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Nieuwsbrief oktober 2013 
 
 

Beste mensen,  

 

Het jubileum uitje is achter de rug en 

heel succesvol geweest. Er staan weer 

leuke en leerzame activiteiten in de 

planning; wat te denken van de 

familiedag of het NLP familieweekend. 

Lees hierover in deze nieuwsbrief! 

 

Groeten vanuit het team. 

 
Praatatelier inloopavond  
 

3e donderdag= 17 oktober 2013        
 

19.30 u: presentatie over het thema 

CONDITIEOPBOUW  
 

Nick Levering, bewegingsagoog en 

fysiotherapeut vertelt hoe u uw 

conditie kunt onderhouden. 

 

20.45 u de groep splitst in  

- de partnergroep 

- de praat- &  denk- spelgroep en  

- de groep die gezellig napraat 

 

 

 

  

Kom dan deze avond gezellig langs. 

Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 
 
 

 

 

 

Voor jong, jonger en iets ouder 

de familiedag: 26 oktober 2013:  
in de Reigerlaan 66, van 10.00 – 14.00. 

Een dag voor iedereen, 

met diverse workshops 

en interessante 

onderwerpen.  

We hopen dat veel 

jongeren ons helpen met 

onze jongeren website. 

Wij zien uit naar uw 

komst en zorgen dat de koffie en thee 

klaarstaan.  

 

9 en 10 november 2013: NLP  

inspiratieweekend om samen iets te 

ondernemen en samen te beleven. 

Wie wil meer evenwicht als familie in de 

ontstane situatie? Hoe tevreden ben jij 

met het veranderde leven?  

Je staat niet alleen. Schrijf je in en ervaar 

wat het is 

samen met 

anderen te 

zoeken naar 

nieuwe 

wegen en  

ideeën. 

Wij gaan 9 en 10 november naar Groot 

Stokkert en komen met veel energie 

terug. Gaat u ook mee met uw gezin of 

goede vrienden? 

 



 

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. Carel van Nijnatten 

6 lessen op vrijdag: vanaf 1 november 

in de Reigerlaan 66 

Schilderen o.l.v. Jessica de Jonge 

6 lessen op maandag: vanaf 4 

november in de Beemsterhoek 338. 

Schilderen o.l.v. Barbara 

6 lessen op vrijdag: vanaf 13 december 

in de Reigerlaan 66 

 

 

Bijzondere activiteiten: 
 

 
 

Excursies: 
27 november 2013: Kerstshoppen 

 

De gezelligheid 

opsnuiven van de 

Kerst? Ga mee 

Kerstshoppen  

in de Intratuin in 

Zevenhuizen.  

 

 
18 december 2013: Afsluiting 

Lustrumjaar MET WORKSHOPS 

Gezellige dag met workshops, exposities 

enz. Meer informatie volgt. Tijdens 

deze dag workshop kerstdecoraties 

maken. Geef je snel op. 

 

 

Inzendingen door deelnemers 

 
Een groep cliënten werkt aan onze eigen 

website Praatatelier. Neem eens een 

kijkje! We melden activiteiten die op de 

planning staan. We houden interviews 

met mensen die mee gedaan hebben. 

sites.google.com/site/praatatelier01/ 

 

Wist je datjes 
 

* Er één telefoon met grote toetsen over  

   is. Wie heeft er interesse? 

* Er is een start gemaakt voor een 

jongeren website: Meer info hierover 

op de familiedag. 

* Er is een facebook pagina in de lucht 

van het Afasiecentrum (zie linkje). 

Bekijk en wordt vrienden met het  

Afasiecentrum op facebook.  
   https://www.facebook.com/AfasieCentrum 

  Wij zijn net in de lucht en druk met het 

verzamelen van nieuwe vrienden. 

* Er wordt op of na de familiedag een 

pagina gekoppeld  aan de facebook 

pagina van het Afasiecentrum speciaal 

voor jongeren    

* Deelname aan alle schildercursussen  

   geschieden op eigen risico.  

Via via gehoord: 

* Er is een app Voice text voor de Ipad.    

Deze app typt jouw gesproken  

   tekst uit. Dit een handig 

   hulpmiddel is om zinnen te schrijven.  

   Deze app. te downloaden is voor € 0,89  

   via de app.store.  

* Er een telefoon is voor ouderen en 

   visueel beperkten met spraak- 

   ondersteuning. Deze telefoon “Alto” 

   is geschikt voor mensen met o.a.  

   dyslectici of andere beperkingen. 


