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Nieuwsbrief Nov. 2015 
 
Beste mensen,  

In november is er in Rotterdam Zuid een 

bewegingsdeskundige afgestudeerd met 

een specialiteit op gebied van NAH. 

Hiermee staat de teller in de regio 

Rotterdam op 2 personen, 1 in Capelle en  

1 in de regio zuid. Voor sporten onder 

begeleiding van een NAH deskundige kun 

je terecht bij LifeTime Wellness,  

Herenoord 8,  

3079 JJRotterdam. 

Tel; 010-4793400 contactpersoon: 

Marcel de Kok of  

Sportcentrum Rivium 

Rivium 2e straat 11,  

2909 LG Capelle aan den IJssel  

Tel: 010-5191922 

 

Groeten vanuit het team 

 

Bijzondere activiteit noteer alvast 
Familiedag 7 november 2015 

Kerstlunch 23 december 2015 

 

Excursies en activiteiten 

 
    

EEEEen bezoek en bezoek en bezoek en bezoek 
aan aan aan aan het het het het 

Feyenoord Feyenoord Feyenoord Feyenoord 
stadion in stadion in stadion in stadion in     

RotterdamRotterdamRotterdamRotterdam.  

 

 

 

De mogelijkheden worden onderzocht. 

Inmiddels weten we dat dit niet eerder  

dan volgend jaar kan. We komen hier op 

terug.   

 

De Kerstlunch 
Zoals alle jaren zal 

er weer een 

Kerstlunch zijn dit 

jaar.  Niet zoals 

voorgaande in de 

Keijzershof maar 

in het van der Valk 

hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel. 

 

Praatatelier inloopavond  
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 

laatste donderdag= 26 november 2015 
19.30 tot 21.30 uur.  

 

Iedere inloop een speciaal onderwerp. 

Daarna splitst de groep zich in 
- de partnergroep 

- de praat- &  denk- spelgroep. 

De koffie staat klaar  dus …. 

 

 

Bijzondere activiteiten: 
Ontmoet anderen met NAH in Hoogvliet 



 
 

Elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur 

bent u welkom in LCC de Zevensprong aan 

de Mosoelstraat 20 in Hoogvliet voor 

gezellige ontmoetingen en Braintraining. 

Deze activiteiten zijn bedoeld voor 

mensen met NAH (Niet Aangeboren 

Hersenletsel), partners en 

naastbetrokkenen.  

 
 

Mensen ontmoeten? Dat kan! Alle dagen 

van de week is er  

Samen koken, samen eten in de 

Bermensteyn. 

 

Workshops 
Woensdag 9 en 16 

december 2015:  

Workshop 

Kerstdecoratie maken van diverse 

materialen. Doe gezellig mee en maak iets 

moois. 

 

Verslagen 
Grand Montmartre Stadsplein Capelle aan 

den IJssel 

Veel bezoekers die langskwamen vroegen 

om informatie over afasie, zij waren blij 

verrast dat wij bestonden. Er kwamen 

vrijwilligers, deelnemers en partners langs 

maar ook mensen met een hersenletsel, 

die vragen hadden.  

Een aantal komen naar de inloopavond om 

verder kennis te maken.  

Hugo heeft in de ochtend geschilderd aan 

een eigen schilderij. Hij deed dit uit het 

hoofd. Hij heeft veel aandacht en 

belangstelling gekregen. Een aantal 

mensen hebben enkele vragen aan hem 

gesteld. Hij vond dit erg prettig en kon 

goed verwoorden hoe zijn situatie was / 

is. 

Al met al een goede markt waar 

hoofdzakelijk veel uitleg is gegeven over 

het centrum en Afasie. 

 

Oproepje 
Wij zijn op zoek naar 

divers groen. Heeft U 

snoeiafval 

conifeergroen, 

taxus, en hulst. Zou u uw 

snoeimateriaal willen bewaren voor ons. 

U kunt dit afgeven op het centrum. 

 

Tips en Trucs 
Kun je moeilijk namen onthouden? Dan is 

dit misschien een idee; er bestaat een 

app: Eline spreekt. In deze app kun foto’s 

plaatsen van mensen of dingen, de naam 

van de persoon of het woord van het ding 

erbij schrijven en inspreken. Als je de 

foto aanraakt, hoor je de naam of het 

woord van het ding zo kun je oefenen. Wij 

zijn benieuwd naar jullie ervaringen en 

horen graag of hij bevalt. (Voor het 

vertellen van situaties en ter 

ondersteuning van woordvinding raden wij 

nog steeds de gespreksboek-app aan). 

 

Schilder- en 

tekenles 

 

Najaar 2015 

Frans Tollenaar op maandagmiddag: 

Reigerlaan 66 

Frans Tollenaar op vrijdagmiddag: 

Beemsterhoek 338 

Rob van Geijn op maandagmiddag 

Beemsterhoek 338. 

Elly Kern op vrijdagmiddag 

Reigerlaan 66 


