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Nieuwsbrief mei 2013 
 

Beste mensen,  

 

Ook al regent het nu, we laten ons niet 

beïnvloeden door het weer en hebben 

leuke uitjes voor de komende periode 

georganiseerd.  

 

Veel leesplezier gewenst. 

 

Groeten vanuit het team. 
 

Excursies: 

 
De RRAS 

nodigt u uit op 

28 mei mee te 

varen vanuit 

Vlaardingen naar de Vlietlanden. 

Wij verzamelen om 10.30 u bij 

Restaurant Polderpoort te 

Vlaardingen.      

 

26 juni: Uitwaaien in Kijkduin 

 

We starten met koffie in het 

Atlantic hotel. Bij goed weer 

picknicken we op het strand. ‘s 

Avonds eten we 

voor eigen 

rekening in een 

gezellig 

restaurantje.  

 
 

 

 

 

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!!!!!! 

 

Creatieve cursussen: 
 

Schilderlessen worden gegeven 

van 13.00 u tot 15.15 u. 

6 lessen voor € 24,00 . 

niet leden betalen € 48,00  
 

Schilderen o.l.v. Elly Kern   

6 lessen op vrijdag: vanaf 10 mei in de 

Reigerlaan 66. 

 

Schilderen o.l.v. Jessica de Jong  

6 lessen op maandag:vanaf 27 mei in de 

Beemsterhoek 338.  

 

Schilderen o.l.v Rob van Geijn 

6 lessen op vrijdag: vanaf 21 juni in de 

Reigerlaan 66. 

 

Workshops: 

 
In juli komt er een workshop mozaïeken. 

Wij zoeken oud porselein/aardewerk met 

of zonder decoratie, liefst bordjes. Heb 

je nog oud servies, wij zijn er blij mee. 

Lever het in bij Barbara of Marian. In de 

volgende nieuwsbrief meer informatie. 



 

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.  

 

Mag ik me even voorstellen. Ik ben Riet 

Okhuijzen en als vrijwilligster begonnen 

en sinds kort ook in dienst van het 

afasiecentrum. Op donderdagmorgen 

begeleid ik een groepje bij de 

computer. Behalve de computer weet ik 

ook wat over het gebruik van de Ipad en 

Tablet. Ik deel deze kennis graag en 

nodig je uit op: 

Donderdag 20 juni. Dus wil je iets 

weten over app’s of ben je nog niet 

bekend met de Ipad als hulpmiddel bij 

communicatie en 

 

 

 

 

 

Kom dan deze avond gezellig langs en 

maak kennis met de mogelijkheden. Na 

de presentatie van Riet is er 

gelegenheid tot informeel contact, 

kennismaken en oefenen op de Ipad.  

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 
 

* 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!! 

 


