Vriendenbrief oktober 2017
Stichting Vrienden doofblinden Noord Nederland
Stichting Vrienden Gehoord en Gezien
Beste mensen,
De herfst is in het land en de eerste stormen deden de bomen kraken. Het is goed te merken dat het
minder lang licht wordt en dat is de opmaak voor de donkere maanden die voor ons liggen. Jessyca
de Wit en Jan de Kort hebben namens de Vrienden weer geprobeerd informatie voor u te
verzamelen en we hopen dat u hier iets aan heeft. Heeft u zelf tips of opmerkingen, laat het weten!
Denkt u nog aan de opgave voor het kerstdiner op 17 december? De aanmeldingen gaan hard en vol
is vol!
Met vriendelijke groet,
Jessyca de Wit en
Jan de Kort

Oogverblindend mooi!
Bartimeus organiseert de zogenaamde PEP-dagen. Tijdens deze dagen leren vrouwen (maar ook
mannen!) met een visuele beperking zichzelf beter te presenteren. Hoe kies ik de juiste kleding, de
goede make-up, de goede houding? Dit alles en meer wordt in één dag behandeld. De dagen zijn o.a.
in Deventer en zijn toegankelijk voor iedereen met een visuele beperking. Meer informatie? Kijk op
www.oogverblindendmooi.nl
Heeft u snel de politie, een ambulance of de brandweer nodig? Met uw iPhone in combinatie met Siri
kunt u gewoon inspreken: Siri, bel 1 1 2 ! Er volgt een korte pauze, omdat u een fout gemaakt kunt
hebben, maar dan belt de iPhone echt 1 1 2. Goed om te weten.
Gratis een boek luisteren? Op www.librivox.nl kunt u uit een aantal gratis klassiekers kiezen die
voorgelezen worden. Ook een leuke tip voor mensen die niet visueel beperkt zijn.
Wandelen op een speciale route? Bij Staatsbosbeheer in Appelscha vindt u een wandeling die ook
geschikt is voor mensen met een visuele beperking. Veel informatie op de route is in braille en veel is
voelbaar. De ondergrond is verhard zodat ook mensen in een rolstoel de route kunnen doen. De
route start op vijf minuten loopafstand van het gebouw van Staatsbosbeheer. De wandelroute duurt
circa dertig minuten.
Oorsuizen (tinnitus) is een bijzonder nare ziekte. Het UMCG gaat nu samen met vier andere grote
Europese instellingen het probleem in kaart brengen en zoeken naar een oplossing. Het werd tijd dat
hier aandacht aan besteed wordt!
Interessant! In Weert, in het noorden van Limburg, is in het natuurgebied De IJzeren Man een
zintuigenpark aangelegd. Een mooi idee waarbij in de natuur op speelse wijze alle zintuigen
geprikkeld worden. Meer informatie? Het hele artikel is bij Jan op te vragen.
Op 17 september werd er door de Vrienden een huifkartocht door het Noordllaarderbos
georganiseerd. Na de koffie vertrokken we in een prachtige kar die werd getrokken door twee
paarden. De route ging over hobbelige paden. Een gids van het IVN gaf veel uitleg. Onderweg

stapten we uit voor uitleg over de dassenburcht die hier in het bos ligt. Na de tocht was er een lunch
in de herberg. Met het mooie weer erbij was het een heerlijke dag uit!
Vanaf oktober zal de dagbesteding in Haren wekelijks op de vrijdag georganiseerd worden. Een
kleine groep deelnemers houdt zich deze dag bezig met allerlei activiteiten. Zo is er onder andere
aandacht voor het gezamenlijk koken, voor het gebruik van hulpmiddelen, voor beweging,
creativiteit en ontspanning. Op 20 oktober komt dhr. Frans Hollander met veel uitleg over technische
hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de IPhone. Van 10.30 uur – 11.30 uur is eenieder, dus ook
belangstellenden die geen dagbesteding volgen, welkom in het gebouw aan de Rummerinkhof 6a.
Informatie en aanmelden bij: annelie@gehoordgezien.nl
Een dag later, op zaterdag 21 oktober, organiseert de Oogvereniging in samenwerking met
Glaucoombelangen de Oogdag in Groningen. Speciale aandacht is er voor mensen die beperkt zijn in
horen en zien: vanaf 13.00 uur is er informatie voor en over mensen met de dubbele beperking in
horen en zien. De Doofblindengroep van de Oogvereniging en GGMD, maatschappelijke
dienstverlener voor doofblinden, geven voorlichting. Ook is er een stand van de dagbesteding
Gehoord en Gezien. Bij de dagbesteding van Gehoord en Gezien staat alles in het teken om
communicatie tussen mensen die beperkt zijn in horen en zien, mogelijk te maken. Er is ruimte om
met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en samen dingen te ondernemen.
Gedurende de middag zijn er drie rondes met lezingen en workshops. De Oogdag zal plaatsvinden in
het Hampshire Plaza Hotel in Groningen. Kijk voor meer informatie op:
https://www.oogvereniging.nl/agenda/oogdag-groningen/
Halloween
Op diezelfde dag organiseert ‘De Witte Stokken’ een halloweenbijeenkomst voor Doofblinden met
pompoensoep en winterse spelletjes. De bijeenkomst vindt plaats in Nijmegen. Meer info:
https://doofblindenagenda.nl/?p=146
Deelgenotendag
Op 4 november houdt Participatiegroep Doofblinden van de Oogvereniging haar deelgenotendag.
Ditmaal wordt Museum Speelklok in Utrecht bezocht. Wilt u meer informatie? Mail dan naar:
pgdb@oogvereniging.nl
Week van de Toegankelijkheid
Dit jaar loopt de Week van de Toegankelijkheid van 2 tot en met 7 oktober. Het thema is net als vorig
jaar ‘Aan Tafel’. 20% van de Nederlanders ondervindt problemen bij het uitgaan. In de week willen
we laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking toch kunnen meedoen. Hoe is dat
voor onze doelgroep? Ondervindt u ook problemen bij het lezen van de menukaart en het verstaan
van de ober? Soms kunnen kleine oplossingen al een groot verschil maken. Bezoekt u deze week de
horeca? Schroom dan niet om tips en trucs mee te geven aan de bediening. Wees eerlijk, open en
kritisch: samen maken wij de wereld een stukje toegankelijker.
In de Week van de Toegankelijkheid vindt op 4 oktober in Rolde de jaarlijkse INN-zicht beurs plaats.
De beurs vindt plaats in zorgcentrum Hendrik Kok en begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. U
kunt zich hier laten informeren over hulpmiddelen, wonen, welzijn en zorg voor mensen met een
visuele beperking. Ook Visio is aanwezig met een stand.

