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Nieuwsbrief juni 2013 
 

Beste mensen,  

 

De zomer is begonnen, alles ziet er 

vrolijk en gezellig uit. 

De bomen en struiken bloeien, 

Dus gaan we er opuit. 

Kijk bij de wandelingen we hebben er  

twee. Heel veel leesplezier en wandel 

mee. 

 

Groeten vanuit het team. 
 
 

Excursies: 

 
9 juli: Fietstocht Rotte Meren. 

De fietstocht van 14 mei is niet 

doorgegaan vanwege slecht weer.  

We hebben nu de datum 9 juli 

uitgekozen. Hopelijk is het dan geweldig 

weer!!!!!! 

 

18 juli: Met het Gilde wandelen 
door “Markant Rotterdam” 

En niet te 

vergeten een 

bezoek aan het 

centrum van 

Rotterdam. 

Gezellig 

lunchen met z’n 

allen. Lunch is wel voor eigen rekening. 
 

 

 

 

 

19 augustus: 

Tuinwandeling 

en rondleiding 

op Nut & 

Genoegen. 

Geniet van al 

het mooie wat de natuur ons te bieden 

heeft. Producten kopen voor de 

workshop “Samen koken met 

producten uit de tuin” 

 

Creatieve cursussen: 
 

Schilderlessen worden gegeven 

van 13.00 u tot 15.15 u. 

6 lessen voor € 24,00 . 

niet leden betalen € 48,00  
 

Boetseren o.l.v Nancy Hagman 

4 lessen op donderdag: vanaf 4 juli in 

de Reigerlaan 66. 

Kosten € 25,00 voor leden en voor niet 

leden € 55,00. 

 

Schilderen o.l.v. Barbara van der Ham  

6 lessen op maandag:vanaf 8 juli in de 

Beemsterhoek 338.  

 

Schilderen o.l.v. Elly Kern   

6 lessen op maandag: vanaf 19 augustus  

in de Beemsterhoek 338. 

 

 

 



 

Workshops: 

 
21 augustus: Workshop “Samen koken 

met producten uit de tuin’. 19 augustus 

is de excursie bij Nut & Genoegen waar 

wij gelijk producten kopen voor de 

workshop ‘Samen koken met producten 

uit de tuin’. 

 

Bijzondere activiteiten: 
 

Noteer alvast:  

20 september 2013 Jubileum uitstap 

in het kader van 15-jarig bestaan. 

 
26 oktober 2013: familiedag in de 

Reigerlaan 66, van 10.00 – 14.00. 

 

November 2013: NLP Familieweekend. 

 

 
 

Praatatelier inloopavond  

elke 3e donderdag van de maand.  

 

18 juli 2013 Inloopavond.18 juli 2013 Inloopavond.18 juli 2013 Inloopavond.18 juli 2013 Inloopavond.    
Thema: Cognitieve vaardigheden.Thema: Cognitieve vaardigheden.Thema: Cognitieve vaardigheden.Thema: Cognitieve vaardigheden.    
ValerieValerieValerieValerie vertelt over:  vertelt over:  vertelt over:  vertelt over: cognitieve cognitieve cognitieve cognitieve 
vaardighedvaardighedvaardighedvaardigheden bij het koken.en bij het koken.en bij het koken.en bij het koken.    
 

 

 

 

 

Kom dan deze avond gezellig langs. 

Waar: Reigerlaan 66, Capelle aan den 

IJssel 

De presentatie begint om 19.30 uur.  

 

Inzendingen door deelnemers 

 
Op donderdag werken we met een groep 

cliënten aan de eigen website 

Praatatelier: door cliënten en voor 

cliënten. Neem eens een kijkje! We 

melden activiteiten die op de planning 

staan. We houden interviews met mensen 

die mee geweest zijn op excursie 

sites.google.com/site/praatatelier01/ 

Heb je op of aanmerkingen laat het ons 

weten in een mail aan 

info@praatatelier.nl 

 

Wist je datjes 

 
* Dat er een facebook pagina in de lucht 

is van de AVN (zie linkje). 
https://www.facebook.com/AfasieVerenigingN

ederland 

Ze zijn net in de lucht en dus druk bezig 

met het verzamelen van nieuwe 'likes' – 

help ze op weg? 

Bekijk en like de pagina.  

* Er een nieuwe website in de lucht is 

over niet aangeboren hersenletsel. 

www.kennispleinnah.nl 

* Je altijd mee kunt op excursie ook als 

uw partner niet mee wil. 

* Inschrijfformulieren voor alle  

activiteiten zijn te vinden op het 

informatiebord in de hal of aan te vragen 

bij het Praatatelier via de mail 

* Deelname aan alle schildercursussen 

geschieden op eigen risico. Het 

Afasiecentrum is niet verantwoordelijk 

en aansprakelijk voor eventueel geleden 

schade. Dus ga je schilderen trek je 

oude kleren en schoenen aan!! 

 


