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Even was het voorjaar, heerlijk was het.
Gelukkig trekt de natuur zich niet helemaal terug
zodra het kouder wordt en de tuin ontwikkelt
zich. Heerlijk om te kijken terwijl ik dit stukje
voor u schrijf.

Als ik het raam open doe of naar buiten ga, kan ik
ook de vogels horen. De vogels die ergens op het
erf een nestje maken en er vrolijk op los kwetteren.
Dat was wel eens anders. Ik herinner me de periode

dat ik nog goed hoorde, wat mis ik dat nog vaak.
Wat een genot om ‘gewoon’ te horen. Horen zonder
dat het je energie kost! Maar het heeft weinig zin
daar lang bij stil te staan. Nu ben ik blij met goede
hoortoestellen, waarmee ik ook de vogels weer
goed hoor.

Helaas zijn er steeds meer ruimten waar horen las-
tig is. Kent u ze ook: moderne gebouwen zonder
zachte materialen  waar alles galmt, zalen met gla-
zen daken waar de regen op tikt, harde stoelen op
harde vloeren, lange tafels om te vergaderen terwijl
je niet iedereen kunt zien? Soms word je er moe
van. Maar gelukkig zijn er dan ook vrienden of colle-
ga’s die het begrijpen en vragen waar ik het beste
kan zitten. Lief he? In alle andere gevallen moeten
we er zelf aandacht voor vragen. Lastig, maar wel
doen hoor! We zijn het waard en als jullie twijfelen:
kom eens langs bij Hoor en wie weet hebben de
medewerkers van het bureau of de vrijwilligers tips!

Tijdens een bestuursvergadering hebben we ook
voorkeursplekken. Rennie moet de gebarentolk kun-
nen zien, de anderen moeten de tolk goed kunnen
horen. Samen komen we daar uit. In de bestuurs-
vergaderingen dit jaar gaat het naast de financiën
vooral over de projecten en de plannen voor 2018.
Jullie lezen er vast nog over. Ik heb er zin in, net als
in een warm voorjaar!

JittyReifenrath
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Culturele Hoofdstad 2018

Activiteiten Leeuwarden Friesland
Culturele Hoofdstad 2018

Sinds in 2013 bekend werd dat Leeuwarden in
2018 Culturele Hoofdstad van Europa is, zijn wij
aan het nadenken over hoe dit fantastische 
project ook een feest met en voor doven kan
worden.

In het afgelopen jaar is er contact gelegd met de
organisatie van Leeuwarden Friesland 2018
(kortweg LF2018) en zijn er gesprekken geweest
met Keunstwurk en Lân fan Taal. Ook is gesproken
met vertegenwoordigers van Possibilize (voorheen
Skyway) en 125procent (organisator MuteSounds).
Deze organisaties verzorgen culturele festivals voor
doof en horend.

Alles wat wij doen, valt onder de vlag van Lân fan
Taal (ofwel Land van Taal), een groot project van
LF2018. Op hoofdlijnen spitsen de ideeën zich toe
op de volgende drie onderdelen:
a) Het organiseren van WereldDovenDag op zater-

dag 29 september 2018
b) Het organiseren van een cultureel festival voor

doof en horend op de avond van WDD.
c) Het verzorgen van de catering in het Taalpaviljoen

in de Prinsentuin, waar de bediening uitsluitend
uit doven zal bestaan en bezoekers derhalve
alleen in gebarentaal kunnen bestellen.   

WereldDovenDag 2018
Hoor Friesland wil in samenwerking met Frido de
WereldDovenDag in 2018 in Leeuwarden organi-
seren. Dovenschap regelt het inhoudelijke program-
ma, o.m.:

- Dovencultuur onder de aandacht brengen.

- Meer bekendheid doofheid en gebarentaal.
- Aandacht voor het VN-verdrag voor gelijke rechten

van mensen met een beperking.

De inhoud van WDD ligt dus bij Dovenschap, maar
Hoor Friesland zorgt voor wat eromheen gebeurt
zoals de locatie, etcetera WereldDovenDag zal op
zaterdag 29 september 2018 plaatsvinden in en
rond Neushoorn (tegenover Theater De Harmonie). 
Op deze dag, maar ook in de week hiervoor zullen
verschillende activiteiten plaatsvinden. Daarnaast
zal in heel 2018 het nodige worden georganiseerd.
In november hebben we met vrijwilligers van Hoor
Friesland nagedacht over welke activiteiten we
willen organiseren. Onderstaand een paar ideeën
die er al zijn:

- In samenwerking met het filmhuis (Slieker, zit bij
het Fries museum in) willen we in het weekend
van WDD films laten zien met tolk, maar ook films
over en met doven. 

- In het Fries Museum willen we in de maand sep-
tember 2018 dove kunstenaars laten exposeren.
Ook willen we een rondleiding voor doven regelen
buiten de openingstijden.

- We willen het Frysk Jeugd Orkest een stuk van
Beethoven (dove componist) laten opvoeren in De
Harmonie, wellicht met een college over hoe hij
componeerde (verschillen tussen voor en na zijn
doofheid). 

- Het maken van een theaterstuk waarbij alles op
creatieve wijze simultaan in twee talen gebeurt: de
Nederlandse Gebarentaal en het gesproken
Nederlands. Tijdens LF2018 kan dit theaterstuk in
première gaan! Het theaterstuk is ontwikkeld met
en door doven en slechthorenden.

Er zijn nog veel meer goeie ideeën, maar wat we
allemaal kunnen doen hangt ook af van de fondsen-
werving. Het is nog onzeker hoeveel financiële
ondersteuning we kunnen krijgen. Los daarvan gaan
we gewoon door met de voorbereiding. Hiervoor
wordt nog een werkgroep gevormd met een aantal
dove vrijwilligers van Hoor Friesland.

Cultureel festival
Op de avond van WereldDovenDag (29 september
2018) organiseert Hoor Friesland samen met
Possibilize (Sencity) of 125Procent (MuteSounds)
een cultureel festival voor doof en horend. Het wordt
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Culturele Hoofdstad 2018

Nieuwe website

Hoor Friesland heeft een nieuwe
website

Begin april was het zover: de gloednieuwe web-
site van Hoor Friesland was klaar. Niet alleen het
uiterlijk, maar zeker ook de functionaliteiten zijn
flink op de schop gegaan. We nemen je graag
mee in alle vernieuwingen en zijn uiteraard
benieuwd naar jouw mening!

Waarom een nieuwe site?
Onze oude website was inmiddels wel ‘op leeftijd’ te
noemen en piepte en kraakte aan alle kanten. Dat
kregen we vanzelfsprekend ook steeds vaker (en
terecht) van onze achterban te horen. 
Maar nog veel belangrijker: de wereld om ons heen
is enorm veranderd, onder meer door de grote
decentralisatietrajecten vanuit de overheid. 
Waar voorheen de provincie verantwoordelijk was
voor het sociaal beleid, hebben we nu veel meer
met de Friese gemeenten en de sociale wijkteams
te maken. 

We willen dan ook veel nadrukkelijker tonen wat we
te bieden hebben aan de Friese maatschappij. En
we hebben een enorm aanbod!

De basis
Een grondige verbouwing was hard nodig: de site
moest beter, moderner en informatiever worden.
Maar voordat we dieper op alle toeters en bellen
ingaan, eerst even terug naar de basis: het draait bij
Hoor Friesland nog altijd om kennis delen, be-
langenbehartiging, elkaar ontmoeten, voorlichting
geven, lotgenotencontact en zoveel mogelijk samen-
werken. De informatie die wij verstrekken – van
onszelf, maar vooral ook van onze ketenpartners –
is veel uitgebreider dan voorheen. En we ontsluiten
deze informatie, die een goed inzicht geeft in onze
doelgroep en zijn omgeving, ook beter (beter vind-
baar en benaderbaar).

Grafische veranderingen
Het grafische design is fors veranderd. We werken
met meer verschillende kleuren, waarbij een
bepaalde kleur consequent terugkomt in een
bepaalde ‘zuil’. 
De nieuwe site geeft beeld en tekst de ruimte. Je
ziet meer afbeeldingen en het lettertype is anders,
waardoor teksten beter leesbaar zijn. Sowieso kun
je de site gemakkelijk op verschillende manieren
zelf instellen naar eigen smaak. Het nieuwe ontwerp
is gerealiseerd door Hiltje van Gijssel van het  

in ieder geval een uniek festival waarbij alle zin-
tuigen worden geprikkeld. We nemen de bezoekers
mee in een wereld waarin de emotie van muziek
centraal staat. Muziek is immers meer dan alleen
geluid. Dit is vertaald naar bijvoorbeeld een trillende
dansvloer, geuren-acts, smaaksensaties, visuele
optredens, lichtkunst en videokunst. Er is ook een
uitgebreid randprogramma.

Catering in Taalpaviljoen
In de Prinsentuin in Leeuwarden komt een zoge-
naamd Taalpaviljoen. Volgens de huidige schetsen
wordt het een tijdelijk gebouw (tent) in de vorm van
een grote moederrok met daarboven het lijf van
twee ineengevlochten moeders die boven het
gebouw uitrijzen. Het idee is zo moedertaal – twee-
taligheid te symboliseren. Binnen blijft het één lichte
ruimte met plaats voor maximaal circa 100 

bezoekers. Rondom zijn ramen die open en ge-
sloten kunnen worden. Er wordt geprobeerd een
gezellige, serene sfeer te creëren. Bezoekers van
het Taalpaviljoen worden uitgenodigd om buiten hun
taal af te leggen (bijvoorbeeld letterlijk door een
woord op een plakbriefje te schrijven en op het
gebouw te plakken). Binnen wordt gezocht naar
andere manieren van communicatie en taal. Hier
past het idee om de bediening volledig door doven
te laten verzorgen heel goed in. Lân fan Taal
omarmt dit idee. De firma BUOG (Bedenkers &
Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen) is
hoofdaannemer en zal het allemaal regelen, in nauw
overleg met de Afûk. Hoor Friesland heeft een
belangrijke rol in het werven, trainen en begeleiden
van dove medewerkers.

JeroenDijkstra
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bureau JEI Communicatie. Zij is - naast een goede
ontwerper – ook zelf ernstig slechthorend.

Nieuwe rubrieken en onderdelen
De opzet van de site is veel meer gericht op het pre-
senteren van ons aanbod. Wat hebben we de Friese
burgers, maar ook de gemeenten en andere organ-
isaties te bieden? Maar daarnaast zijn wij natuurlijk
ook een kenniscentrum. En via de nieuwe website
wordt er veel meer informatie aangeboden dan je
van ons gewend was.

Bedankt!
De nieuwe website is een coproductie van JEI
Communicatie en het team van Hoor Friesland.
Graag willen we iedereen die bij het project
betrokken is geweest heel hartelijk bedanken voor al
het werk dat er in de afgelopen periode is verzet!
Speciaal willen we hierbij noemen de ontwerper
Hiltje van Gijssel en haar man Piet van Gijssel. 

Daarnaast zijn we bijzonder veel dank verschuldigd
aan Annette van Dam, die zich als eindredacteur

Nieuwe website

door alle informatie heen heeft geworsteld en een
samenhangend verhaal heeft gemaakt. 

Wat vind je?
Bij het bouwen van de site zijn we vanzelfsprekend
niet over één nacht ijs gegaan, daar zijn maanden
en maanden van werk aan vooraf gegaan. Maar nu
is de nieuwe website toch in de lucht. We zijn na-
tuurlijk reuze benieuwd naar je mening over de
nieuwe site. Wat vind je ervan? We nodigen je uit
om er flink op los te klikken, te zoeken, te lezen en
te ontdekken en met ons jouw ervaringen te delen.
Uiteraard hopen we dat de nieuwe site de test
doorstaat en je er - net als wij - enthousiast
over wordt. Ook in de toekomst hopen we van jou
als lezer feedback te blijven krijgen op de dingen die
je mooi, handig, opvallend of juist onbegrijpelijk
vindt, of nog mist. Laat ons vooral weten wat je
vindt. Alle feedback is welkom!

NamenshetteamvanHoorFriesland,
JeroenDijkstra
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Tegen het einde van de les oefende iedereen het
handalfabet. “Ik kreeg kramp!” vertelde iemand later.
De gastles was zo indrukwekkend dat de leerlingen
het lastig vonden om vragen te stellen. Na afloop
kwam er toch nog een slimme vraag : “Kan je in
gebarentaal ook sarcastisch zijn?” En ja, dat kan,
niet door de gebaren, maar door de expressie. Om
te laten zien hoe natuurlijk dat is, gaf de slechtho-
rende voorlichter een ander voorbeeld: “Zoals een
dove met expressie zijn gebaren ondersteunt, zo
gebruikt een horende gebaren om zijn spraak te
ondersteunen; denk maar aan iemand die ‘bij wijze
van…’ wil zeggen: Hij schrijft met beide handen aan-
halingstekens in de lucht!”

MartMojet

EenverslagovereengastlesvanHoorFriesland
vaneenzeertevredendocent

Doven en slechthorenden hebben zo hun eigen
communicatieproblemen. Hoe het is om blind te
zijn, kan je een beetje ervaren door een poos
een blinddoek te dragen. Maar geluid kan je niet
uitsluiten. Hoe is het om doof of slechthorend te
zijn?

De NLT leerlingen in Vwo-5 en -6 kregen antwoord
op deze en vele andere vragen tijdens een gastles
door Hoor Friesland, de belangenorganisatie voor
iedereen met een hoorprobleem. De leerlingen
waren diep onder de indruk. Twee doven, Iris
Steijvers van Orselen en Theo van der Wal, en een
slechthorende, Theo Polet, vertelden anderhalf uur
lang welke problemen ze ervaren, en hoe ze dat
oplossen. Theo Polet begon meteen al met één van
de grootste bronnen van misverstand: je ziet niet
aan iemand dat hij/zij slecht hoort. Een dove moet
dus assertief zijn. Een leerling die diep nadenkend
als de Denker van Rodin de hand voor de mond
had, werd verteld dat een dove zo niet kan zien of
ze iets zegt of niet. 

Sinds een jaar of dertig is het mogelijk om iemand
met een slecht werkend binnenoor te ondersteunen
met een cochleair implantaat (CI). Daarbij wordt een
computertje ingebouwd in het bot achter het oor.
Geluid wordt omgezet in elektrische pulsjes die
direct naar de gehoorzenuw worden geleid. Het lijkt
een geweldige uitvinding. Maar hoe het is om een
CI te dragen, dat bleek pas tijdens een filmpje over
een student aan de Universiteit van Oxford. Het was
een afschuwelijk kabaal, geen touw aan vast te kno-
pen. Het werd opeens heel begrijpelijk voor de leer-
lingen dat een dove, als hij thuis komt, meteen de
CI afdoet. 

Wat zeg je? Gastles op de RSG

Hoor Friesland geeft ook workshops preven-
tie gehoorschade, zoals op het Nordwin
College in Buitenpost. In ons kantoor ont-
vangen we regelmatig groepen studenten
maatschappelijke zorg. Door in gesprek te
gaan met doven en slechthorenden kunnen
zij een beter beeld krijgen hoe het is om
doof of slechthorend te zijn in een horende
maatschappij. 

Lijkt het je leuk om voorlichting te geven
en ben je doof of slechthorend, meld je
aan! We kunnen altijd voorlichters
gebruiken. Ook horenden met affiniteit
tot de doelgroep zijn van harte welkom in
onze voorlichtergroep.

LoretteDorreboom
VoorlichtingoverdoofenslechthorendbijHoorFriesland

WorkshoppreventiegehoorschadeinBuitenpost
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Maatje zijn!

Een jaar geleden kwam via de mail een oproep voor maatje gezocht voor een mevrouw. Ik hoefde
hier niet zo lang over na te denken. Hoe mooi is het als je gebarentaal beheerst en dat je dit op deze
manier in kunt zetten. Bij de eerste kennismaking klikte het meteen. 

Mevrouw gaf aan dat ze het geweldig vindt om te communiceren met een horende die gebarentaal kent, dan
hoefde ze alles niet meer op te schrijven. Ik kom elke 2 weken een ochtend bij haar op visite. We kletsen,
spelen een spelletje of gaan de stad in. Ze vindt het heel erg leuk als ik langs kom. Het is maar iets kleins
om te doen, maar het geeft mij veel voldoening. 

Linda

IkbenDiana,slechthorendenikbenvrijwilligerbij
HoorFriesland.Begin2016hebikoproepgekregen
vooreenmaatjesproject.Datleekmeleukomte
proberenenteervarenwathetpreciesinhoudt.

Op 11 maart 2016 heb ik mijn eerste kennisma-
kingsgesprek gehad met D, een dove mevrouw uit
Leeuwarden. Het was een fijn gesprek, het klikte
meteen en we hebben afgesproken om ongeveer
één keer per maand iets leuks samen te gaan doen.
Met aangepaste communicatietechnieken zoals rus-
tig praten, duidelijk articuleren en altijd aankijken,
hebben D en ik een gezellige tijd samen.

De ene keer gaan we samen wandelen met haar
hond, andere keer eventjes de winkels langslopen
of gewoon thuis lekker kletsen bij de koffie. Af en
toe gebruiken we eenvoudige gebaren en vaker het
handalfabet. Nederlands ondersteund met gebaren-
taal (NmG) komt mij goed te pas. Ik ben heel blij dat
ik een fijne tijd kan bezorgen aan iemand die vaak
alleen is en weinig mensen op bezoek krijgt.

Maatjesproject is voor mij goed te combineren
met mijn werk en met mijn drukke leven. 
Daarnaast heb ik een heel leuke opgewekte dove
vriendin erbij gekregen. 

Mocht u ook willen meedoen aan het maatjes-
project, neem dan gerust contact op met Hoor
Friesland!

DianaPeters-Spataru



7

hoor friesland Info Nummer 1-2017

Belangrijke tip van de ambulancedienst

Voor alle iPhone en Android gebruikers onder
ons. Regelmatig komen wij, maar ook andere
hulpdiensten, bij een ongeval of andere noodsi-
tuaties, waarbij wij mensen zoals familie of vrien-
den, willen inlichten.

Nog niet zo lang geleden konden de hulpdiensten
deze mensen gemakkelijk vinden, omdat personen in
de telefoon van het slachtoffer werden aangegeven
als “ICE”, In Case of Emergency (betekent: In geval
van nood). Dit was ook bekend bij de hulpdiensten.
Tegenwoordig is het zo, dat veel telefoons vergren-
deld zijn met een code of zelfs met een vingerafdruk.
Hulpdiensten kunnen vaak de telefoon niet ontgren-
delen en weten dan ook niet wie ze moeten bellen.
Maar hier is een oplossing voor: 

IPhone: 
Ga naar de app ”gezondheid” en klik op: je Medische
ID (rechts onderin). In dit scherm kun je een of meer
contacten toevoegen voor noodgevallen en je kunt
gelijk invullen of het je ouder/partner/kind/contactper-
soon is. Wanneer de hulpdiensten nu gegevens
nodig hebben kunnen zij die makkelijker vinden. Bij

een vergrendeld scherm zie je links onderin
“Noodgeval”. Je klikt erop en dan krijg je, links
onderin, “*Medische ID” te zien. Klik hierop en dan
worden de gegevens, welke je hebt ingevoerd, zicht-
baar en zo kunnen de hulpdiensten de gegevens
zien en weten zij wie ze moeten bellen! 
**DitgeldtalleenvooriPhonesvanafIphone4Sen
voorzienvanIOS8enhoger.
DeappisniettedownloadenindeAppStore.Deze
maaktdeeluitvanhetstandaardpakketvaniOS8.

Android:
Ga naar contacten. Ga naar groepen. Ga naar: ICE
contact bij nood. Klik op de Button om contact toe te
voegen. Klik op contact noodgevallen en selecteer
een contactpersoon. Sla je aanpassingen op. Je zult
nu zien dat als je telefoon vergrendeld is, je rechts
onderin op ‘noodgeval’ kunt drukken, in dat menu
kun je een noodnummer bellen zoals 112. Maar als
je nogmaals links onderin klikt, zie je de ICE contact
personen.

Ambulancedienst

Hypotheekadvies in Gebarentaal

Vanaf eind maart 2107 is het voor doven en zeer
slechthorenden mogelijk om bij ABN AMRO via
de webcam een hypotheekadvies te krijgen in
Gebarentaal. Daaraan zijn geen extra kosten ver-
bonden. ABN AMRO is de eerste grootbank in
Nederland die deze dienstverlening biedt.

Klaas Ariaans, directeur Personal Banking: ‘ABN
AMRO wil er overal en altijd voor klanten zijn, 24/7.
Of dat nou is via webcam, telefonisch, online of aan
tafel. De klant bepaalt welk kanaal hij het prettigst
vindt en waar en wanneer hij contact met ons
opneemt. Twee van onze dove medewerkers gaven
aan dat dit voor dove en slechthorende klanten
beter kon en zijn vervolgens aan de slag gegaan om
dat te organiseren. We beginnen nu met
hypotheekadvies in gebarentaal via de webcam voor
deze klanten, omdat daar de meeste vraag naar is.
Als dat aanslaat willen we onze doven- en
slechthorendenservice in de toekomst uitbreiden
naar webcam advies voor andere diensten.’

Klanten kiezen er
steeds vaker voor om
hun hypotheekgesprek
via webcam te voeren
vanuit huis. ABN
AMRO startte eind 2011 met webcam-hypotheekad-
vies. In 2012 werden zo ongeveer 2.000 adviesge-
sprekken gevoerd en bijna 500 hypotheken afge-
sloten. Inmiddels wordt al ongeveer 25% van de
hypotheekgesprekken via webcam gevoerd en heeft
ABN AMRO de ambitie om dit aantal nog verder te
verhogen naar 50%. Hypotheekadvies in
Gebarentaal is een innovatieve oplossing voor
klanten met een gehoorbeperking, waarmee de
bank haar dienstverlening aan deze bepaalde groep
klanten wil uitbreiden.

Voormeerinformatie:www.abnamro.nl/gebarentaal
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Lancering landelijk expertisecen-
trum doofblindheid

Op 24 maart, is het landelijk expertisecentrum
,DB-connect, geopend. Iedereen die beperkt is in
horen én zien en (in)direct betrokkenen, kunnen
hier terecht met vragen over de combinatie van
slecht horen en slecht zien, gespecialiseerde
zorg en maatschappelijke dienstverlening,
onderwijs en werk. 

Al enige tijd is er vanuit de doelgroep, professionals
en andere betrokkenen, vraag naar één punt waar
alle informatie over beperkt zijn in horen én zien is
ondergebracht. Informatie over doofblindheid, waar
alle combinaties van doof/slechthorend en
blind/slechtziend onder vallen, wordt nu versnipperd
aangeboden. Dit geldt ook voor de informatie over
gespecialiseerde zorg en maatschappelijke dienst-
verlening, onderwijs en werk voor deze doelgroep.
Zorgaanbieders Bartiméus, GGMD, Kalorama,
Kentalis en Visio hebben de handen ineen geslagen
om informatie voor deze doelgroep beter toeganke-
lijk te maken.

Eén website, één telefoonnummer, één mailadres
De website www.dbconnect.info staat op 24 maart

hoor friesland Info Nummer 1-2017

online en wordt de komende tijd gevuld met informa-
tie. Daarnaast zijn deskundige medewerkers elke
werkdag per telefoon (085 – 0654590) en mail 
(contact@dbconnect.info) bereikbaar voor vragen.
Zij verwijzen door als er specialistische zorg of
dienstverlening gevraagd wordt. Blijkt er behoefte
aan expertise die nog niet beschikbaar is, dan kijken
de vijf zorgaanbieders naar ontwikkelingsmogelijk-
heden daarvoor. Daarbij wordt onder meer samen-
gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, deskun-
digen werkzaam op het vlak van doofblindheid en
de doelgroep (ervaringsdeskundigen).

Het landelijk expertisecentrum DB-connect is op vrij-
dag 24 maart op feestelijke wijze geopend op het
Kennisplein Beperkt in Horen en Zien op de 
ZieZo-beurs in Utrecht.

Expertisecentrum DB-connect
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25 maart OPCI dag in Nijkerk

Het was best mooi bij elkaar, een dag was te kort,
beter twee dagen, een weekeind of zo. Goeie ver-
binding, zo van een klein stationnetje, een hoekje
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om en na afloop van de CI dag lag de koers
gekruist met een groepje evangelisten die op weg
waren naar een grote meeting. Dus 2 tot 6 mensen
die mijn gehoor wilden helpen herstellen wat ik heel
vriendelijk vond. En met tweede groepje nog patat
wezen eten, ze vroegen of ik ook kwam. Een pas-
sant zei: jekuntbeterbiddenvoormensenmeteen
goedgehoormaareendoofhart!En raar eigenlijk,
als een dove gelukkig is met gebaren is dat niet
echt doof meer, horen met de ogen. Maar de evan-
gelisten vroegen wel of je wilt dat zij voor jou bid-
den. Zoveel liefde weigeren is moeilijk he, en niet
geschoten is altijd mis. Stel je voor dat ik ineens
alles hoorde door hun inzet. Wat had de cochleair-
ploeg achter me gezegd? Ach,eenklantkwijt!?

HansvanZuilen

OPCI dag in Nijkerk

Frido zoekt nieuw bestuurslid!

Team Frido zoekt nog een nieuw bestuurslid. Wie zou ons team willen komen versterken?

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 geïnteresseerd is om met de dovencultuur aan de slag te gaan.
Eigen inbreng voor ideeën en open staan voor contact met andere mensen is erg belangrijk. Er is ongeveer
vijf keer per jaar een Frido vergadering, daarnaast vragen wij inzet voor het organiseren van de activiteiten. 
Ben jij iemand met goede ideeën en wil je 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, HetbestuurvanFrido
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lange zangervaring kan ze zichzelf nog wel afstem-
men op haar collega- sopranen, maar ze wordt hier
wel wat onzeker van. Nieuw repertoire leren is lastig
en de pauze, met al die door elkaar pratende
zangers, is ronduit een ramp.

Thuis kost tv kijken ook al veel inspanning.
Ondertiteling met teletekst pagina 888 helpt gelukkig
een beetje, maar een live programma, zoals De
Wereld Draait Door, is moeilijk te volgen.
Maar mevrouw klaagt niet en redt zich eigenlijk best
wel. Totdat een audiologie assistente tijdens een
gehooronderzoek een beetje doorvraagt. Dan blijkt
dat er dus best veel lastige luistersituaties zijn. Dus
mevrouw komt langs bij de Hoorinfotheek en ze
neemt haar dochter mee voor ondersteuning. 

In zo’n geval doe ik, wat ik noem, een ronde ‘alge-
meen’. In grote lijnen demonstreer ik aanvullende
hulpmiddelen: wek- en waarschuwing, voor als je de
deurbel niet meer hoort of de telefoon niet meer
hoort overgaan; systemen om de televisie beter te
kunnen verstaan, zoals een ringleiding of een infra-
rood ontvanger; telefoons speciaal voor slechthoren-
den; apparatuur om in gezelschap beter te kunnen
verstaan zoals solo-apparatuur, luisterhulpen,
enzovoort. 
We proberen nu even niks, want mevrouw heeft een
verstopt oor en het hoortoestel van haar andere oor
ligt nog thuis. Dus eerst de oren schoon laten

“Ervaring”, is het thema van deze Info. Wat kan
er vanuit de Hoorinfotheek gezegd worden over
dit thema? Wat is míjn ervaring met cliënten die
de Hoorinfotheek bezoeken? Wat is de ervaring
van de cliënten zelf?

Over het algemeen kan gezegd worden dat de
bezoekers aan de Hoorinfotheek erg blij zijn met alle
informatie die er wordt gegeven over hulpmiddelen
en vergoedingen; over de mogelijkheid om in alle
rust bijvoorbeeld telefoons uit te proberen, of een
luisterhulp, of een tv-oplossing, enz. enz. De
Hoorinfotheek verkoopt geen spullen, gelukkig maar,
dan kun je objectief en onafhankelijk blijven.

Hoe gaat zo’n bezoek eigenlijk in zijn werk? Als
voorbeeld neem ik een mevrouw van bijna 80 jaar.
Ze is al bekend bij het Audiologisch Centrum, dus
ze kan zo terecht bij de Hoorinfotheek. Ze hoeft nu
geen verwijzing van de huisarts te vragen. Mevrouw
is een actieve 70+ er die nog middenin de
maatschappij staat. Ze voelt desondanks toch dat
ze zich vanwege haar gehoorprobleem langzaam
terugtrekt. Feestjes en visites zijn niet meer zo fijn.
Het luisteren kost heel veel inspanning, ze mist veel
van de grapjes en ondanks haar opgewekte karak-
ter voelt ze zich vaak buitengesloten.

Ze zingt nog bij een koor, maar vooral de dirigent
kan ze niet meer verstaan. Vanwege haar jaren-

hoor friesland Info Nummer 1-2017

Bericht vanuit de Hoorinfotheek
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maken en de volgende keer mèt alle apparatuur
weer langskomen. Ze krijgt een informatiepakket
mee, zodat ze zich goed voor de volgende keer kan
voorbereiden.

Na twee weken komt ze weer terug samen met haar
dochter. Ze is er achter gekomen dat ze thuis al een
kinbeugel voor de tv heeft. Dat was toen een aan-
bieding van de hoortoestellenwinkel. Deze kinbeugel
gebruikt ze niet omdat ze ook hiermee de televisie
niet goed kan horen. Dat kan ik begrijpen gezien
haar forse gehoorverlies. Ik laat een paar andere
systemen horen en met een FM-systeem met een
lus (een persoonlijke ringleidinglus) kan ze beter de
televisie verstaan. Helaas is door die kinbeugel de
vergoeding al opgebruikt. Voor een tv-oplossing
geeft de zorgverzekeraar namelijk eens in de 5 jaar
een (gedeeltelijke) vergoeding.

Het gebeurt trouwens ook wel dat cliënten zich een
apparaat aanschaffen omdat de buurman of een
vriendin dit apparaat ook heeft en het  voor hem of
haar goed werkt. Maar je kunt eigenlijk niet zeggen
dat wat voor de één goed werkt ook voor de ander
goed werkt. Ieder mens is anders, elk gehoorverlies
is anders, elk gehoorapparaat is anders en dat alle-
maal samen maakt dat het voor alle mensen anders
is wat wel of niet werkt. Rustig uitproberen dus. 

En dat gaan we nu ook doen met solo-apparatuur,
dit is een microfoon met een ontvanger waardoor
spraak rechtstreeks binnenkomt op het hoortoestel.
Hierdoor heb je minder last van omgevingslawaai.
Er zijn verschillende sets op de markt en welke het
beste bij mevrouw past is een kwestie van uit-
proberen: welke solo klinkt het best? Kan ze er echt
veel beter mee verstaan? Hoe is het bedienings-
gemak? Hoe zou dit ingezet kunnen worden tijdens
de koorrepetitie? We bespreken alle mogelijke situ-
aties waarin ze de solo zou kunnen inzetten en ik
laat haar uitgebreid naar de verschillende systemen
luisteren. 

We bespreken ook de vergoedingsmogelijkheden.
Solo-apparatuur is niet goedkoop en om voor ver-
goeding in aanmerking te komen moet je een oplei-
ding  volgen, werkzaam zijn of actief zijn als 
vrijwilliger. Is dat niet het geval, dan kan er samen
met de maatschappelijk werker van het Audiologisch

Centrum een traject gevolgd worden om de nood-
zaak van solo te inventariseren en via die route zou
dan een aanvraag bij de zorgverzekeraar kunnen
worden gedaan. Dit is nog geen garantie of de
zorgverzekeraar de apparatuur ook daadwerkelijk
gaat vergoeden.

Mevrouw kan me echt veel beter verstaan, ook als
ik bij haar weg loop en als ik extra achtergrond
lawaai produceer door even muziek hard aan te
zetten. Ze hoort ook wel verschil tussen de solosets.
Bij de ene vindt ze het geluid wat rustiger en bij de
andere vindt ze het geluid wat scheller.

Voor bij haar koor zou dit ideaal zijn: de dirigent kan
dan de microfoon bij zich dragen en mevrouw kan
via de microfoon op de ontvanger haar buurvrouw-
sopranen goed horen. Het emotioneert mevrouw dat
het toch nog mogelijk zou kunnen zijn om bij haar
koor te blijven zingen. We spreken af dat ze wordt
opgeroepen voor een gesprek met onze maatschap-
pelijk werkster. Mocht mevrouw niet voor een ver-
goeding in aanmerking komen dan wil haar dochter
samen met de andere kinderen hun moeder de
solo-apparatuur wel cadeau doen. * Een microfoon
op de ontvanger zit niet op elke soloset. Elke set
heeft zo zijn eigen mogelijkheden.   

Na 12 jaar werkzaam te zijn als hulpmiddelenad-
viseur is het mijn ervaring (om nog even bij het
thema van deze Info te blijven), dat het 1: dankbaar
en zinvol werk is wat ik doe en 2: dat er voor de
bezoekers aan de hoorinfotheek vaak een wereld
aan mogelijkheden open gaat. Letterlijk en figuurlijk.
Wilt u zelf eens ervaren wat  aanvullende hulpmid-
delen voor u kunnen doen of informatie over wat er
allemaal mogelijk is? U bent van harte welkom bij
de Hoorinfohteek!!

Zieookonzewebsite:www.hoorinfotheek.nl,of
neemcontactopvia:d.vanthes@pento.nlofacfries-
land@pento.nl.Telefoon:058-2801556.
DidericavanThes,hulpmiddelenadviseur
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(3juni1939-20maart2017

Op 20 maart is in zijn woonplaats Emmen overle-
den de onvermoeibare  strijder voor doven in
Drenthe Johan Huisjes.

Nu duidelijk is dat het provinciale  dovenontmoe-
tingscentrum deGebarenkorfin Hoogeveen geslo-
ten moet worden, is dit wel extra tragisch. Johan
zag het werk voor de Stichting Welzijn Doven
Drenthe als zijn levenswerk . En dat is het ook als je
overziet wat hij allemaal door de jaren heen aan
werk heeft verzet, als vrijwilliger zonder er een cent
voor te krijgen. In het begin samen met anderen in
wisselende samenstelling, op het eind soms bijna
alleen. Maar hij hield vol. Het is onvoorstelbaar dat
hij er niet meer is. Gelukkig heeft hij, soms zelfs een
beetje verbaasd, tijdens zijn vier maanden durend
ziekbed kunnen ervaren door bezoek, bloemen en
kaarten hoe men hem, zeer zeker ook landelijk, voor
zijn inzet waardeerde. 

Voor aanstaande oktober is de huur opgezegd van
de Gebarenkorf. Door het stopzetten van de subsi-
die van de provincie en de terugloop van de bijdra-
gen van de gemeenten (de goede zeker niet te na
gesproken) moest dit gebeuren. Johan Huisjes heeft
nog de gelegenheid gehad vervangende ruimte te
zoeken om de activiteiten bescheidener toch voort
te kunnen zetten. Dit om voor alles te voorkomen,
dat vooral de oudere doven weer in hun isolement
terug zouden vallen. Er is nu plezierig contact met
buurthuis  “Het Oor”, ook in Hoogeveen. Dat moet
goed komen met zo’n naam. (De naam komt van de
Vincent van Goghlaan waar het gebouw staat). De
SWDD kan daar ruimtes huren per uur per activiteit.

Johan Huisjes is opgegroeid op een boerderij op het
Drentse platteland. Op zijn negende jaar kreeg hij
roodvonk en werd doof, drie maanden lang lag hij
als kind in volledige afzondering in het ziekenhuis.
Zijn omgeving, ouders voorop, hebben hem in zijn
doofheid volledig geaccepteerd en gestimuleerd om
aan te pakken. Hij kon goed leren en is op zijn
eigen lagere school gebleven, met alleen een keer
in de week spraakles in Hoogeveen. Zeker heeft dat
alles er mede toe geleid, dat hij zich in ging zetten
voor doven. Hij wist wat hij miste. Hij was kind van
twee werelden. Hij kende de dove en de horende
wereld uit eigen ervaring. Dove mensen voelen zich

meestal niet gehandicapt,
maar bewoner van doven-
land met een eigen taal en
cultuur. De omgeving
maakt hen gehandicapt
door afstand en onbegrip.
Johan Huisjes was ook één van de pioniers als
docent in gebarentaal, voordat deze nog landelijk
was geaccepteerd als volwaardige taal. “Totale com-
municatie”  heette dat toen nog. Voor zijn vervolgop-
leiding (er was niet genoeg werk voor twee op de
boerderij) moest Johan naar Groningen. Voor de
dovenschool had hij teveel opleiding, voor de slecht-
horende school was hij te doof. Maar hij werd meu-
belmaker en heeft jarenlang bij Kip caravans
gewerkt, hij werd daar opgenomen  als “een van
ons”. Hij redde zich, tolken Nederlandse gebarentaal
waren er nog niet. Die zijn er pas na 1986 gekomen.

De Stichting WelzijnDovenDrenthe is op 28 maart
1983 opgericht, 34 jaar jaar geleden. Met een nu
niet meer denkbare indrukwekkende en uitgebreide
open dag in de Tamboer in Hoogeveen werd aan-
dacht gevraagd voor de dovenwereld. Dit was voor-
al het werk van Johan Huisjes. Hij had het jaar daar-
voor met een andere dove een folder verspreid in
Drenthe met de naam “Bent u doof voor de
doven?...of…?” Het duurde nog meer dan tien jaar
strijd voordat de honderden dove mensen verspreid
over heel Drenthe een eigen onderkomen kregen,
centraal gelegen in Hoogeveen. Niet alleen om ont-
spannen onder ons te zijn, maar ook voor bijscho-
ling en informatie. Iedereen kon voor gebarentaalles
of voor een spreekbeurt terecht in het Centrum.

In 2003 werd het vijfde Nationale Dovencongres in
Hoogeveen gehouden en werd tegelijk
Werelddovendag daar gevierd. Johan Huisjes vocht
voor teksttelefoon bij alle ziekenhuizen in Drenthe,
voor experimenten met beeldtelefoon toen die
kwam, voor ondertiteling bij RTV Drenthe. Hij hield
lezingen en stond op informatiemarkten. Er hoefde
maar ergens het woord doofstom te vallen of Johan
schreef een brief: Dovenzijnniet stom. En zo is hij
tot zijn laatste dag toe gebleven een strijder voor de
goede zaak. Hij kan het beste geëerd worden door
zijn werk voort te zetten en meer begrip te kweken
voor de onzichtbare handicap die doof zijn is.

StichtingWelzijnDovenDrenthe

In Memoriam Johan Huisjes
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Nederlandse Ouderendag voor Doven

Op vrijdag 7 april 2017, 5e
Nederlandse Ouderendag voor
Doven

Wij zijn naar de Nederlandse Ouderendag voor
Doven in Ede geweest. Om 07.30 zijn wij vertrokken
vanuit Greunshiem met de bus, in Heerenveen stap-
ten nog een paar mensen in en samen zijn wij ver-
trokken naar Ede. Rond 09.45 zijn wij in Ede aange-
komen. De Ouderendag werd gehouden in
CineMec, en wij werden ontvangen met een kopje
thee of koffie en cake. Om ongeveer 10.45 zaten wij
in een bioscoop/theater ruimte. Het ging over het
afscheid van Jan Tempelaar. Jan was directeur van
Gelderhorst, hij heeft in totaal 28 jaar bij Gelderhorst
gewerkt. Vrouw, kinderen, overige familie, collega’s
en vrienden van Jan waren erbij. Samen met deze
mensen werd er verteld wat Jan in de afgelopen 28
jaar allemaal heeft gedaan. Iedereen kreeg een
klein plastic tasje, pas bij de toespraak mochten wij
deze openen. Hier zaten witte handschoenen in.
Iedereen deed de handschoenen aan en ging met
gebaren zingen. Jan was ontroerd om dit allemaal te
zien.

Tussendoor was er een lekkere lunch met een kren-
tenbol, bolletje, klein saucijzenbroodje, fruit en cho-
colade. Daarna waren we klaar voor het middagpro-
gramma. Er waren twee activiteiten: een paas-
bloemstuk of kaarsen maken. Ondertussen werd er
natuurlijk veel gekletst en bijgepraat. Om vier uur

was het afgelopen en moesten wij met zijn allen
naar het Gelderhorst lopen. Hier stonden wij te
wachten toen er een rode helikopter aankwam. Jan
en zijn vrouw keken erg verbaasd, zij mochten mee
met de helikopter. Iedereen heeft ze uitgezwaaid en
daarna ging iedereen weer terug naar de bus of
auto. Om 18.45 kwamen wij weer aan bij
Greunshiem, wij hebben een erg leuke dag gehad.

Frido
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Naar de tandarts

Met angst en beven zag ik de behandeling tege-
moet. Er was een kroon afgebroken van mijn
gebit. Dat dit zulke verstrekkende gevolgen zou
hebben had ik niet verwacht.

Ik klemde mijn handen om de leuningen van de 
tandartsstoel. Umoetzichwatmeerontspannen,
zei de tandarts. U moet weten dat mijn tandarts een
praktijk heeft in Apeldoorn. Hoe dat zo komt is een
ander verhaal, maar ik wil u wel vertellen dat mijn
zwager daar een tandtechnisch laboratorium had.
Het was dan gemakkelijk om bij eventuele aanschaf
van kronen en dergelijke deze bij hem te laten
maken. Mijn zuster heeft dezelfde tandarts en was
met mij meegegaan, eveneens voor controle.

Zodoende zat ik dus in de tandartsstoel in
Apeldoorn. De tandarts vertelde tussen de behande-
ling door dat hij deze zomer weer met zijn boot in
Friesland was geweest en ook Sneek had aange-
daan. Het zieternietbestuit, zei hij. Met veel moei-
te bracht ik uit: watbedoeltu? En ondertussen
dacht ik: heeft hij het nu over Sneek of over mijn
gebit? Het gehoor liet mij in de steek. Mijn hoorap-
paraten lagen buiten handbereik! Nee,ikbedoeluw
gebit,ermoetweleenenandergebeuren. Ik klem-
de opnieuw mijn handen om de leuning en ver-
wachtte het ergste. Ik hoorde de kassa rinkelen.

WatisSneektocheenprachtigestad, ging hij ver-
der. Vooraldeherinrichtingvandebinnenstadvind
ikergmooi.En ik dacht ondertussen aan de Singel
waar het gedeelte voor de fietsers wel erg smal is
geworden. Met veel moeite trachtte ik zijn verhaal te
volgen. WebezochtenookdeMartinikerk, zei hij, en
wewarenverruktvanhetmooiepleinmetnieuwe
bankenrondomdekerk”. Ja, dacht ik, u moest eens
weten hoeveel problemen de middenstand heeft met

het verloren gaan van zoveel parkeerplaatsen. Een
uitschietende boor bracht mij weer in de werkelijk-
heid.

Zo, zei de tandarts na een uurtje: Ikhebnogtwee
kronenverwijderdendieplakkenwestraksaaneen
frame.Ikmaakeenafdrukenukuntnaarhetlabo-
ratorium,vanmiddagkuntudanterugkomenenzul-
lenwehetgeheelevenplaatsen.Met een gelukkig
gevoel dat de kwelling voorbij was bracht ik het pak-
ketje naar het laboratorium. Om drie uur kunt u het
resultaat ophalen zei de laborante. Samen met mijn
zuster bracht ik de wachttijd door bij haar dochter
die ook in Apeldoorn woont. 

Zo, zei de tandarts, daarbentualweer. (Ik moet er
bij vertellen dat mijn zuster tijdens de behandeling in
de wachtkamer op mij wachtte). Even de kroon pas-
sen en dan vastlijmen. Een fluitje van een cent, zo
dacht ik. Wat heb ik mij vergist. Eindeloos werd er
gevijld en geboord en werd geprobeerd met forse
klappen de kroon te plaatsen. Ik klemde mijn han-
den weer om de leuning en probeerde de negatieve
gedachten die ik had over de inrichting van Sneek
om te zetten in positieve gedachten.

Plotseling werd ik opgeschrikt uit mijn gedachten
toen de tandarts zei: Hetluktmijniet,ermoetwat
andersgebeuren. Heb ik het goed verstaan? Ik
kromp ineen. Inmiddels was er meer dan anderhalf
uur verstreken toen de dochter van de tandarts, die
ook tandarts was, even kwam kijken of vader al naar
huis kon gaan. Hetluktmijniet, zei hij nogmaals.
Dat twee meer weten dan één werd hier weer eens
bewezen. De dochter had een idee en dat bleek
goddank te werken. Nog even vijlen en boren en
met een forse klap zat de kroon op zijn plaats. Nu
het frame nog met de andere twee kronen en ik was
het heertje. Ondertussen dacht ik aan het gesprek
dat ik met de tandarts over onze mooie stad Sneek
had gehad. En plotseling zag ik de vergelijking tus-
sen mijn gebit en de stad Sneek. Ik droeg nu drie
kronen met ere, precies zoals die ook voorkomen in
het wapen van de stad Sneek. Vermoeid van de
behandeling en de inspanning om toch maar niets
van het gesprek te missen ging ik naar huis. O ja,
mijn zuster wachtte nog steeds op mij in de wacht-
kamer. 

MartendeRapper
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Hoe bereik je een huisarts

Hoe bereik je de huisarts bij spoed
als je doof bent?

Berend Dekker en zijn vrouw Catharina zijn doof.
Zij wonen in Leeuwarden en als ze een huisarts
nodig hebben gaan ze naar Gezondheids-
centrum Camminghaburen. Maar wat te doen bij
spoed, de praktijk heeft een telefoonnummer
voor spoedgevallen maar als je doof bent wordt
het wel heel lastig om te bellen en je probleem
per telefoon door te geven. 

Daarom stuurde Berend een e-mail aan het
Gezondheidscentrum. Zijn vraag: ‘hoe kunnen mijn
vrouw en ik u bereiken als we te maken hebben met
een spoedsituatie?’ Het gezondheidscentrum liet
weten dat ze geen mobiele telefoon hebben, dus
appen of smssen kon niet. Wellicht kon Berend
iemand zoeken in zijn persoonlijke
kring/vrienden/familie die hij bij spoed kan
appen/sms'en en dat die persoon het gezondheids-
centrum dan met spoed belt. Verder kan hij gebruik
maken van de fax en ook mailen, waarbij de fax
sneller wordt gezien dan de mail. 

Berend en Catharina waren teleurgesteld en wat
boos over dit antwoord. Faxen doet bijna niemand
meer dus de kans is klein dat je in de buurt van een
fax bent als je spoedhulp nodig hebt. Mailen bij een
spoedgeval… voordat iemand de mail ziet, dat is
geen goede optie. Iemand zoeken om hen te helpen
in een spoedsituatie is ook niet altijd mogelijk, buren
kunnen niet thuis zijn, familie op pad. Meestal duurt

het wel even voordat iemand reageert op een app of
een smsje. Als zij via anderen het gezondheidscen-
trum willen bereiken bij een hartaanval kan dat
fataal zijn. Bovendien: afhankelijk zijn van anderen,
dat willen zij niet!! 

Het gezondheidscentrum liet het er niet bij zitten en
ging aan de slag om een oplossing te vinden voor
dit probleem. En dat lukte! Zij mailden: “Bij spoed-
eisende situaties kan er gebruik gemaakt wor-
den van het telefoonnummer voor spoedgeval-
len, 058-2671639, van 08.00 tot 17.00 uur van
maandag t/m vrijdag, via het sturen van een
sms-bericht met de eigen mobiele telefoon. Dit
spoedbericht komt dan binnen bij de huisartsen-
praktijk en dan wordt er actie ondernomen.”

Het was tijd voor een test want Berend wilde natuur-
lijk weten of deze oplossing werkte. Een sms sturen
naar een 06 nummer was hem zeker bekend, maar
naar een vaste telefoon, zou dat wel lukken? De
test verliep prima, de assistente ontving de sms via
de gewone vaste telefoon en kon het bericht direct
aan de huisarts doorgeven! Berend en Catharina
maakten een sprong in de lucht van blijdschap!
Maar hoe kan dat, dat wilde hij nog wel even weten.

De praktijk liet weten dat ook zij hadden ontdekt dat
het mogelijk is om een sms te sturen aan hun telefo-
nische spoedlijn. De centrumassistenten van het
gezondheidscentrum Cammingaburen krijgen dat
sms bericht direct als gesproken bericht binnen, met
vermelding van het mobile nummer van de beller.
Zij vragen, voor een snelle afhandeling van het
spoedbericht, dat in het sms bericht altijd de naam,
adres en geboortedatum staat. Dan hoeven ze niet
te zoeken in hun bestand wie de beller is. De prak-
tijk heeft een telefooncentrale van de KPN.
Daarmee is het voor alle mobiele nummers mogelijk
een sms bericht te versturen naar hun spoedlijn.
Voor Berend en Catharina is het probleem opgelost! 

LoretteDorreboom
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Bibliotheek dovenschool in Haren

Bezoek aan de bibliotheek van de dovenschool in Haren

Donderdag 16 maart zijn Rennie en Annechien naar Haren geweest. Zij waren uitgenodigd door Henk
Betten, vrijwilliger bij de bibliotheek bij de dovenschool H.D. Guyot. Henk Betten is vroeger voorzitter
van Frido geweest en werkt nu in het archief in de bibliotheek. 

Henk heeft ons veel verteld over de geschiedenis van de dovencultuur en H.D. Guyot. Ook hebben
wij oude schoolkranten, schilderijen en boeken kunnen zien. Je mag hier ook boeken lenen om thuis
te lezen of te gebruiken voor je studie. 

Het was erg leuk en leerzaam om hier te kijken en wij
danken Henk Betten dat hij ons alles zo duidelijk heeft
uitgelegd. Het was een erg leuke ochtend. 

RennieenAnnechien



19

hoor friesland Info Nummer 1-2017

Bibliotheek dovenschool in Haren

Plots doof

Onverwachte stilte
Niets dringt tot mij door

Angst bekruipt mij
Radeloos

Wie kan mij helpen
Ik weet het niet

Ik versta niemand
Herken geen woorden

Gebarentaal 
Begrijp ik niet

Wat moet ik doen
nu ik alleen ben met mijn angsten, 
emoties, en geen woorden
meer kan horen?

MartendeRapper
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Lastig om doof én oud én in paniek
te zijn!

Het volgende voorval is recent gebeurd. Ik zal
vanwege de privacy geen namen noemen, het
gaat over een dove meneer, die ik W. zal noemen
en zijn ernstig slechthorende bijna-buurman, die
ik R. noem.

Op zondagavond, na het eten, werd er aangebeld.
Mijn man en ik keken elkaar aan: wie zou dat nou
zijn? Het was R. “Dat is nou ook wat”, zei hij, “je kent
W. toch wel?” Ja, die kende ik wel: een vitale dove
meneer op vergevorderde leeftijd. “Hij zit hier voor 
jullie huis in de auto”, zei R., die je rustig ook al een
heer op leeftijd zou mogen noemen. “Hij is helemaal
in paniek! Hij is met de trein op reis geweest naar zijn
zoon, maar nu is hij zijn huissleutel en zijn portemon-
nee met alle pasjes erin, kwijt. Hij denkt dat hij ze in
de trein heeft verloren of dat ze zijn gestolen. Hij weet
zeker dat hij ze in zijn jaszak heeft gedaan toen hij
vertrok bij zijn zoon. Dus toen belde hij in paniek bij
ons aan. Hij heeft nu wel zijn reservesleutel, want ik
heb na veel gepruts zijn voordeurslot weten open te
krijgen met een haak. Hij kan dus in ieder geval weer
in zijn huis. Maar hij is echt in alle staten. We willen
naar het politiebureau, maar we hebben iemand
nodig die met W. in gebaren kan praten, want ik
begrijp hem maar slecht. En op het politiebureau ver-
sta ik er zelf natuurlijk ook niets van.”

Natuurlijk wilde ik wel even meegaan, hoewel ik
ervan uitging dat het politiebureau op zondagavond
gesloten zou zijn. Dat bleek inderdaad het geval te
zijn. Maar geen nood, R. bonsde net zolang op het
raam tot de dienstdoende agent – weliswaar enigs-
zins verstoord kijkend – de toegangsdeur voor ons

open deed. Het kostte enige moeite hem uit te leggen
wat we kwamen doen. Waarom regelde meneer W.
het niet zelf? O ja, hij kan niet bellen. 

De agent vroeg het een en ander, en als W. het niet
meteen begreep, ging hij over in het Engels. Nadat ik
zei dat W. dat natuurlijk evenmin begreep, omdat hij
DOOF was, kwam de agent met een papiertje waar-
op W. dan maar zijn naam, adres en geboortedatum
moest schrijven, en hoe de portemonnee eruitzag.
Verder kon hij niets doen, W. moest zijn bankpassen
maar laten blokkeren en de volgende dag aangifte
komen doen. “Nou”,’ zei ik, “dat zal ook wel weer las-
tig worden.” “Maar hij heeft toch wel een begeleider”,
vroeg de agent. “Nee hoor”, antwoordde ik, “W. is
gewoon een normale meneer, die getrouwd was en
die kinderen heeft. Hij is ‘alleen maar’ doof.”

Kortom: de communicatie was lastig, zowel onderling
(slechthorende/dove/ horende) als met de agent, die
zich steeds meer openlijk verbaasde over de situatie.
Hij werkte al veertig jaar bij de politie, maar dit had hij
nog nooit meegemaakt! We vertrokken dus onverrich-
ter zake, maar W. was door het bezoekje aan het
politiebureau wel gekalmeerd. De agent vroeg mij de
volgende dag wél even laten weten hoe het afgelo-
pen was. Toen we buiten stonden, zei R.: “En hij ook
nog zo’n lange snor, ik kon nog niet eens liplezen
ook!”

Ze brachten me thuis. Daarna zouden ze nog even
naar een oomzegger van R. gaan, die bij een bank
werkte. Die moest dan maar proberen om de passen
te blokkeren. Ik suggereerde dat W. misschien beter
eerst contact met zijn zoon kon opnemen. Misschien
had hij zijn portemonnee daar laten liggen. Maar nee,
W. wist zeker dat hij hem in zijn zak had gestoken…
R. sprak met hem af dat ze de volgende ochtend om
half tien naar de politie zouden gaan om aangifte te
doen, en naar beide banken om nieuwe passen aan
te vragen.

De volgende dag kwam W. lachend bij R.: de beurs
was door zijn zoon gevonden! W. dacht dat alles nu
weer klaar was, dus probeerde R. hem duidelijk te
maken dat zijn passen niet meer gebruikt konden
worden en dat deze opnieuw bij de banken aange-
vraagd moesten worden. W. was zeer verbaasd; ken-
nelijk had hij niet begrepen wat blokkering van de
passen inhield.

Doof én oud én in paniek
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Doof én oud én in paniek

R. ging opnieuw met W. naar het politiebureau om de
aangifte te laten vervallen. 
Vervolgens op naar de ene bank. Daar moest een
nieuwe pas worden aangevraagd: deblokkering was
niet mogelijk. De nieuwe pas zou er pas na een week
zijn. W. kon met behulp van de bankmedewerker
gelukkig pinnen, zodat hij weer wat geld had. Daarna
na de andere bank. Daar lukte het om de pas te
deblokkeren, zodat er geen nieuwe pas aangevraagd

hoefde te worden. Dat was fijn. En toen moest W.
weer op reis om zijn beurs op te halen. Het liep
gelukkig dus allemaal goed af. 

De volgende dag belde de agent mij zelf op om te
vragen hoe het verder was gegaan. Hij sprak nog-
maals zijn verbazing uit: dit had hij echt nog nooit
meegemaakt! Hij bedankte me voor het helpen van
‘zijn’ cliënten. Dat was wel weer grappig. Kortom: uit
deze gebeurtenis blijkt weer eens dat, ondanks alle
welgemeende inspanningen, communicatie c.q.
omgaan met dove mensen door instanties – in dit
geval door politie en banken – moeizaam blijft. Hier
valt nog winst te behalen!

RinivanDam

Lentevolleybaltoernooi

Lentevolleybaltoernooi 18 maart te
Arnhem

Namens “Hoor Friesland” deed er weer een
enthousiast team mee aan het jaarlijkse
Lentevolleybaltoernooi 2017. ‘s Morgens vroeg
uit de veren om richting Arnhem te gaan.

Eenmaal aangekomen bij sporthal Valkenhuizen
beloofde het weer een sportieve en gezellige dag te

worden. Elk jaar worden we daar ontvangen door
een vrolijke organisatie, medespelers en supporters.
Team “Hoor Friesland” bestond uit: Egon Feenstra,
Durk Schakel, Johan Bovenkamp, Christina
Feenstra, Anton Arissen, Klaske Deelstra, Marjet
Veltman en Laura van den Akker.

Er stonden maar liefst 9 wedstrijden op ons pro-
gramma. Er werden wedstrijden gewonnen, nipt ver-
loren of verloren. Waar we vorig jaar 2e werden in
de competitie klasse (fanatiekelingen) zat er dit jaar
geen podiumplaats voor ons in. Na het volleyballen
nog lekker rustig met elkaar gegeten om vervolgens
met een glimlach weer terug te reizen naar
Friesland. Het was weer een sportieve en gezellige
dag die zo omvloog!

Oja, niet te vergeten dat we als team de taartloterij
hadden gewonnen en we uit handen van de organi-
satie een heerlijke, grote slagroomtaart mochten
ontvangen. Dat was smullen!!!

LauravandenAkker.
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Slechthorend zijn tussen horenden

Het komt vaker voor, een slechthorende leerling
in een klas vol met horende leerlingen. Lees de
gebeurtenissen van scholieren Patrick en Erik.
De namen zijn veranderd, de verhalen zijn waar!
Ook Olaf is slechthorend, hij is al wat ouder,
woont op kamers en studeert. Maar voelt hij zich
veilig?

Patrick
Patrick komt verontwaardigd thuis uit school. Die
stomme muziekleraar! Hij gaf plotseling een luister-
toets: ‘Welke instrumenten hoor je allemaal in het
orkest?’ ‘Alsof ik dat kan hóren. En ik móest mee-
doen!’ Een paar dagen later krijgt Patrick zijn cijfer.
Een 2. Had hij toch nog iets goed geraden! Maar
het haalde het gemiddelde van zijn theoriecijfer
natuurlijk behoorlijk omlaag.

De moeder van Patrick is kwaad. Ze is al zo vaak
op school geweest om te vertellen dat Patrick écht
geen luistertoetsen kan doen omdat hij ernstig
slechthorend is. Ze heeft een gesprek met de
muziekleraar. ‘U weet toch dat hij de verschillende
instrumenten niet kan onderscheiden?’ De leraar is
ook de beroerdste niet. Hij zal kijken wat hij aan het
slechte cijfer kan doen. Maar dat vindt Patricks moe-
der niet voldoende. ‘Hij moet gewoon geen cijfer krij-
gen!’ De leraar verandert de 2 in een 6. 
Voor de moeite. Nou ja, zeg!

Erik
Het is bijna aan het einde van de les. Alle leerlingen
zitten geconcentreerd te werken als er een bericht
via de intercom klinkt. Plotseling worden tassen
ingepakt, jassen van de stoelleuningen geplukt en
iedereen loopt het lokaal uit: Vrij! Erik loopt mee.
Wat is er eigenlijk aan de hand? Erik heeft niet ver-
staan wat er via de intercom werd meegedeeld.
Jammer, niemand had eraan gedacht om hem even
apart te vertellen wat er ging gebeuren.
Terwijl iedereen weet dat hij slechthorend is.

Olaf
Olaf woont in een studentenflat op de derde etage.
Op een avond – het is al laat – ziet hij opeens
vreemd licht door de gordijnen schijnen. Hij doet het
gordijn open en schrikt zich een ongeluk. Hij ziet
vlammen! Hij rent naar beneden, naar buiten. Daar
staat iedereen al te kijken. Het brandt op de tweede
etage. ‘Ik had nog bij je aangebeld maar je deed
niet open.
Ik dacht dat je er niet was”, zegt een van de andere
studenten. Olaf had niets gehoord, geen bel, geen
brandweersirenes, geen geschreeuw, geen rennen-
de mensen door de gangen. 
Sinds die avond doet hij nooit meer zijn deur op slot.

Devoorbeeldenkomenuitdelesboeken‘Eenzes
voordemoeite’enuit‘Onbeperktdameblanche
eten’.Dezeboeken,geschrevendoorRinivanDam,
zijnhelaasnietmeerindehandel.

Onhoorbaar

Geluiden vervagen
Het wordt stil
Doodstil
Goed kunnen horen 
Is wat ik wil

Het is stil om mij heen
Niets dringt tot mij door
Het tikken van een klok
Vogelgezang
Dat ik verloor

Stilte, verwarring, eenzaam
Het is zo dubbel allemaal
Opnieuw leren lezen
De lippentaal

Het is stil om mij heen
Doodstil
Geluiden van liefde
Onhoorbaar
Sterken mijn wil

MartendeRapper
15december2005.
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Wat is Social Haptic Communication?
Met Social Haptic Communication (SHC) is het
mogelijk om tijdens de communicatie ontbreken-
de informatie over de sociale en fysieke omge-
ving te verstrekken aan personen die niet goed
kunnen horen én zien (doofblind).

Met behulp van tactiele aanwijzingen op het lichaam
kan bijvoorbeeld informatie worden gegeven over de
plaats van voorwerpen en mensen in de ruimte,
over acties van deze mensen en over de sfeer van
de situatie (emoties, reacties van mensen). De tac-
tiele aanwijzingen vervangen niet de gesproken of
gebarentaal maar met de extra informatie is de per-
soon die doofblind is beter in staat om situaties juist
in te schatten en er op te anticiperen. De betrokken-
heid bij het sociale gebeuren wordt hierdoor ver-
groot, het participeren in de situatie is gemakkelijker
en men kan zich meer zelfstandig profileren.

Hoe wordt SHC gebruikt?
De communicatiepartner maakt betekenisvolle, afge-
sproken en – vaak - gestandaardiseerde tekens op
het lichaam van de persoon die doofblind is. Deze
tekens, Haptices genaamd, kunnen gemaakt wor-
den op de rug, bovenarm, bovenbeen of hand en is
afhankelijk van de situatie, lichaamshouding en de
vooraf gemaakte afspraken hierover. 

Ontstaan van SHC
De eerste beschrijving van SHC kwam uit in een
Noorse krant voor doven in 1864. In de jaren ‘50
kwamen de eerste studies met als thema’s: “aanra-
king” en “eigen omgeving begrijpen via de aanra-
king”. In de jaren ’70 begon SHC. De bekendste
bedenkers en mensen die het meest bijgedragen
hebben aan SHC zijn de Noorse Trine Næss, de
Finse Riitta Lahtinen en de Brit Russ Palmer (zelf
een man met doofblindheid). SHC wordt vooral veel
toegepast in de Scandinavische landen en krijgt

internationaal steeds meer bekendheid.
Basiscursus SHC in Nederland
Sinds kort is SHC ook beschikbaar voor
Nederlandse gebruikers. Een nieuw ontwikkelde
basiscursus SHC wordt vanaf half 2017 op diverse
locaties in Nederland aangeboden. Onder begelei-
ding van speciaal opgeleide trainers SHC kunnen
geïnteresseerden zich bekwamen in het gebruik van
SHC. Informatie over inhoud van de cursus en aan-
melding voor de cursus is bij de volgende contact-
personen verkrijgbaar:

-Bartiméus: Ingrid Korenstra: 
ikorenstra@bartimeus.nl
-GGMD: Trudy van de Merbel:
T.van.de.Merbel@ggmd.nl

-Kentalis: Marij Heijmans: 
M.Heijmans@kentalis.nl 

-Kalorama: Thea Hendriks-Rovers 
T.Hendriks-Rovers@kalorama.nl 

Medemogelijkgemaaktdoor
NutsOhra(http://www.fondsnutsohra.nl)enhet
NederlandsRevalidatiefonds
(http://www.revalidatiefonds.nl)

Social Haptic Communication
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VN-verdrag

Het VN-verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap

De Verenigde Naties hebben in december 2006
een verdrag aangenomen over gelijke rechten
voor mensen met een beperking: het VN-verdrag
inzake de rechten van personen met een handi-
cap.

In veel landen is het VN-verdrag al van kracht.
Nederland ondertekende het VN-verdrag al in 2007,
maar ging pas in 2016 over tot ratificatie (bekrachti-
ging). Hiermee verplicht de overheid zich om te bou-
wen aan een samenleving waarin mensen met een
beperking volwaardig mee kunnen doen.
Gemeenten hebben hierbij een belangrijke taak en
verantwoordelijkheid. Wmo-raden en lokale belan-
genorganisaties kunnen hun gemeente stimuleren
en steunen om deze taak op te pakken. Uiteindelijk
is het een opgave voor de hele samenleving. Pas
als iedereen zich inzet, bereiken we het gewenste
doel en verbetert de positie van mensen met een
beperking.

Volgens het VN-verdrag moeten we er naar streven
dat mensen met een beperking worden opgenomen
in de samenleving en daaraan onbeperkt deel kun-
nen nemen. In zo’n inclusieve samenleving hebben
zij regie over hun eigen leven, doen ze mee op voet
van gelijkheid, worden ze niet gediscrimineerd en
hebben ze toegang tot dezelfde voorzieningen en
diensten als mensen zonder beperking. 

Het VN-verdrag gaat over de rechten van mensen

met allerlei soorten beperkingen (lichamelijk, zintui-
gelijk, verstandelijk), psychische aandoeningen en
chronische ziekten op allerlei levensgebieden, zoals
onderwijs, gezondheidszorg, werk, sport en cultuur.
Maar het verdrag gaat ook over zaken als bevorde-
ring van bewustwording, recht op leven, gelijkheid
voor de wet en eerbiediging van de privacy. 

Strikt genomen gaat het om algemene mensenrech-
ten, maar het VN-verdrag benadrukt nog eens dat
deze rechten ook gelden voor mensen met een
beperking. Daarnaast benadrukt het VN-verdrag
extra het belang van toegankelijkheid en persoonlij-
ke mobiliteit voor mensen met een beperking. Het is
nodig om deze zaken goed te regelen, zodat de al
bestaande mensenrechten binnen het bereik van
mensen met een beperking komen. Het recht om
mee te doen aan het culturele leven kan bijvoor-
beeld niet door mensen met een beperking worden
genoten als zij niet naar of in het museum kunnen
komen.  

Het VN-verdrag is nodig omdat mensen met een
beperking zich wereldwijd nog steeds in een achter-
gestelde positie bevinden. Voor iemand die proble-
men heeft met bijvoorbeeld zien, horen, lopen, den-
ken of het begrijpen van informatie, is het vaak las-
tig om volwaardig mee te doen in onze maatschap-
pij. Ook in Nederland. Mensen met een beperking
komen dagelijks drempels tegen in de samenleving.

Niet alleen fysieke drempels in de vorm van ontoe-
gankelijke scholen, winkels of uitgaansgelegen-
heden. Maar ook communicatieve of sociale drem-
pels in de vorm van onbegrijpelijke informatie,
onprettige bejegening, uitsluiting of discriminatie.
Hele normale, dagelijkse dingen kunnen lastiger zijn
voor iemand met een beperking dan voor iemand
zonder beperking. Niet alle openbare gebouwen zijn
even toegankelijk. Hetzelfde geldt voor toiletten in
gebouwen. Het openbaar vervoer is voor sommigen
niet goed toegankelijk. 

Toelating op een school is niet altijd vanzelfspre-
kend. Een baan vinden kan lastig zijn en stemmen
is niet altijd mogelijk. Zo zijn er nog wel meer dage-
lijkse belemmeringen te noemen. Maar ook bejege-
ning is een punt. Mensen met een beperking wor-
den nagekeken op straat en er worden opmerkingen
over hen gemaakt.
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Komt voor elkaar. Een uur later zak ik terug in mijn
stoel. Alles duidelijk, alles klaar voor vertrek. Maar
ja….. ik ben dan wel klaar en alles is dan wel gere-
geld maar…..

Op de dag arriveert de eerste taxi mooi op tijd bij
mijn huis om me naar het station te rijden. Een uur
marge heb ik gerekend. Moet lukken. Ha ha, het
verkeer zit muurvast! De trein vertrekt om 9.18 uur,
wij arriveren om 9.14 bij het station: rennen! De
chauffeur gooit me de trein in, deuren dicht, weg. De
assistentie van de NS kijkt me samen met de
chauffeur na en denkt o jee. Optimist als ik ben
gaan we fluitend verder. 

De conducteur. ‘Meneer, u heeft niet ingecheckt. Dat
moet wel.’ Nee, dat moet dus niet. Ik leg het hem
uit, hij gelooft het maar half, overweegt er een
scene van te maken en denkt dan: ach, wat zal ik
me druk maken. Voort gaat het. In Utrecht word ik
keurig overgeheveld naar een andere trein, naar
Castricum dus. Mooi niet. In Zaandam moet ieder-
een er uit omdat een persoon het leven beu was en
de trein als einde koos. Daar sta ik op een mij onbe-
kend perron. Na een paar minuten duikt er een jon-
geman op.

‘Meneer, u loopt hier vast geloof ik.’ Hij ziet meer
dan ik en heeft gelijk. Hij neemt me mee naar de
kaartenbalie, daar bel ik mijn dochter en die haalt
me drie kwartier later op uit dat station. Koffie! 

Daarna kan ik het leven weer aan en opgewekt reis
ik aan het einde van de middag naar Beverwijk. Een
lekkere kletskous van een chauffeur. Na het eten
komt de volgende Valys me halen om me naar
Schiphol te brengen. 

EenverhaalvanJandeKort.Janheeftdeziekte
vanUsher,hijisbeperktinhorenenzien.

Je wilt wel eens op reis en je bent eigenwijs. Dat
rijmt en is waar. Dus besloot ik dit keer in mijn
eentje van Haren naar Heemskerk te reizen. Daar
wonen mijn dochter en kleindochter en een
schoonzoon is er ook. Meestal gaan we er met
de auto heen en laat ik me door mijn vrouw rij-
den. Zoals gezegd, nu ga ik alleen. 

‘Ik breng je naar de trein,’ zegt mijn vrouw. Nee dus.
Alleen is alles en helemaal en dus vanuit huis naar
dochter en terug. Ik zei toch al dat ik eigenwijs ben.
Dat betekent eerst plannen en bellen. Veel plannen
en veel bellen. Eerst de Nederlandse Spoorwegen.
Gelukkig is er een OV-chip plus. Dat betekent dat ik
een reis met de trein kan boeken per telefoon en dat
de betaling automatisch afgeschreven wordt. Mooi,
in- en uitchecken  is dan niet nodig. Het wordt een
dagkaart. Stap twee is de assistentieverlening op de
stations. Eerst om me in Groningen in de trein te
zetten, dan in Utrecht om me over te laten stappen
in de trein naar Castricum, dan in Castricum om me
uit de trein te halen. En terug, vanaf Schiphol naar
Groningen, rechtstreeks. Dus in de trein op Schiphol
en uit de trein in Groningen. Ook dat wordt gere-
geld. Mooi, stappen we over op Valys. Van
Castricum naar Heemskerk, later van Heemskerk
naar een vriendin in Beverwijk, dan van Beverwijk
naar Schiphol. Volgt u het nog? 
Gaat u vliegen?’ Nee, Schiphol heeft ook een sta-
tion, treinen, tuut, tuutt. Je wordt wat melig van al
dat geregel. Zo, het staat genoteerd en nu nog het
regiovervoer van en naar het station in Groningen.
Ja, om half twaalf moet de chauffeur me ophalen uit
de stationshal, anders zit ik daar de hele nacht.

hoor friesland Info
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‘Waar vlieg de rais heen, chef?’ Je moet ze in het
westen kunnen verstaan en het zijn aardige lui.
Maar vliegen, nee. Ik leg hem uit dat de rais verder
met de trein moet. 
‘Trein? O jee, en waar moet meneer dan afgezet
worden?’ Ik word niet graag afgezet en als dat moet
dan in handen van de assistentie van de NS, lijkt
me. ‘Ik mag daar niet komen, meneer. Heb geen
passie.’ Van mij hoeft hij geen passie te hebben
maar hij bedoelt een pasje. Ik zeg dat hij dan zijn
eigen chef maar moet bellen om dat probleem op te
lossen. Dat doet hij en na gevloek, getier en dreigen
komt er een oplossing. Het vervolg is dat ik uiteinde-
lijk in de stevige armen van de assistentie van de
NS terecht kom, naast het toilet geparkeerd wordt
en om 23.15 uur Groningen binnen loop. Ook hier

de aardige assistentie en nu nog de laatste taxi. Het
wordt half twaalf, kwart voor twaalf. Mis. Bellen. ‘O,
maar u was er niet, de taxi is los weg gegaan.’

Grrrrr. Ik was er wel maar de chauffeur bleek buiten
op me gewacht te hebben. Dom, want ik zie niks en
dan loopt het wat lastig buiten. Na veel gedoe komt
er iemand uit Assen me alsnog ophalen. Wel wat
later…. Om 01.05 uur stap ik fluitend uit de taxi,
groet de hond en kus de vrouw en zeg: ‘leuk ja, vol-
gende keer weer!’ En zo ging het inderdaad en nu
ga ik vaker die kant op. Meestal, meestal gaat het
goed.

JandeKort

Bowlen

Zaterdagavond 11 maart heeft Frido een bowling-
avond georganiseerd. In totaal waren er 17 deelne-
mers, waarvan 4 kinderen. De kinderen hadden een
speciale baan met bumpers. De kinderen vonden
het erg leuk om te bowlen, en hebben hard hun best
gedaan. Na afloop kregen ze paas-chocolaatjes,
omdat ze zo goed mee hebben gedaan! 

Ook de volwassenen hebben hard hun best gedaan
om in de prijzen te vallen. Drie mannen werden uit-
eindelijk de drie besten. Helaas geen vrouwen bij de
top drie, misschien de volgende keer weer! 

De top drie zag er als volgt uit:
1ste prijs: Siebe Jongeling
2de prijs: Lourens Peters
3de prijs: Herbert Twellaar
De winnaars kregen allemaal een VVV-bon. 

Na afloop was er de mogelijkheid om met lekkere hap-
jes en een drankje nog gezellig met elkaar te babbelen.
Het was een geslaagde avond, graag tot volgende
keer. 

Frido

Zoals elk jaar had Hoor Friesland weer een heel
gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer in
Aquazoo in Leeuwarden. Maar onderstaande afzeg-
ging zette me wel aan het denken, ik wilde dit graag
even met u delen.

Denieuwjaarsreceptieisvoormijnietzo’ngoed
plan.Delaatstewekenhebikmeauditiefbehoorlijk

geforceerdendoorvuurwerkrondOudenNieuw
hebik4lichteMénièreaanvallengehad.Ikmoet
eerstweerbijtrekkenendatkantweewekenduren
maarook2á3maanden…Maarikwensjouen
andereneengoedereceptietoe!

Lorette
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Van levensbelang
Selena den Besten, zelf doof, vertaalde de KNMP-
filmpjes in Gebarentaal. Dit deed ze samen met Bo
Moerland-den Haan, tolk Nederlandse Gebarentaal.
Selena, die te zien is in de filmpjes, vond het super
dat de KNMP haar vroeg om de medicijninformatie
toegankelijk te maken voor doven en slechthoren-
den. ‘De Gebarenfilmpjes maken hopelijk duidelijk
hoe medicijnen gebruikt moeten worden. Deze infor-
matie is volgens mij van levensbelang’, volgens
Selena. 

De filmpjes met medicijnuitleg in Nederlandse
Gebarentaal zijn te zien op: Apo.nl. 
Deze informatie is ook na te lezen op de nieuwe
website van Hoor Friesland.

Bron:knmp.nl

Toelichting medicijngebruik in
Nederlandse Gebarentaal

In 24 filmpjes wordt in Nederlandse Gebarentaal
extra uitleg gegeven over het gebruik van medi-
cijnen. Dit is onderdeel van de campagne: ‘Kunt
u dat even uitleggen?’ voor een beter medicijn-
gebruik onder doven en mensen die moeite heb-
ben met lezen.

De filmpjes zijn gemaakt door de KNMP, de
beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers.
De filmpjes kwamen tot stand met steun van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS). In een brief die minister Schippers in
december aan de Tweede Kamer stuurde, pleit ze
ervoor dat de KNMP-medicijniconen en gebarenfilm-
pjes breed gebruikt gaan worden. 

Toelichting medicijngebruik

Koffieochtend voor doofblinden

Koffieochtend voor mensen met een
beperking in horen en zien

“BeniknoudeenigeinFrieslandmeteenbeperking
inhorenenzien?Vastniet,maarhoeontmoetenwe
elkaar?”HoorFrieslandorganiseerdesamenmetde

GGMDeenkoffieochtendvoordoofblinden.Deze
combinatievanslechthorenenslechtzienbrengt
eengeheeleigenmaniervanlevenmetzichmee.

Er kwamen in totaal 15 mensen plus een hulphond
op deze eerste koffieochtend, die bedoeld was om
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kennis te maken met elkaar. Wat houdt je bezig, wat
heb je nodig, kan contact met lotgenoten hierbij
ondersteunend werken? Het werd een gezellige
ochtend waarin men elkaar ontmoette, iets kon
vertellen over zichzelf en er werd gesproken over
wat de verwachtingen waren voor een volgende ont-
moeting. 

Gezelligheid en iets samen ondernemen stond bij
de meesten bovenaan de lijst. Ontspannen elkaar
ontmoeten, niet bezig zijn met je beperking, maar
juist, omdat iedereen in meer of mindere mate
dezelfde beperking heeft, gewoon samen tijd door-
brengen. Iets leuks doen. Bijvoorbeeld met elkaar
naar de kinderboerderij, daar valt van alles te
ervaren, te horen, te ruiken en te voelen. Even met
elkaar uitrusten op een bankje, dan kom je vanzelf
op een ongedwongen manier in gesprek. 

Een bezoek aan een molen, een samenkomst bij
een van deelnemers thuis, laten zien wat je doet als
ontspanning, zoals beeldhouwen met speksteen of
schaduwtekenen werden als voorbeelden van
activiteiten genoemd.

Er kwamen ook allerlei tips naar voren. Bijvoorbeeld
de tip dat er een retina-café bestaat in Heerenveen.
Visio organiseert themabijeenkomsten over hulpmid-
delen en tal van andere onderwerpen die te maken
hebben met slecht zien. 

Niet iedereen was bekend met het werk van een

schrijftolk, ter plekke werd door schrijftolk Lucy het
een en ander uitgelegd. 

Trudy van de GGMD vertelde over DB-connect, het
nieuwe samenwerkingsverband van Kalorama,
Visio, GGMD, Bartiméus en Kentalis waar je alles te
weten kan komen op het gebied van de dubbele
beperking in horen en zien. (zie ook pagina 8 van
deze info). 

De Nederlandse Stichting voor doofblinden orga-
niseert elk jaar een midweek en een ontmoetings-
dag, maar ja, veel van deze activiteiten zijn niet in
Friesland. Er is wel behoefte aan activiteiten in de
buurt, omdat het reizen alleen al heel vermoeiend is.
En dan moet de dag nog beginnen. 

Het was een boeiende, leerzame en gezellige 
ochtend, we kunnen terugkijken op een geslaagde
eerste ontmoeting. De afspraak is om over een aan-
tal maanden opnieuw samen te komen. 

LoretteDorreboom



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
Dovencultuur. Start: 11 september 2017 bij genoeg
aanmeldingen. De cursus 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 cursusgeld slechts € 125,00 – ook stu-
denten kunnen een korting krijgen).

Vervolgcursussen Nederlandse Gebarentaal
(NGT-AB2)
Bij deze vervolgcursussen 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 13 septem-
ber 2017 en wordt gehouden op de woensdagavond
van 19.30 – 21.30 uur in het Hoor Friesland-cen-
trum. De kosten bedragen € 200,00 inclusief lesma-
teriaal (voor elke 2e persoon uit één gezin is het
cursusgeld slechts € 125,00- ook studenten kunnen
een korting krijgen) 

Beginnerscursus Nederlands ondersteund met
Gebaren Onderwijsmodule (NmG-OM1). 
Bij voldoende belangstelling wil Hoor Friesland 13
september 2017 weer een beginnerscursus
Nederlands ondersteund met Gebaren 1 voor het
onderwijs – (NmG1 onderwijs) organiseren in
Leeuwarden. Deze cursus is bedoeld voor mensen
die in hun werk te maken krijgen met dove of slecht-
horende 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 NmG1 onderwijs wor-
den aangeleerd zijn gebaren uit de officiële
Nederlandse Gebarentaal (NGT) en er wordt
gebruik gemaakt van lesmateriaal van het
Nederlands Gebarencentrum. De cursus zal op de
woensdagavond worden gehouden. De cursus
bestaat uit 14 lessen van 2 uur en de kosten bedra-
gen € 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@hoorfriesland.nl

Gebarenoefenavonden
Hebt u een cursus Gebaren gevolgd en wilt u deze
bijhouden? Dan kunt u zich voor dit najaar weer
aanmelden voor Gebarenoefenavonden. Onder lei-
ding 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 oktober 2017, 7 november 2017.
Kosten: € 3,50 per deelnemer per avond 

excl. koffie/thee (€ 0,75 per mok) 

Cursusaanbod Gebarentaal
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Cursusaanbod Gebarentaal

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:   26 september 2017, 31 oktober 2017,  

28 november 2017, 
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

Mochten de Gebarenoefenavonden niet doorgaan
dan krijgt u hiervan bericht. 

Oeps

Mijn slechthorendheid is erfelijk. In de familie van
mijn vaderskant komt slechthorendheid voor. Mijn
vader was zwaar slechthorend en ook zijn broer
was dat. Mijn oom, de oudste zoon, heette net als
ik Theo. Oom Theo. Al vele jaren overleden.

Oom Theo was indertijd secretaris van de NVVS,
toen nog in Amsterdam. Zijn gehoorverlies was zo,
dat het moeilijk was met hem te praten, vooral
omdat hij nogal ongeduldig was. Misschien is dat
trouwens ook wel erfelijk. Maar samen met zijn
vrouw, tante Rie, lukte het meestal wel. Als oom
Theo iets niet meteen verstond was zijn vaste
vraag: ”Rie, wat zegt-ie?” En dat werkte.

Oom Theo was bijzonder geïnteresseerd in de
Griekse oudheid en hij wilde graag zelf in
Griekenland onderzoek doen. Maar ja, hij sprak

geen Grieks. Na een groot aantal lessen van een
Griekse onderwijzeres, kon hij zich goed in het
Grieks redden. Best wel een prestatie voor een
zwaar slechthorend persoon.

Er werd een reis naar Griekenland geboekt en oom
Theo en tante Rie bezochten er de plaatselijke
markt, op zoek naar oude voorwerpen. En ja hoor,
ze vonden iets aardigs en oom Theo  begon de
onderhandelingen, in het Grieks. En hij kreeg ook
nog antwoord, maar dat was moeilijk te verstaan.
Dus klonk daar op die Griekse markt een
Nederlandse kreet: ”Rie, wat zegt -ie?”.

En toen bleef het stil, want tante Rie sprak geen
Grieks………

TheoPolet

Nieuws van Frido

Bekijk het laatste nieuws over FRIDO  Friese doven op Facebook

Namens het bestuur van Frido,
Maya,Annechien,StevenenRennie

Quiz
Op 8 april 2017 quiz spel ging niet door in verband met weinig opgeven. 

MayaSoekhram
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Agenda

juni activiteit plaats tijd
vr.   2 Gebarencafé Fire Café, Nieuwstad 49, Leeuwarden 20.00

juli
za.   1 Gebarencafé Fire Café, Nieuwstad 49, Leeuwarden 20.00

VAKANTIESLUITING HOOR FRIESLAND : 24 JULI T/M 21 AUGUSTUS

September
Vr.   1 Gebarencafé Fire Palace, Nieuwestad 47-49, Leeuwarden 20.00
di.  26 Gebarenoefenavond door StOG in Buitenpost PCBO ‘De Lichtbron, J.W. Frisostraat 2 20.00

in september starten weer de volgend cursussen Gebarentaal bij voldoende deelname:
• op de maandagavond: start 11 september - beginnerscursus Nederlandse Gebarentaal NGT-AB1
• op de woensdagavond: start 13 september - beginnerscursus Nederlands ondersteund met Gebaren voor 

het Onderwijs - NmG1 Onderwijs
• op de woensdagavond: start 13 september - vervolgcursus Nederlandse Gebarentaal NGT-AB2

oktober
za.    7 Gebarencafé Fire Palace, Nieuwestad 47-49, Leeuwarden 20.00
di.   10 Gebarenoefenavond Hoor Friesland-centrum 19.30
di.   31 Gebarenoefenavond door StOG in Buitenpost PCBO ‘De Lichtbron, J.W. Frisostraat 2 19.30

november
vr.    3 Gebarencafé Fire Palace, Nieuwestad 47-49, Leeuwarden 20.00
di.    7 Gebarenoefenavond Hoor Friesland-centrum 19.30
di   28 Gebarenoefenavond door StOG in Buitenpost PCBO ‘De Lichtbron, J.W. Frisostraat 2 19.30

FRIDO-activiteiten
Juni
zo.  11 Kerkdienst IC  - 5 Provinciëndag CGK Centrum-kerk, V. Echtenstr. 64 17.00 

Hoogeveen
juli en augustus geen activiteiten

oktober
zo.  8 Kerkdienst IC  - 3 Provinciëndag Kerk De Oase, Ringweg 3, Drachten 09.30  

za.  14 Bowlingavond Bowlingcentrum De Grote Keizer, 19.30
Kalverdijkje 76a, 8924 JJ Leeuwarden

za.  28 Kerkdienst IC,  Ds. M. Visser Dovenpredikant Greunshiem, Tjotterstraat 16 15.00

november
za.  18 Quiz Buurt- en Speeltuinvereniging Insulinde, 19.30

Gaspeldoornstraat 2, Leeuwarden


