
 

 
Afasie 

Schildercursus 
 
 
 
 
 
 



 
Een bijzondere cursus 
In het voorjaar van 2012 is in Lindendael een bijzondere cursus  
gestart. Een schildercursus voor mensen met afasie. Elke week,  
op een vaste dag, komen zes cliënten van Lindendael bijeen in  
‘het Atelier’ om met begeleiding van een kunstenaar te werken  
aan een schilderij of tekening. Deze kunstenaar is als docent o.a. 
werkzaam bij het kunsteducatie-centrum De Blauwe Schuit in  
Hoorn.  
Er ontstaan bij de cursisten prachtige schilderijen waarin  
de groei van elke individuele kunstenaar te zien is. De kunstenaar  
is zeer goed in staat is om elke cursist op zijn of haar eigen niveau  
te benaderen, te stimuleren en te begeleiden! 
 
Het ontstaan 
Deze cursus is mogelijk dankzij een subsidie van ‘Stichting Marline 
Fritzius’ uit Amsterdam. Op de website van deze stichting, 
www.marlinefritzius.nl, leest u het verhaal van Marline, een  
kunstenares die werd getroffen door afasie. Uit haar nalatenschap 
is een atelier in Amsterdam ontstaan en worden door heel Nederland 
schilderprojecten voor mensen met afasie gesubsidieerd. 
 
Uitbreiding 
Omring wil deze cursus ook aanbieden aan mensen met afasie 
woonachtig buiten het zorgcentrum. Wij willen het ook voor hen  
mogelijk maken volop te genieten van de kunst die zij maken.  
En tijdens het schilderen geen beperkingen ervaren maar juist  
nieuwe mogelijkheden te ontdekken om zich te uiten en op een  
fijne manier met kunst bezig te zijn.  
 
 
 
 



 
Voor wie 
De cursus is bedoeld voor mensen met afasie. Er wordt geschilderd  
in een kleine groep van maximaal 6 cursisten. 
 
Wanneer 
De cursus is op elke maandag, van 10.00 tot 12.00 uur. 
 
Waar 
De cursus wordt gegeven in ‘Het Atelier’ in Zorgcentrum Lindendael. 
Koepoortsweg 35 in Hoorn. ‘Het Atelier’ is een prachtige ruimte,  
voorzien van alle benodigdheden voor het schilderen. Deze ruimte is 
rolstoeltoegankelijk. 
 
Kosten 
Aan deelname aan deze cursus zijn geen kosten verbonden! Dit is 
mogelijk dankzij een subsidie van de Stichting Marline Fritzius uit 
Amsterdam. 
 
Informatie 
Heeft u belangstelling voor deze cursus  
of wilt u meer informatie? Neemt u dan  
contact op met: 
Secretariaat Advies en BehandelCentrum 
Tel: 0229-291840 
 
 
 
 
 
 
 
      



                                 


