen een plek bieden waar ze in contact
kunnen komen met andere jongeren, ervaringen
kunnen uitwisselen en alle info op een begrijpelijke
en overzichtelijke manier kunnen terugvinden.
Anderzijds willen we jongeren ook waarschuwen
voor de gevolgen van te hevige decibels om hen zo
te behoeden voor een ‘tuut’ in hun oren. Genoeg
gepalaverd! Ontdek nu maar het platform. Laat ons
zeker weten wat je ervan vindt. Vergeet niet ons te
volgen op de sociale media om op de hoogte te blij-
ven van toekomstige activiteiten.”

De Tuut van Tegenwoordig 
www.detuutvantegenwoordig.be

Genieten, leren, jezelf uitdagen, plezier maken &
ontspannen, dit kan allemaal tijdens het Doofblinden
kamp! Midweek van 7 t/m 11 augustus 2017, aan-
melden voor 1 maart 2017.

Vrijwilligers, tolken en student tolken; inclusief met
training over doofblindheid, opbouwen en afbreken
van het kamp van 5 t/m 12 augustus 2017.
Aanmelden voor 1 mei 2017.

Kom allen gezellig naar
het Doofblindenkamp
2017 in Bakkeveen! 

Voor informatie en aan-
melden: Kijk op
www.dbcx.nl of mail naar:
info-dbkamp@dbcx.nl
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Gebaren café Leeuwarden!

Programma’s kijken met ondertiteling

Bent u al eens in het gebaren café geweest? Een
maal per maand is er in Fire Palace in Leeuwarden
een samenkomst van doven, slechthorenden en
horenden. Er wordt geen harde muziek gedraaid,
het licht is er goed. Als u zin heeft om uit te gaan en
om nieuwe mensen te leren kennen komt u dan een
keer naar Fire café? “Maar ik kan helemaal geen
gebarentaal! Hoe communiceer ik dan,” zult u zeg-
gen. Heel eenvoudig, er is een tolk aanwezig die
alles wat u zegt in gebaren kan vertalen. De geba-
rentolk kan de gebaren die doven maken vertalen in
worden. U zult er ook versteld van staan hoeveel
gebaren u zelf al kent. De gebaren voor eten, drin-
ken, lekker en prima, u maakt ze zo, probeer het
maar. 

De obers van Fire café hebben geleerd hoe ze kun-
nen omgaan met hun dove klanten. Ze hebben
enkele gebarenlessen gehad en zich verdiept in
omgangsregels. Zo lopen ze bijvoorbeeld die avond
met pen en papier op zak om iets op te kunnen
schrijven als het met gebaren niet helemaal duidelijk
is. Gebaren leren is leuk. U pikt zo wat nieuwe
gebaren op in het café. En als je over de eerste
drempel van gebaren maken heen bent valt de
schroom al gauw weg. Niemand kijkt er raar van op
als je een gebaar uitprobeert. Men vindt het juist

leuk, mooi dat er men-
sen zijn die interesse
hebben in een andere
taal, in een andere cul-
tuur. U bent van harte
welkom! En om alvast
een beetje te oefenen
vindt u hiernaast het
gebaar voor thee.
Op 17 december is de
laatste gebaren café-
avond van dit jaar.

Team Gebaren Café, Iris, Maya, Fetze, Yvonne,
Lorette

Fire Palace, NieuweStad 47-49, 8911CJ
Leeuwarden. 

Data Gebaren Café 2017: 
zaterdag 14 januari, vrijdag 3 februari,  zaterdag
4 maart, vrijdag 7 april, zaterdag 6 mei, vrijdag 2
juni, zaterdag 1 juli, vrijdag 1 september, zater-
dag 7 oktober, vrijdag 3 november, zaterdag 9
december

www.gebarencafe-leeuwarden.nl

NPO-app
Met de app van de Nederlandse Publieke
Omroep kun je de programma’s van de
Nederlandse Publieke Omroep bekijken en belui-
steren op je mobiel of tablet.
De tv-programma’s verschijnen kort na afloop van
de uitzendingen op NPO 1, 2 en 3 en blijven 30
dagen of langer beschikbaar. Sinds kort is het ook
mogelijk om ondertiteling bij de programma’s aan of
uit te zetten. Dit kan door in het scherm rechtsonder
de letter T aan te tikken. 

Ondertiteling van TV-programma’s op je compu-
ter, tablet en telefoon
Het is in de meeste gevallen mogelijk om ook op je
computer, tablet of telefoon de ondertiteling voor
doven en slechthorenden (TT888) aan te zetten. Op
npo.nl en in de NPO-app voor iOS kun je klikken op

de “T” in de balk van de player om de ondertiteling
aan te zetten. Vanaf versie 6.0.0 is dit mogelijk voor
de livestreams en vanaf versie 6.1.0 (april 2016) ook
voor het terugkijken onder de player. 

In de NPO-app voor Android kun je de ondertiteling
aanzetten door in de instellingen van de app een
vinkje te zetten achter de optie ‘Laat Teletekst
ondertiteling zien’. Deze optie vind je onderaan de
instellingen. Je zet met dit vinkje standaard de
ondertiteling aan voor de livestreams en gemiste uit-
zendingen. 

Laatste nieuws: vanaf 14-11-2016 kunnen alle
video’s op NOS.nl en in de apps ondertiteld 
worden!!!
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Into The Great White Open (ITGWO)

Positieve veranderingen op het gebied van aan-
dacht voor preventie gehoorschade!

In 2013 hebben medewerkers van Hoor Friesland
ITGWO bezocht en een rapport opgesteld over
hun bevindingen. Drie jaar later, in 2016, waren
we weer van de partij. Wat is er op het gebied
van gehoorbescherming veranderd? Wat kan
nog beter?

Zoals vast bekend, is ITGWO een muziekfestival op
Vlieland. Naast een zeer gevarieerd kunst en
muziekprogramma voor jong en oud wordt er gepio-
nierd met biodiesel om gebruik van fossiele brand-
stoffen tot een minimum te beperken onder het
motto: goed voorbeeld doet goed volgen! Een aantal
medewerkers heeft zich verenigd in het Broodfonds
Onderlinge Steun, waarin men elkaar verzekert bij
ziekte en tijdelijke arbeidsongeschiktheid en ook
door de vrijwilligers wordt een soortgelijk iets aange-
boden in de vorm van een sociale reisverzekering.
Innovatie, aandacht voor mens en milieu. 

Hoor Friesland houdt zich bezig met OOR-zaken.
Uiteraard heeft het voorkomen van gehoorschade
door te luide muziek onze volle aandacht. Daarin
staan wij gelukkig niet alleen. Wij zien om ons heen
dat er op allerlei fronten meer aandacht is voor het
probleem gehoorschade. Meer aandacht in de pers,
in de politiek, commerciële bedrijven spelen erop in,
bekende Nederlanders spreken zich publiekelijk uit
over de piep in hun oren. En ook bij festivals en

onder clubeigenaren bestaat er overleg over
geluidsniveaus en de voorkoming van gehoorscha-
de. 

Wat is er nu veranderd ten opzichte van 2013? Er
rust geen taboe meer op het dragen van gehoorbe-
scherming, zo lijkt het althans. Waar je voorheen
wat meewarig werd bekeken als je bescherming
droeg, is het nu sociaal veel meer geaccepteerd.

Bij ITGWO is er ook merkbaar meer aandacht voor
gehoorbescherming. Zo stond er in 2003 in het
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Into The Great White Open (ITGWO)

Wees zuinig op je gehoor!

Als je met een naald door je
oor naar binnen gaat en met
een naald door je oog, dan
kom je op het kruispunt van
die 2 naalden bij het slakken-
huis uit. Heel diep opgebor-
gen in je hoofd. Het slakken-
huis zit weer opgeborgen in
het rotsbeen, het hardste bot
wat je hebt in je lichaam. Dat
geeft wel aan dat het een
belangrijk orgaan is dat
goed beschermd moet wor-
den. Het slakkenhuis, de plek
waar geluidstrillingen worden
omgezet naar zenuwprikkels
voor de hersenen. Het orgaan
waar je echt mee hoort! Wees
er zuinig op.

Quote professor P. van Dijk
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gesteld oordoppen te dragen. Alle vrijwilligers (600
actieve vrijwilligers kent het festival) krijgen oordop-
pen. Er wordt echter nog geen informatie gegeven
over geluidsniveaus en de schade die een teveel aan
dB aan je oren kan toebrengen. Een meisje vertelde:
“Bij onze introductie werd niets verteld over schade
aan je oren door te harde muziek. Wel kregen we alle-
maal oordoppen, die gewone schuimdoppen, aange-
reikt. Gisteren werd ik ingezet bij het podium en toen
ik daar aan het werk was kwam mijn teammanager
naar me toe met oordoppen, die moest ik indoen”. 

De meisjes die de munten verkochten stonden op de
rand van de binnenring. Ook zij moesten gehoorbe-
scherming dragen maar ze deden het niet. “Waarom
niet?” Het antwoord ging verloren. Het was druk aan
de kraam. Wie wel bijna allemaal gehoorbescherming
droegen, waren de mensen van de catering in de
foodtrucks. “En dat is wel nodig ook”, vertelde de jon-
gen bij het bier. “ik sta hier drie dagen achter elkaar te
werken, zou niet best zijn voor mijn oren.”

Het viel op dat er veel meer bezoekers dan drie jaar
geleden met oordoppen vlak bij het podium stonden.
“Wat zeg je? Ja, tuurlijk heb ik doppen!! Jij toch ook?”
Bijna alle kinderen op het festivalterrein het Sportveld
droegen oorkappen en hun ouders hadden doppen in
de oren.  De tendens is dat het steeds gewoner wordt
om je gehoor te beschermen als je uitgaat. Goed
voorbeeld doet goed volgen! 

Lorette Dorreboom

programmaboekje niets over het gebruik van oordop-
pen of waar je ze kon krijgen op het festivalterrein. Het
programmaboekje van 2016 vermeldt:
“Oordoppen. Oren dagenlang blootstellen aan luide
muziek is voor niemand gezond, ongeacht je muziek-
smaak. Bij de Winkel (merchandise) en op het
Bolderplein (infobalie) zijn oordoppen te koop. Voor de
oren van de jongste bezoekers zijn speciale oorkap-
pen beschikbaar.”

Een andere opmerkelijke verandering is dat er een
binnenring op het sportveld is ingesteld, waarbinnen
het aan alle medewerkers van ITGWO verplicht wordt
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Into The Great White Open (ITGWO)

Ingezonden brief

Hallo Lorette, ik las je artikel Decibelmeter in info num-
mer 1. Ik begrijp nog steeds niet waarom mensen
muziek keihard aanzetten om vervolgens oordoppen
in te doen. Onze jongens van, nu 19 en 21, vonden
niks aan een discotheek omdat je je niet verstaanbaar
kunt maken. Dan een moeder die 18 jaar tinnitus
heeft, het is moeilijk om te begrijpen waarom muziek

zo ontzettend luid moet staan. Het wordt
je dus ook opgedrongen en met oordop-
pen in kun je ook geen gesprek voeren,
kortom: hoelang moet het nog duren voor
b.v. de politiek inziet dat er wat aan
kan/moet gebeuren. Ik heb al eens een

poging gedaan om de decibellen bij de discotheek
Quatrebras naar beneden te krijgen. Kreeg als reactie
dat men zich aan de toegestane norm houdt. Denk
dat dit dus een zaak voor de politiek is. Er was ook
eens een gemeenteraadslid, weet niet meer waarvan,
ene Houkje, die op Vlieland oordoppen uitdeelde aan
jongelui. En een medewerker van Oerol die een scha-
devergoeding kreeg vanwege tinnitus die veroorzaakt
was door zijn werk. Wanneer wordt men wakker?
Voor ons is het te laat, maar voor velen nog niet en ik
gun niemand herrie in het hoofd.

Betty van der Velde.
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Frido zoekt nieuw bestuurslid

In de laatste bestuursvergadering van Frido
heeft een bestuurslid aangegeven dat zij per 1
januari 2017 wil stoppen als bestuurslid van
Frido. Hierdoor hebben wij plaats voor een
nieuw bestuurslid. 

Wij organiseren activiteiten voor doven en
slechthorenden, om samen met elkaar in contact
te komen en een leuke tijd te hebben. 

Wij zoeken iemand die gemotiveerd en geïnte-
resseerd is om met de dovencultuur aan de slag
te gaan. Eigen inbreng van ideeën en open
staan voor contact met andere mensen is erg
belangrijk. 

Er is ongeveer vijf keer per jaar een Frido verga-
dering, daarnaast vragen wij inzet voor het orga-
niseren van de activiteiten. 

Bent u iemand met goede ideeën en wilt u graag
iets betekenen voor doven en slechthorenden,
dan is het bestuur van Frido misschien wel iets
voor u.

Voor aanmelding of vragen kunt u een mailtje
sturen naar Rennie Torensma, voorzitter van
Frido, via 1980frido@gmail.com.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Frido

Nieuws van Frido

Op 17 september 2016 klompen pimpen ging niet door en er waren te weinig opgegeven.

Heel jammer! 
Met vriendelijke groet, Maya Soekhram
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Hillie heeft de route uitgelegd, de fietstocht was 25
km en het wandelen was 7 km. Eerst zijn de fietsers
begonnen, om de 10 minuten is er een groep ver-
trokken van ongeveer 4 mensen. Daarna zijn de
wandelaars ook vertrokken. Er was een mooie route
tussen de natuur en er waren veel dieren te zien. In
totaal hebben 22 mensen deelgenomen!

Na de fiets- en wandeltocht was er een lunch met
broodjes en soep voor de deelnemers in de

Fiets- en wandeltocht bij de spitskeet in
Harkema zaterdag 7 mei 2016.

Wij hebben de fiets- en wandeltocht georganiseerd.
Eerst hebben wij ons verzameld bij de Spitkeet in
Harkema. Hier hebben wij eerst lekker een kopje
koffie en thee gehad met een stuk cake en was er
ruimte om even bij te praten. 

Fiets- en wandeltocht
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Fiets- en wandeltocht

Spitkeet. Daarna hebben wij van het mooie weer
genoten op het terras en konden wij ook nog in het
museum kijken. Het was een goede geslaagde dag,
wij hebben genoten!

Groeten Hillie en Annechien

Dagbesteding in Haren
Een feestje in Haren? O jee, niet weer zo’n toestand
toch waarop honderden mensen uit het hele land
menen in Haren de boel op de kop te mogen zetten?
Nee, dit keer gaat het om een heel ander feest en om
heel andere mensen. Wat is er aan de hand? Het is
duidelijk dat mensen die beperkt zijn in horen plus
zien vaak erg geïsoleerd zijn in het leven, dat zij moei-
te hebben met veel zaken die te maken hebben met
het zelfstandig blijven wonen en wel wat extra aan-
dacht of zorg kunnen gebruiken. Dat kan onder ande-
re bij de dagbesteding, waar men elkaar in kleine
groepen van ongeveer zes deelnemers ontmoet. 

Maar ja…… juist voor deze groep is er in het hele
noorden geen mogelijkheid voor deze zinvolle activi-
teit. In Utrecht, Deventer, Beek, ja! Maar verder is, nee
was er niets! Tot Annelie Westhuis deze uitdaging aan
ging en via haar nieuwe organisatie Gehoord en
Gezien dagbesteding gaat bieden aan mensen die
beperkt zijn in horen plus zien. Vanaf oktober is er een

opstart eens per maand, vanaf begin 2017 zullen
hopelijk de indicaties binnen zijn om iedere week de
activiteiten aan te bieden.
Wat gebeurt er op zo’n dag? Natuurlijk zal er ruimte
zijn voor gesprek, voor informatie en voor de koffie
met koek. Maar daarnaast wordt aandacht gegeven
aan al die zaken die juist voor deze groep moeilijk zijn,
zoals bewegen, creativiteit, zelfstandig wonen, reizen
en is er aandacht voor de hulpmiddelen. Het is hoe
dan ook de bedoeling dat iedereen aan kan  geven
waaraan hij of zij behoefte heeft en dat alles zinvol en
vooral ook leuk is. 
Wilt u meer informatie over deze mogelijkheden voor
mensen die beperkt zijn in horen plus zien? Neem
dan gerust contact op met Annelie:
info@gehoordgezien.nl. Meer informatie vindt u ook
op de website: www.gehoordgezien.nl. Een feestje
waard, toch?

Jan de Kort 
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Lezing en workshop

Lezing en workshop over Familieopstellingen op 26 en 27 januari 2017

Speciaal voor mensen met een gehoorbeperking organiseert Hoor Friesland, in samenwerking met
een enthousiaste werkgroep, een interactieve lezing en workshop over Familieopstellingen in
Leeuwarden. Familieopstellingen zijn ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger die
wereldwijd grote bekendheid heeft gekregen. Een familieopstelling is een bijzondere manier om
inzicht te krijgen in het eigen leven en levenssituaties. Deze lezing wordt gehouden door Radjani
Edel. Zij verzorgt ook de workshop op vrijdag. Zij werkt sinds 2000 vanuit deze specifieke visie binnen
organisaties, in individuele therapie en ze geeft workshops en trainingen. Ze heeft jarenlange ervaring
als counseler en coach, HRM-specialist en trainer.

Lezing over de familie als systeem
We leven allemaal in systemen. Onze familie is het eerste systeem waarin we opgroeien, daarnaast
gaan we naar school en nemen we deel aan vriendengroepen of sportclubs. Systemen waar we bij
horen of waar we (willen)uit stappen. Een systeem waar je niet in of uit kunt stappen, ook al zou je
dat willen, is je familie. De invloed van het familiesysteem op ons leven is groter dan we geneigd zijn
te denken, ook al ervaar je dat niet altijd. De sterke saamhorigheid is in de familie aanwezig en beïn-
vloedt ons leven. Over hoe die saamhorigheid werkt en hoe die in jouw leven doorwerkt, gaat deze
lezing.  

Workshop naar aanleiding van vragen van de deelnemers
Voor de mensen die dat willen is er de dag daarop, op vrijdagmiddag, bij Hoor Friesland een work-
shop over familieopstellingen. In deze workshop gaan we aan de hand van vragen van de deelne-
mers en middels praktische oefeningen aan de slag. Bij het slecht horen in een groep kunnen allerlei
oude thema’s je raken zoals bijvoorbeeld: er niet bij horen, genegeerd worden, een aparte positie
hebben. Hoe kun je steviger in de wereld van horenden staan en minder last hebben van jouw oude
thema’s?

Je kunt je opgeven voor de lezing, de workshop of voor allebei.

Datum en tijd: Lezing donderdagavond 26 januari 2017 van 19.15 – 21.15 uur
Workshop - vrijdagmiddag  27 januari 2017 van 14.00 – 17.00 uur

Waar: Hoor Friesland, Verlengde Schrans 35, 8932 NL Leeuwarden 
Bijdrage: Lezing: €7,50 , Workshop €50,- (incl. koffie/thee). Voor de workshop is in sommige 

situatieseen gedeeltelijke vergoeding door de ziektekostenverzekeraar mogelijk.
Je kunt hier van te voren naar informeren.

Info/Aanmelding: Bij Albertsje Spliethoff van Hoor Friesland: Tel. 058-2130537,
e-mail: info@hoorfriesland.nl . Zie ook op www.hoorfriesland.nl

Schrijftolk, ringleiding en solapparatuur zijn aanwezig. Desgewenst ook een tolk Gebarentaal. 
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Vergeetachtig? Dat niet! Over oor-
en oogproblematiek bij ouderen

Oor- en oogproblematiek is een
veelvoorkomende beperking binnen
de (complexe) ouderenzorg en heeft
een grote impact op het dagelijkse
leven. Een op de vijf zelfstandig
wonende ouderen heeft te maken
met zowel oor- als oogproblemen.
Hierdoor vermindert het welbevin-
den, het gevoel van veiligheid, de
zelfredzaamheid en het aangaan
van sociale contacten. Het maakt de
oudere kwetsbaar en eenzaam. 

Aandacht besteden aan oor- en oogproblematiek
draagt bij aan de kwaliteit van leven. Door te signa-
leren, simpele handelingen te verrichten en advie-
zen te geven, door kennis te hebben van de beper-
kingen en aandacht te besteden aan een goede
bejegening, is er veel winst te behalen.

GGMD heeft hiervoor een aanbod ontwikkeld die we
bieden aan (zorg)professionals onder de naam:
Vergeetachtig? Dat niet! Over oor- en oogproblema-
tiek bij ouderen. De reden voor deze titel is dat we
merken dat er in de ouderenzorg snel wordt gedacht
aan dementie of vergeetachtigheid als de oudere
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Vergeetachtig?

niet goed antwoordt of bijvoorbeeld vergeten is zijn
medicijnen op tijd in te nemen. Er wordt te weinig bij
stil gestaan dat het ook een gevolg kan zijn van het
niet goed kunnen horen en zien.

In het voorjaar hebben we een tweetal trainingen
verzorgd op de locatie van Hoor Friesland aan ver-
schillende verzorgenden en verpleegkundigen. Zij
zijn flink op de proef gesteld met oefeningen gericht
op het signaleren, casuïstiek en praktische tips. Ook
het ervaren van de beperking ontbrak niet en uiter-
aard stond er ook een stukje theorie op de agenda. 

De deelnemers hebben de training als vernieuwend
en verfrissend ervaren. Het was vooral een stuk
bewustwording die we gecreëerd hebben. 

GGMD vindt het belangrijk dat de kennis over oor-
en oogproblematiek wordt overgedragen aan ande-
ren. Kent u ook een organisatie die interesse heeft
in deze trainingen, neem dan contact met ons op.
We komen graag met andere organisaties in
gesprek. 
Telefoon: 0800 - 337 46 67 (gratis), 
Sms: 06 – 10 908 606, E-mail: contact@ggmd.nl.

Marije van der Wal

Aan 1 oor doof?

Hoe ervaar ik het om aan 1 oor doof
te zijn?

Soms is het lastig gesprekken te volgen omdat alle
geluiden tegelijkertijd binnenkomen. Soms denk ik een
ander woord te horen als dat er in werkelijkheid wordt
gezegd. Hierdoor heb ik leren liplezen en maakt het
volgen van gesprekken een stuk makkelijker. 

Daarnaast kan ik niet horen vanuit welke richting het
geluid komt. Als iemand mij roept kijk ik standaard de
richting van mijn goede oor op. Soms grappig om te
zien voor anderen maar voor mij wel vervelend. 

Ik wil als ik buiten loop met collega’s of vrienden altijd
rechts lopen zodat ik de gesprekken beter kan horen. 

Ook evenwicht speelt
een rol. Omdat alle
geluid via 1 oor bin-
nenkomt heb ik soms
moeite met mijn even-
wicht. Het zit namelijk tussen je oren. Als ik te lang
gebukt zit kan ik zomaar omvallen.

Doordat ik hoorproblemen heb zijn mijn ogen en zin-
tuigen om mensen in te schatten wel extra getraind.
Hierdoor kan ik vaak het gedrag van mensen in mijn
omgeving of verkeer prima inschatten. 

Een jongen met aan een kant een doof oor
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Interview met een BABS

Iris, doof, is onlangs getrouwd en zij had een heel
goede ervaring met de trouwambtenaar. Zij wil haar
verhaal graag met u delen.

Wie ben je? 
Mijn naam is Regina de Jong. Ik woon samen met
mijn jeugdliefde en onze 4 kinderen in Dronrijp. Wij
zijn een vrij sportief gezin, doen allemaal wel iets
aan sport en vinden dat ook belangrijk. Verder vind
ik het heerlijk om ons huis gezellig te maken.
Daarom winkel ik graag, lekkers en leuks scoren om
thuis gezellig met z’n allen te eten of lekker te zitten.
Een boek of tijdschrift lezen doe ik ook graag en
met vrienden en vriendinnen bijkletsen is ook wel
een hobby van mij te noemen.

Wat voor werk doe je?
Ik ben BABS (buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand oftewel trouwambtenaar) bij de gemeente
Leeuwarden en daarnaast ben ik zelfstandig trainer
en coach. Dit doe ik voor organisaties waar mensen
zich ontwikkelen in hun competenties. Ik geef inspi-
ratieworkshops om mensen (professionals) zicht te
laten krijgen op hun kwaliteiten en competenties.

Deze mensen begeleid ik in hun werk, naar ander
werk of in hun team (teambuilding). Ik doe loop-
baanscans, zodat de juiste persoon op de juiste
plek binnen de organisatie komt. Graag wil ik men-
sen helpen dichter bij zichzelf te komen en dat zij
het leukste werk van de wereld kunnen doen. Vanuit
mijn bureau leid ik andere BABS’en op en coach ik
hen in hun presentievaardigheden en het schrijven
van een mooi verhaal (speech). 

Van al deze bezigheden krijg ik een heel voldaan
gevoel en ik word er erg blij van.

Trouwambtenaar, hoe ben je op het idee gekomen
om dat beroep te doen? 
Toen ik bezig was met het starten van mijn eigen
bedrijf, kwam ook mijn wens om trouwambtenaar te
worden om de hoek kijken. Het leek mij zó fantas-
tisch om het levens- en liefdesverhaal van een (aan-
staand) bruidspaar te horen en om dat vervolgens
op een hele leuke manier terug te kunnen geven, 
op zo’n manier en op  zo’n moment dat zij er hele-
maal blij mee zijn, zodat er een mooie herinnering
ontstaat. Een prachtige bijdrage leveren aan de voor
hun o zo belangrijke dag, als je dát kunt, wat zou
dat prachtig zijn, dacht ik.... Dat was destijds mijn
wens. Dat was begin 2013. Ik ben nu zo’n 4 jaar
bezig als trouwambtenaar. En het heeft mijn leven
verrijkt met allemaal mooie momenten en lieve men-
sen. Ben zo dankbaar dat ik dit werk kan doen.

Je hebt ook ons huwelijk gedaan, hoe vond je dat?
Dat vond ik best wel een uitdaging, haha! En waar-
om...dat heeft te maken met mijn enthousiaste
manier van spreken/praten. Oftewel ik praat nogal
vlot (lees: snel) en om mijn spreektempo aan te
passen, zodat  de tolken (ook de schrijftolk) het bij
konden houden, was voor mij best even spannend.
Want wat zou ik het jammer gevonden hebben als
dit niet zo goed gegaan was als het nu is geweest. 

Wat een mooi huwelijk! En jullie zijn ook zo’n prach-
tig stel: zowel knap als lief. Ik heb genoten van jullie
enthousiasme en jullie gasten. Ook de mooie loca-
tie, de Salonboot Gaasterland, maakte het speciaal.
Vond het heel bijzonder om jullie in de echt met
elkaar te verbinden. Voor mij het eerste huwelijk met
tolken erbij en dat mag voor mij best wel vaker.

Hoe vond je het dat er tijdens ons huwelijk een tolk
gebarentaal en een schrijftolk aanwezig waren?
Wat ik met name heel fijn vond was dat de gebaren-
taal tolk die bij het huwelijk was ook bij jullie thuis
was, toen ik met jullie kennis kwam maken. Dat dit
een en dezelfde persoon was vond ik fijn en maakte
de cirkel rond voor mij. Daardoor kreeg ik het gevoel
dat we jullie huwelijk echt samen deden!  
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Wat was het mooiste moment dat je met ons heb
meegemaakt?
Haha natuurlijk het JA-woord!!!! Hoe speciaal is dat,
als je dat mag meemaken van zo dicht bij...en
met gebaren. Top, een super mooi moment! 

Heb je meerder huwelijken gesloten van mensen
met gehoorbeperkingen? Waren er dingen waar je
rekening mee hield? Wat zoal?
Nee....maar ik zou het zo weer doen. Niks span-
nends meer aan. Onbekend maakt onbemind. 

Mochten er mensen zijn die van plan zijn om te
gaan trouwen en belangstelling hebben dat jij hun
trouwambtenaar wordt, hoe kunnen ze dat aange-
ven? 
Als ze dat in de gemeente Leeuwarden willen gaan

doen, kunnen ze mij als hun voorkeur BABS aange-
ven. Ze kunnen jullie naar referenties vragen.

Wil jij misschien zelf ook nog wat zeggen tegen de
lezers van Hoor Friesland info blad?
Heel erg leuk om dit interview te mogen doen. En
zoals ik al zei “onbekend maakt onbemind” ..., ik
zou het vreselijk mooi vinden om nog eens een
huwelijk te mogen sluiten waarbij 1 of beide partners
een gehoorbeperking hebben. Ik heb de ervaring
dat dit hele mooie huwelijksvoltrekkingen zijn!

Iris Steijvers van Orselen van Klaveren

Interview met een BABS

Kunnen doven autorijden?

De voorlichters van Hoor Friesland doen goed werk!
We geven met grote regelmaat gastlessen op
basisscholen, middelbare scholen en beroepsoplei-
dingen in heel Friesland. De lessen worden door de
docenten hoog gewaardeerd. De voorlichters zijn
zelf slechthorend, doof, of hebben affiniteit met
doven en slechthorenden. Jarenlange ervaring met
de (eigen) beperking is de beste basis voor een
goede voorlichting. 

De gastlessen gaan over hoe
het is om doof of slechthorend
te zijn in een horende
maatschappij. Waar loop je als
slechthorende tegenaan, hoe
gaan horende mensen in de
zorg of in het onderwijs met je

om? We geven communicatietips om beter met
elkaar om te gaan, we laten de cursisten oefenen
met spraakafzien en ze maken kennis met het werk
van een schrijftolk en een tolk gebarentaal. 

Kinderen hebben weer heel andere vragen dan vol-
wassenen. Kunnen doven wel autorijden, hoe word
je ’s ochtends wakker als je doof bent, heb je wel
een mobieltje? Onze voorlichters beantwoorden met
veel plezier alle vragen. 
Meer en meer concentreert de voorlichting zich op

het voorkomen van gehoorbeschadiging door te
luide muziek. We worden gevraagd om lessen te
geven over preventie gehoorschade, in samenwerk-
ing met de GGD Friesland. Leefstijldagen worden
die genoemd. En hoera!! Er is aandacht voor het
gehoor, dat is bijzonder verheugend. Luister je naar
muziek met oortjes, hoe lang en hoe hard? Heb je
wel eens een piep in je oren als je naar een concert
bent geweest? We laten de kinderen zo hard
mogelijk gillen en meten de decibellen. We lichten
voor hoe hard de muziek kan staan en hoe lang je
op een bepaald niveau kan luisteren zonder je
gehoor te beschadigen.  

Door veel aan de weg te timmeren hopen we iets
te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke
discussie over geluid en gehoorbeschadiging.
De oplossing lijkt zo simpel, zet de muziek
zachter, maar zo eenvoudig gaat het niet. Een
gezondheidsboodschap is altijd moeilijk te
verkopen en is ook niet populair. Denk bijvoor-
beeld aan de campagne: stoppen met roken.
Toch is het een feit dat de norm over roken is
veranderd. Hopelijk gaat de norm ook veran-
deren op gebied van geluid en
gehoorbeschadiging. Daar gaan we voor!

Lorette Dorreboom



25

hoor friesland Info Nummer 2-2016

Een wereld van verschil

Veel slechthorenden zullen dit ervaren: tussen horen
en verstaan ligt een wereld van verschil.
Goedhorende mensen begrijpen dit meestal niet. Op
visites of andere bijeenkomsten waar veel met
elkaar wordt gesproken, doet zich dit probleem voor.
Over het algemeen is men van mening dat als
iemand hoorapparaten of een CI draagt, het pro-
bleem van slechthorendheid is opgelost.

Maar dat is niet het geval. Door het vele achter-
grondgeluid is het meestal niet mogelijk een
gesprek te voeren. Veel fabrikanten van hoorappa-
raten proberen hier iets aan te doen. De techniek
wordt steeds beter. Maar het probleem is tot nu toe
niet opgelost. Niets is erger dan wanneer men op
een gezellige visite niet mee kan praten en niet kan
verstaan waar het over gaat, vooral als er ook nog
wordt gelachen. 

Daar komt nog bij dat het voor de slechthorende
heel vermoeiend is om toch te proberen iets van de
gesprekken op te vangen. 

Het gevolg is vaak dat de slechthorende graag naar
huis wil. Als deze op het punt van vertrekken staat
vraagt de gastvrouw of gastheer vaak: Ga je nu al
naar huis, vind je het niet gezellig of zo? Maar dat is
het geval niet en ook heel moeilijk uit te leggen.

De vraag is: Wat kunnen we hieraan doen? Er zijn
twee partijen: de goedhorenden en slechthorenden.

Laten we beginnen met de goedhorenden. Als u
weet dat er in uw gezelschap een slechthorende
aanwezig is dan kunt u diegene vragen waar hij/zij
het liefst zit. Een goede plaats is meestal met de rug
naar het licht, zodat het licht valt op de gezichten
van de sprekers. Spraakafzien (het liplezen) wordt
zo vergemakkelijkt. Heel belangrijk is dat degene
die naast de slechthorende zit even vertelt waarover
gesproken wordt. Een goede verstaander heeft vaak
maar een half woord nodig.

En dan de slechthorende, wat kan die aan de situ-
atie verbeteren? Wel, in de eerste plaats altijd ver-
tellen dat iets niet goed verstaan is en vragen waar
het gesprek over gaat. Vertel vooral dat je wel kunt
horen maar niet kunt verstaan wat er wordt gespro-
ken. Maar leg dat maar eens uit. Veel goedhoren-
den begrijpen het niet. Ook pen en papier kunnen
prima dienst doen. Er moet wel gevraagd worden of
iemand wil opschrijven waarover gesproken wordt.

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De slecht-
horende moet voor zichzelf opkomen en dat is lang
niet iedereen gegeven. Vaak trekt men zich toch
terug en men voelt zich eenzaam in gezelschap. Het
gevolg is, zoals eerder gezegd, de slechthorende
gaat liever naar huis.

Als u in dit soort situaties terecht komt is het van
belang dat u voor u zelf durft op te komen. 

Een cursus assertiviteit kan hierbij wonderen doen.
Hoor Friesland kan u hierbij adviseren.

Marten de Rapper



Hieronder ziet u een overzicht van de cursussen
Gebarentaal die Hoor Friesland, in samenwer-
king met de Stichting Omgaan met Gebaren
biedt. Voor de meeste cursussen geldt dat er
een groep kan starten op het moment dat er
genoeg deelnemers zijn en de lessen zoveel
mogelijk aaneengesloten gegeven kunnen wor-
den.

Beginnerscursus Nederlandse Gebarentaal
(NGT-AB1)
Deze cursus is voor iedereen die de eerste beginse-
len van de Gebarentaal wil leren. De cursus wordt in
principe gegeven door een dove docente. U leert in
12 lessen de basis van de Nederlandse
Gebarentaal en krijgt informatie over de Dovencul-
tuur.  

Start: 8 februari 2017 bij genoeg aanmeldingen. De
cursus wordt gehouden op de woensdagavond van
19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum. De
kosten bedragen € 200,00 inclusief lesmateriaal.

Vervolgcursus Nederlandse Gebarentaal (NGT-
AB2)
Bij deze vervolgcursus van 12 lessen wordt uw
gebarenschat verder uitgebreid en wordt er dieper
ingegaan op de grammatica en Dovencultuur. Deze
cursus start bij voldoende deelname op 6 maart
2017 en wordt gehouden op de maandagavond van
19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-centrum. 
De kosten bedragen € 200,00 inclusief lesmateriaal
(voor elke 2e persoon uit één gezin is het cursus-
geld slechts € 125,00).

Cursusaanbod Gebarentaal
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Een teleurstelling

Enige tijd geleden overleed een goede vriendin van
ons. De afscheidsdienst werd gehouden in het
Uitvaartcentrum Talitha Koem in Sneek. Bij binnen-
komst speelde passende muziek. De uitvaartleider
bediende hiervoor de computer. Ik zette mijn CI op
ringleiding, maar ik hoorde helaas niets. Mijn eerste
conclusie was dat de computer niet op de ringleiding
was aangesloten.

Ik wachtte de toespraken af. Bij de eerste toespraak
bemerkte ik dat ook de geluidsapparatuur niet op
een ringleiding was aangesloten. Vanwege de
nagalm in de grote ruimte was het voor mij niet
mogelijk het gesprokene te verstaan. Er volgde ver-
schillende stukken muziek tussen de toespraken
door. Helaas ging dit alles aan mij voorbij. Wat een
teleurstelling.

Na afloop van de dienst heb ik de uitvaartleider hier-
op aangesproken en gevraagd waarom de ringlei-
ding niet was aangesloten. De man kon hierover
geen uitsluitsel geven. Hij wist van niets. De dag
daarop heb ik contact gezocht met de medewerkers
van Talitha Koem en men vertelde mij dat er
onlangs een nieuwe geluidsinstallatie was geplaatst,
maar dat waarschijnlijk niet aan de ringleiding is
gedacht. Men zou hier navraag naar doen en mij
berichten.

Enkele dagen later kreeg ik een e-mail bericht waar-
in stond dat er inderdaad geen ringleiding was aan-
gelegd en men adviseerde mij contact op te nemen
met het bestuur van de uitvaartvereniging. Aldus
geschiedde. Inmiddels kreeg ik een bericht van het
bestuur met de volgende inhoud: 

“Het ontbreken van de ringleiding heeft de aandacht
van het bestuur. We hopen u zo snel mogelijk duide-
lijkheid over dit onderwerp te verschaffen. Er is bij
ons waardering voor het feit dat u ons op het manco
hebt geattendeerd. U hoort zo spoedig mogelijk van
ons”.

Een positief geluid van Talitha Koem. Men erkent
dat het een manco is dat er geen ringleiding is.
Ongetwijfeld zal men hier iets aan gaan doen. Veel
mensen hebben een gehoorapparaat en kunnen dik-
wijls zonder een ringleiding het gesprokene niet ver-
staan. Vooral bij het afscheid van een dierbare is
het juist van groot belang dat men kan meeluisteren
naar hetgeen verteld wordt.

Marten de Rapper
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Cursusaanbod Gebarentaal

Cursusavonden

Vervolgcursus Nederlands ondersteund met
Gebaren Onderwijsmodule (NmG-OM2). 
Bij voldoende belangstelling wil Hoor Friesland op 6
februari 2017 starten met deze nieuwe vervolgcur-
sus die zal worden gehouden op de maandagavond
van 19.30 tot 21.30 uur. Deze cursus is bedoeld
voor mensen die in hun werk te maken krijgen met
dove of slechthorende kinderen of die werkzaam
zijn met mensen met een lichamelijke of geestelijke
beperking en die voor hun communicatie gebruik
maken van gebaren. 

In veel instellingen voor mensen met een lichamelij-
ke of geestelijke handicap werd er gebruik gemaakt
van gebaren van ‘de Weerklank’. Deze gebaren ver-
schillen van de Nederlandse Gebarentaal. Steeds
meer van deze instellingen stappen echter over op
NGT omdat twee verschillende gebarentalen soms
leidt tot verwarring en het aanbod aan materiaal in
de NGT veel groter is (bijv. gebarenwoordenboeken
op papier maar ook online met filmpjes).

De gebaren die op de cursus NmG-OM2 worden
aangeleerd zijn gebaren uit de officiële Nederlandse
Gebarentaal (NGT) en er wordt gebruik gemaakt
van lesmateriaal van het Nederlands Gebaren-
centrum. De cursus zal op de maandagavond wor-
den gehouden. De cursus bestaat uit 14 lessen van
2 uur en de kosten bedragen € 225,00 per cursist
(incl. lesmateriaal). 

Gebarentaal op maat en/of Omgaan met doven
en slechthorenden
Speciaal voor bedrijven en instellingen met één of
meer dove of slechthorende medewerkers zijn deze
cursussen ontwikkeld. Misschien iets voor het bedrijf
waar u werkt?

Voor meer informatie en opgave:
Hoor Friesland, Albertsje Spliethoff, Verlengde
Schrans 35, 8932 NJ LEEUWARDEN 
telefoon: 058-2130537, e-mail: a.spliethoff@hoor-
friesland.nl

Gebarenoefenavonden
Hebt u een cursus Gebaren gevolgd en wilt u deze bijhouden? Dan kunt u zich voor dit najaar weer aan-
melden voor Gebarenoefenavonden. Onder leiding van twee ervaren docentes wordt er op speelse
manier geoefend en bijgeleerd. Aan de hand van een thema of door middel van spelletjes kunt u de
geleerde Gebaren “opfrissen”. U heeft hierbij de keuze tussen Leeuwarden en Buitenpost:

Op de tweede dinsdag van de maand:
Plaats: Hoor Friesland Centrum, Verlengde Schrans 35, 8937 AS LEEUWARDEN
Tijd: van 19.30 – 21.30 uur

Data: 10 januari , 7 februari, 7 maart, 11 april en 9 mei 2017
Kosten: 3,50 per deelnemer per avond excl. koffie/thee (0,75 per mok). Opgave:  Albertsje Spliethoff van
Hoor Friesland, telefoon 058- 2130537, e-mail: a.spliethoff@hoorfriesland.nl.

Op de laatste dinsdag van de maand,  
Plaats: Christelijke basisschool ”De Lichtbron”. Johan Frisostraat 2, 9285 ZW Buitenpost
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur

Data: 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april en 30 mei 2016
Kosten : 3,50 per deelnemer per avond exclusief koffie en thee (0,75 per mok).
Opgave: StOG contactpersoon: Tineke Tabak-van der Veer, Franklinstraat 6, 
9285 WT Buitenpost, stg.gebaren@gmail.com of tel. 0511-541109.
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dec. 2016 activiteit plaats tijd
wo.   7, 14, 21 Cursus NmG-Onderwijsmodule 1 Hoor Friesland Centrum 19.30
do.    1, 8, 15 Cursus gebarentaal voor doven en sh Hoor Friesland Centrum 19.30
za.   17 Gebarencafé Fire Café, Nieuwstad 49, Leeuwarden 20.00

HOOR FRIESLAND IS  I.V.M. DE KERSTVAKANTIE GESLOTEN VAN 23 DECEMBER 2016 T/M 6 JANUARI
2017

januari 2017
di.    10 Gebarenoefenavond Hoor Friesland-centrum 19.30
za.   14 Bezoek aan Aqua-Zoo dierenpark Leeuwarden met korting – opgeven bij 

Hoor Friesland 12.00
za.   14 Nieuwjaarsreceptie Frido/Hoor Friesland, restaurant Aqua-Zoo 16.00

De Groene Ster 2, 8926 XE Leeuwarden
za.   14 Gebarencafé Fire Café, Nieuwstad 49, Leeuwarden 18.00
do.   26 Lezing over Familieopstellingen Hoor Friesland-centrum 19.15
vr.    27 Workshop over Familieopstellingen Hoor Friesland-centrum 14.00
di.    31 Gebarenoefenavond Christelijke basisschool ”De Lichtbron” 20.00

Johan Frisostraat 2, Buitenpost
februari
vr.    3 Gebarencafé Fire Café, Nieuwstad 49, Leeuwarden 20.00
di.    7 Gebarenoefenavond Hoor Friesland-centrum 19.30
di.    28 Gebarenoefenavond Christelijke basisschool ”De Lichtbron” 20.00

Johan Frisostraat 2, Buitenpost

In februari starten bij voldoende opgave weer de volgende cursussen Gebarentaal:
op de maandagavond: vervolgcursus Nederlandse Cursus NmG voor het Onderwijs 2, start 6 februari
op de woensdagavond: beginnerscursus Nederlandse Gebarentaal NGT-AB1, start 8 februari

maart
za.   4 Gebarencafé Fire Café, Nieuwstad 49, Leeuwarden 20.00
di.    7 Gebarenoefenavond Hoor Friesland-centrum 19.30
di.    28 Gebarenoefenavond Christelijke basisschool ”De Lichtbron” 20.00

Johan Frisostraat 2, Buitenpost

FRIDO-activiteiten / kerkdiensten voor doven en slechthorenden

december 2016
za.  17 Kerkdienst IC, kerstdienst Oasekerk, Weideflora 142, Leeuwarden 16.00

voorganger: dhr. S. van der Meulen 
(inloop vanaf 15.00 uur!)

februari
za.  25 Kerkdienst IC, ds. Adrie Dingemanse, Greunshiem, Tjotterstraat 16, Leeuwarden 15.00
maart
za.  25 Kerkdienst IC, ds. Martin Visser Greunshiem, Tjotterstraat 16, Leeuwarden 15.00

Zie voor de agenda van april en mei 2017 op onze website www.hoorfriesland.nl


