
 

 
e-mail:info@praatatelier.nl            www.afasiecentrum.nl/rotterdam 
Postbus 461, 2900 AL,  Capelle a/d IJssel,  Tel. 010 – 442.53.61 

 Activiteiten voor iedereen die met hersenletsel te maken kreeg. 
www.afasie.nl/praatatelier 

 

 
 

Nieuwsbrief augustus 2013 
 

Beste mensen,  

 

Ook in het najaar is er weer heel veel 

te doen.  

Als jubileum uitje gaan we gezellig het 

dolfinarium aandoen. 

Met de jongeren is er in de maand juli 

het een en ander opgezet.  

Een facebookpagina Afasie centrum 

staat nu op het internet. 

 

Groeten vanuit het team. 
 

Excursies: 
 

14 september organiseren wij voor 

het eerst op verzoek een excursie 

voor partners en mantelzorgers. 

Wij nodigen jullie uit voor een 

Kunstwandeling in Capelle aan den IJssel. 

40 kunste-

naars Van 

binnen/buiten  

Capelle aan 

den IJssel 

laten U zien 

wat zij 

verstaan onder kunst. Wij verzamelen 

en ontmoeten elkaar om 11.15 uur bij 

Restaurant Vuijk aan de Dijk. Onder het 

genot van koffie of the kunt u  

 

 

 

kennis maken met andere partners en 

mantelzorgers. Daarna wandelen we 

richting de Kunstmarkt. Tijdens deze dag 

is er genoeg ruimte om met elkaar van 

gedachte te wisselen.  

 

20 september: Dolfinarium Harderwijk. 

 

Het  

Afasiecentrum  

bestaat  15 

jaar 

Dit vieren wij 

met een feestelijke excursie naar het 

Dolfinarium in Harderwijk. Kom gezellig 

en geniet van de spetterende shows of 

bezoek het nieuwe Roggenrif en proef de 

zee. De voorstelling Aqua Bella neemt u 

een half uur mee op wereldreis. Wij als 

team hopen dat iedereen meegaat om 

samen met ons deze feestelijke dag te 

vieren. Uw aanwezigheid zien wij als  

blijk van waardering voor de afgelopen  

15 jaar. We genieten van een feestelijke 

lunch, die ons wordt aangeboden door de 

Vrienden van het Afasiecentrum. 

 

5 jaar geleden hadden we een soortgelijk 

uitje wat een groot succes is gebleken. 

Schrijf u in voor dit gezellige uitje en 

vier samen met het team en de dolfijnen 

het 15 jarig bestaan. 

 

 

 



 

Creatieve cursussen: 

 

Schilderlessen worden gegeven 

van 13.00 u tot 15.15 u. 

6 lessen voor € 24,00 . 

niet leden betalen € 48,00  
 

Schilderen in de Beemsterhoek 

Elly Kern vanaf: maandag 19 augustus  

Barbara van der Ham vanaf: vrijdag 

30 september 

 

Schilderen in de Reigerlaan 

Elly Kern vanaf: vrijdag 2 augustus 

Rob van Geijn vanaf: vrijdag:13 

september. 

 

Beeldhouwen 

o.l.v Nell 

Boerma 

4 lessen op 

woensdag: 

vanaf 18 

september in 

het atelier 

van Nell, aan de Vondellaan te Capelle 

aan den IJssel,  

Kosten € 25,00 voor leden en voor niet 

leden € 55,00. 

 

Cursussen 

 
Schilderen en tekenen als 

ontspanning. 

Claudia Kirchner, kunstzinnig therapeut 

en psycholoog geeft deze cursus. Samen 

Met andere ontspannen en genieten van 

verschillende technieken vanuit de 

kunstzinnige therapie.  

Voor iedereen die te maken heeft met 

NAH. 

 

Op donderdagmiddag vanaf 16.30 – 18.00 

uur. Reigerlaan 66 

In blokken van 5 achtereenvolgende 

donderdagmiddagen. 

Data blok 1: 12,19,26 sept. En 3,10 okt. 

        blok 2: 31 okt. 7,17,21,28 nov. 

 

Communicatietraining voor mensen met 

afasie en hun partners, mantelzorgers 

of andere direct betrokkenen. 

 

Claudia Kirchner, kunstzinnig therapeut 

en psycholoog en Clarinda Otterspeer 

Afasietherapeut geven deze training. 

Communicatie is niet vanzelfsprekend 

voor mensen met Afasie. In deze training 

krijgt u verschillende technieken en 

handvatten aangereikt.  

 

Dinsdagochtend: 10, 17 en 24 september 

2013, van 10.00 – 12.00 uur. 

Reigerlaan 66 

 

Bijzondere activiteiten: 
 

Noteer alvast:  

26 oktober 2013: familiedag in de 

Reigerlaan 66, van 10.00 – 14.00. 
 

9 en 10 november 2013: NLP 

Familieweekend. 

 

 
 

Praatatelier inloopavond  

elke 3e donderdag van de maand.  

 

De inloop van augustus gaat vanwege de 

vakantie niet door.  



 

19 september 2013 Inloopavond. 

Thema: Conditie opbouw. 

Nick Levering, 

bewegingsagoog/fysiotherapeut vertelt 

u hoe uw conditie te onderhouden. 

 

 

 

 

 

Kom dan deze avond gezellig langs. 

Waar: Reigerlaan 66, Capelle aan den 

IJssel 

De presentatie begint om 19.30 uur.  

 

Inzendingen door deelnemers 
 

Ingezonden verslag fietstocht 

Rottemeren, vertelt door Bas  

Dinsdag 9 juli fietstocht Rottemeren. 
 
Half 9 kwamen Roel en Bert mij ophalen 

in Poortugaal. 

We gaan naar het afasiecentrum in 

Capelle , ongeveer 10 uur kwamen wij 

aan, daar stonden ongv, 15 mensen te 

wachten op ons. 

Marian heeft het busje volgeladen met 

eten en drinken. 

Daarna vertrokken we, met Erwin 

vooraan en Bert als laatste. 

Bij werkzaamheden onderweg lagen 

planken, waarin Erwin zijn fiets vast 

kwam te zitten. Werkmensen hebben de 

fiets los gemaakt. We genoten van de 

rust en de 

mooie 

natuur.   

Bij een 

rustplaats 

gingen we 

drinken en uitrusten, daarna fietsen we 

verder langs de plas. 

Verder bij een haventje waren bankjes, 

we gingen hier eten , kinderen waren aan 

het zwemmen, 

ik zei tegen Bert ga je mee zwemmen, ik 

heb geen zwembroek zei Bert , ik ga wel 

zei Marian, maar zij deed het niet . 

Terug langs de Zevenhuizer plas, in het 

dorp hebben we op een terras iets 

gedronken, vervolgens langs de Lek terug 

naar het afasiecentrum. 

Het was een zonovergoten gezellige dag. 

 

Verteld 

door Bas 

Geschreven 

door H.D. 
 

 

Wist je datjes 
* Dat de fietstocht uitgezet door Bert 

en Edwin een groot succes is geworden. 

* Dat er een start is gemaakt voor een 

jongerenwebsite. 

* Meer info hierover op de familiedag. 

* Dat er een facebook pagina in de lucht 

is van het Afasie Centrum (zie linkje). 
   https://www.facebook.com/AfasieCentrum 

  Wij zijn net in de lucht en dus druk 

bezig met het verzamelen van nieuwe 

vrienden. 

   Bekijk en wordt vrienden met het 

afasiecentrum op facebook.  

* Clarinda op zoek is naar examenbundels 

Nederlands, VMBO, HAVO en VWO. Je 

haar hiermee een groot plezier doet. 

* Deelname aan alle schildercursussen 

geschieden op eigen risico.  


