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Van de penningmeester

De jaarlijkse ledendag in Zeist is voorbij. Op zaterdag 21 november, en weer in de prachtig gelegen Boskapel te Zeist.
Dit jaar geen lezing te organiseren maar een
workshop. Inge Masolijn heeft ons verteld hoe
speeltjes maken van fleece. Dat is een gezellige
boel geworden.

Door: Martin de Jong, penningmeester
De winter is begonnen en de feestdagen zijn inmiddels al weer voorbij. Ik wens jullie allemaal
een heel goed 2016! We hebben eerst nog wel
driedubbel genoten van heerlijk nazomer weer,
afgelopen weken waren onvoorstelbaar warm,
mooi en relatief zonnig. Vandaar ook dat we er
geen erg in hadden dat er alweer een nieuwe
nieuwsbrief uit moest!
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Ondertussen zijn de examens geweest. Iedereen had flink geoefend en zijn best gedaan,
maar toch, anders dan andere jaren kan ik helaas niet rapporteren dat iedereen geslaagd is.
Dat komt zo: een persoon was zwaar ziek op de
examen dag, een hond was ook ziek! Twee
teams waren eigenlijk nog niet helemaal klaar
voor een examen maar deden mee voor de uitdaging. Een ander team had een mindere dag –
kan voorkomen. Al met al reden om in januari
een herexamen te houden in Den Haag voor de
teams die voor een herkansing in aanmerking
komen. Alle betrokkenen hebben inmiddels bericht gehad, dus ze weten dat ze nu flink moeten
oefenen!
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Inleveren kopij
Heeft u ook leuke stukjes, info, tips of foto’s?
Stuur ze – vóór 1 februari – op naar:
nieuwsbrief.signaalhond@gmail.com
Overige inleverdata (ovb) in 2016 zijn:
1 april, 1 juni, 1 augustus, 1 oktober en 1
december.
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leider en hond.
Ik wil nogmaals de waarschuwing geven om je
hond niet alleen te laten
met het speeltje. Voor de
veiligheid van de hond alleen samen spelen.

En uiteraard zijn de certificaten uitgereikt aan de
teams die het jaarlijkse
signaalhondexamen hebben gehaald!
Sinds augustus zijn er wat
donaties binnengekomen:
– Er kwam € 22 euro binnen van de verkoop van
de boekjes De Omgekeerde Wereld
– Er kwam € 5 euro binnen van de verkoop van
het Boek Harige Helden
– Thea vd Wilt heeft € 42
gedoneerd zie ze uitgespaard had op kosten
van de honden op Campings omdat haar Signaalhond gratis toegang heeft en een gewone
hond niet!
– De Rijksuniversiteit Nijmegen heeft € 25 Euro
gedoneerd
– De Vierdaagse heeft nog € 27 euro gevonden
die voor ons waren!
Fijn!

Benodigdheden:
Stofschaar, vershoudclip,
liniaal en Fleecestof.
Fleecestof kun je per meter kopen, maar soms is
het goedkoper om fleecedekens te kopen bij Action, Zeeman of bijvoorbeeld Blokker.
Vervolgens knip je stroken van 6 à 7 cm breed. Let bij het kopen van
fleece altijd of het rekbare stof is of niet. Persoonlijk vind ik niet rekbare stof veel fijner werken en het speeltje rekt niet zover uit.
Voor deze workshop heb ik gekozen voor een
geknoopt touw. Het begin is simpel. Je pakt vier
stroken en knoopt deze met een grote knoop alle
vier aan elkaar vast.
Vervolgens leg je de vier stroken allemaal een
andere kant op en pak je de knoop in je linker of
rechter hand en houdt je duim omhoog.

Gelukkig Nieuwjaar!

Fleeces maken
Door: Inge Masolijn
Al sinds mijn start als signaalhondteamtrainer in
maart 2012, maak ik hondenspeeltjes van fleece
om te verkopen voor de stichting Signaalhond.
Het loopt niet echt hard, maar bijvoorbeeld tijdens een demo komt er wel geld in de collectebus en daar doen we het tenslotte voor.
Dus een workshop hondenspeeltjes maken tijdens de najaarsbijeenkomst, leek mij een geweldig idee. Leuk om te doen op een regenachtige
dag, je doet je hond er een groot plezier mee en
het samen spelen versterkt de band tussen ge2
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inktvis.
Leuk om iedereen te zien werken aan een mooi
speeltje voor de hond.
Bij problemen met het maken van een
fleecespeeltje kun je altijd mij een mailtje sturen.
Mailadres: i.masolijn@ziggo.nl

Toegankelijkheid…
Door: Anke Kleij
Alvorens ik het ga hebben over theaterbezoek
Wil het nog even hebben over de toegankelijkheid van de signaalhond in de St. Maartenskliniek in Nijmegen.
De afgelopen maanden ben ik helaas vaak naar
de St. Maartenskliniek geweest. Van te voren
had ik geïnformeerd of Doerak nu wel met mij
mee mocht.
Er werd direct gezegd dat het mocht en dat hij
mij overal mocht vergezellen. En inderdaad dat
bleek zo te zijn. Hij mocht mee naar de poli, laboratorium, röntgen, etc.
Alleen weet ik niet of hij ook mee mag naar de
verpleegafdelingen, dat is niet uitgeprobeerd.

De eerste strook (links of rechts) gaat achter de
duim langs over de tweede strook. De tweede
strook gaat over de eerste en derde strook en de
derde strook gaat over de tweede en vierde
strook en als laatste gaat de vierde strook van
boven naar beneden door de eerste strook heen
die achter je duim zit. Je trekt alle knopen aan en
je eerste knoop is gereed. Zo knoop je verder
met je vier stroken en aan het eind maak je nog
een grote knoop in alle vier stroken en het touw
is af.
Het duurde even voordat iedereen de techniek in
de gaten had, maar uiteindelijk was iedereen
aan het knopen en werd er zelfs met zes stroken
geknoopt om een dikker touw te krijgen en een
rondje geknoopt voor de verandering. Verder
nog een vlecht met en zonder handvat en de
echte fanatiekelingen zijn nog gestart met een

[Opmerking Eric van Dijk: Jaren geleden was
mijn zus opgenomen in het St. Maartenskliniek
in Woerden. Wij gingen bij haar op bezoek en
namen Didi mee. Het was een beetje overleggen
maar in principe mocht de hond niet mee in verband met infectiegevaar. Uiteindelijk mocht Didi
mee maar moest wel bij de ingang van de zaal
blijven. Ik denk zelf dat het per ziekenhuis verschillend over gedacht zal worden. Het zal mij
zelfs niet verbazen dat het afhankelijk is van aan
wie je
j het vraagt.
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vonden. Momenteel kun
je ook een plaats krijgen
in rij 13 dat is de eerste
rij van het tweede zitgedeelte. Je metgezel kan
naast je zitten en de
hond voor je. Dit is ook
een prima plaats.
En de ringleiding? Die is
echt goed. Voor het
eerst sinds jaren heb ik
weer een toneelstuk
kunnen volgen. En ga ik
weer naar het theater
toe.
Mijn Doerak slaapt gedurende de uitvoering,
hij veert alleen op tijdens

Het is hoe dan ook verstandig van te voren
goed te laten informeren
en eventueel op papier
te laten vastleggen.]

Theaterbezoek:
In Breda staat een prachtig theater, het Chassé
met helaas tot voor kort
een zeer slechte ringleiding voor slechthorenden.
Omdat
toneelstukken,
musicals etc. niet te verstaan voor mij waren
ging ik al jaren niet meer
naar een toneelstuk of een andere voorstelling
toe.
In 2014 is er geheel nieuwe ringleiding in het
Chassétheater aangelegd.
In het kader van de toegankelijkheid van het
Chassé voor de slechthorenden gingen leden
van het bestuur van de NVVS, afdeling Breda
waaronder ikzelf, de ringleiding uitproberen.
Doerak ging natuurlijk met mij mee. Deze keer
had ik niet van tevoren geïnformeerd of hij welkom was.
Bij het theater aangekomen maakten de medewerkers van het Chassé er geen enkel probleem
van dat ik een hond bij me had.
Terwijl we stonden te wachten kwam er ook een
mevrouw met een blindengeleidehond.
Toen we de zaal binnen mochten kreeg ik een
plaats toegewezen in rij 12. Dit is de laatste rij
van het eerste middengedeelte met prima zicht
op het toneel. De stoelen zijn ruim met veel
beenruimte. Een hond kan er dan ook prima liggen of zitten. Ook rolstoelen kan men er gemakkelijk kwijt. Deze stoelen zijn speciaal gereserveerd voor mensen met een beperking.
Op zich dus een prachtige, ruime plaats.
Het nadeel alleen was dat ik afgezonderd zat
van de andere mensen van de NVVS.

het applaus.
Maar naarmate hij dat meer gewend raakt, blijft
hij ook daaronder rustig liggen.
Ook tijdens muziekuitvoeringen blijft hij heel rustig.
Binnenkort gaat hij mee naar een balletuitvoering. Ik ben benieuwd of hij dat kan waarderen.
Wanneer hij meegaat naar een uitvoering, zorg
ik er wel altijd voor dat hij zich van te voren goed
heeft kunnen uitleven.
Conclusie: een signaalhond en andere hulphonden zijn welkom in het theater van Breda, Tilburg
en Etten Leur.

Bioscoopbezoek
Tot nog toe heb ik nog nergens problemen ondervonden als ik Doerak meeneem naar een
bioscoop. Het vervelende is alleen dat je meestal op de eerste rij wordt gezet. De hond kan voor
je liggen, dat is prima. Maar om goed op het
doek te kunnen kijken moet je omhoogkijken.
Voor even is dat niet zo erg. Maar twee uur omhoogkijken levert wel een stijve nek op.
Als je nog geen handicap hebt, zorgt deze plaats
ervoor dat je er een krijgt.
Om te voorkomen dat je op de eerste rij wordt
geplaatst is het het beste om een hoekplaats te
vragen. De hond kan dan in het gangpad liggen,

Recent heeft het Chassétheater daar iets op ge4
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en dat is niet best voor de gevoelige oren van je
hond. En die heb je juist hard nodig! Mocht je je
hond toch per se mee willen nemen zorg dan
voor gehoorbescherming voor je hond.]

naast je stoel.
Gewoon een zitplaats midden in een rij is onhandig. Dit is mij eenmaal overkomen, toen ik niet
van tevoren had aangegeven met een hulphond
te komen. Je zit zelf opgevouwen met je benen,
omdat mijn hond daar lag en mensen kunnen er
zeer moeilijk langs.

Als jullie nu ook ervaringen hebben met het meenemen van jullie signaalhond in openbare gelegenheden, of in hotels, op campings etc., deel
die dan met ons. Dan kunnen we kijken of we
nog iets moeten doen aan het toegankelijk maken van openbare gelegenheden voor de hulphond en meer specifiek de signaalhond.

[Toevoeging Suzanne: Het is overigens niet
echt aan te raden om je signaalhond mee te nemen naar de bioscoop en/of theater. Het geluidsvolume staat over het algemeen heel erg hoog
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