Stichting Vrienden van het Afasiecentrum

Met de hele familie naar het eiland Robinson Crusoe
van 23 juni t/m 25 juni 2017 !
Beste familie,
Voor de vierde keer organiseert het Praatatelier een speciaal weekend voor gezinnen, die te
maken kregen met hersenletsel. De mogelijkheden op het eiland Robinson Crusoe zijn
ongekend:
•
met de hele familie actief zijn op het water en plezier hebben met elkaar,
•
kennis maken met verschillende takken van watersport: zeilen in diverse schepen,
surfen, roeien, kanoën en waterskiën
•
ook een avondzeiltocht, zeilwedstrijd of kanoën met zonsopkomst is mogelijk.
•
Alles is aangepast voor mensen met beperkingen. Er is bijvoorbeeld een tillift op de
steiger om van de rolstoel in de boot te stappen.
Iedereen, vanaf 10 jaar, is dus van harte welkom
op Robinson Crusoe. De watersportactiviteiten
worden begeleid door een team van enthousiaste
en ervaren watersportinstructeurs.
Het huis waar we logeren, heeft een professionele
keuken en een ruime verblijfsruimte met een
gezellige haardkachel. We hebben een mooi
uitzicht vanaf het grote terras en het sportveld over
het eigen haventje en de Loosdrechtse Plassen. De
verblijfs-accommodatie is aangepast: er zijn 4
eenpersoonskamers, 7 tweepersoonskamers en 3 vierpersoonskamers aanwezig. De
watersportinstructeurs blijven ook slapen.
Het Programma is afhankelijk van het weer en de wensen van de deelnemers.
We maken kennis met verschillende takken van watersport. Zo is er ook de mogelijkheid
voor de jongeren om activiteiten met elkaar te ondernemen. Neem een spel mee voor ‘s avonds
of een instrument voor bij het kampvuur.
In het programma kan ruimte ingebouwd worden om te rusten.

Datum: vrijdag 23 juni worden wij verwacht om 20.00 uur bij de pont op de steiger.
Hiervandaan worden wij overgevaren naar het eiland.
Zondag 25 juni om 16.00 uur vertrekken wij met de pont weer naar het vaste land.
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Stichting Vrienden van het Afasiecentrum
Het bestuur van de Vrienden van het Afasiecentrum subsidieert de reis voor de reisgenoot van
mensen die begeleiding nodig hebben voor hun persoonlijke verzorging of epilepsie hebben en
hun kinderen.
Kosten: (werkelijke kostprijs: €205,00 p.p.) incl. overtocht, begeleiding en vol pension
Prijs per volwassene
€ 195,00
Kamergenoot
€ 90,00 van mensen die zorg nodig hebben
Prijs per kind
€ 65,00
Overige consumpties, extra activiteiten en eventuele inkopen zijn voor eigen rekening. Mensen,
voor wie de kosten een belemmering vormen, kunnen met mij contact opnemen. Er is een
groeps- reisverzekering afgesloten.
Snel aanmelden is noodzakelijk, er zijn 21 plaatsen beschikbaar. U reist zelfstandig naar Oud
Loosdrecht. U kunt zich inschrijven tot 26 mei door de strook in te leveren op het
Afasiecentrum of op te sturen naar Postbus 461, 2900 AL Capelle aan den IJssel of te mailen
naar info@praatatelier.nl
We hopen dat het een heel gezellige en sportieve vakantie wordt en duimen voor mooi weer.
Met vriendelijke groet
namens het bestuur van de Vrienden van het Afasiecentrum
De reisleiding

Marian Tullemans

Bijlagen: Inschrijfstrook
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Stichting Vrienden van het Afasiecentrum

Naam : ………………………Voornaam :..…………………Geboortedatum:……………..
Naam : ………………………Voornaam :..…………………Geboortedatum:……………..
Naam : ………………………Voornaam :..…………………Geboortedatum:……………..
Naam : ………………………Voornaam :..…………………Geboortedatum:……………..
Melden / meldt zich aan met ….. personen voor het weekend naar Robinson Crusoe van10 juni
2016 tot en met 12 juni 2016
Adres : ………………………… Postcode en plaats:……….…………………………….
E-mailadres

: ………………………………Telefoonnummer : ………………………..

mobiel nummer : ……………………………Telefoon contactpersoon in geval van nood:
…………………………………...........

dat is mijn …………………………………

Boeken
0 Ik kom met mijn gezin.( … volwassenen / ……. Jongeren )
0 Slapen in een stapelbed is wel / geen probleem voor mij.
0 Ik heb zorg nodig. Mijn begeleider ……..………… deelt mijn kamer en betaalt € 90,0 Ik wil mee maar de prijs is voor mij te hoog. Ik wil een gesprek met Marian.
!!!! mobiliteit (voor de mensen met afasie)
0 Ik kan goed / redelijk lopen. Ik gebruik geen rollator of rolstoel.
0 Ik zit grotendeels in mijn rolstoel
0 Ik kan op een gewone stoel zitten, mijn rolstoel kan in de kofferbak.
0 Ik heb hulp nodig bij het regelen van het vervoer van en naar Loosdrecht
0 Wij rijden mee met de rolstoelbus van de Zellingen. Kosten € 20,- pp.!!!!
Betaling
0 Ik ontvang een factuur voor dit weekend en maak het geld over op rekening
IBAN NL37 ABNA 0507 0319 89 t.n.v. Stg. Afasiecentrum Rotterdam e.o.
0 De prijs is voor mij/ons geen belemmering. Ik heb de subsidie van de Vrienden niet
nodig en betaal de werkelijke kostprijs (momenteel berekend op € 205,00 p.p.)
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