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Nieuwsbrief januari 2014 
 
 
Beste mensen,  
 
2013 was een geweldig Lustrumjaar! 
We kijken terug op een geweldige 
afsluiting: leuke workshops, een 
heerlijke feestelijke lunch, het bezoek 
van de gasten en de expositie in de 
bibliotheek. 
Het is nu 2014 en we starten met 
nieuwe excursies en workshops.  
Lees wat we u aanbieden en schrijf u in. 
 
Groeten vanuit het team. 
 

Praatatelier inloopavond  
 

3e donderdag= 16 januari 2014  
 

19.30 u: welkom  
    met een korte presentatie. 
daarna splitst de groep zich in 
- de partnergroep 
- de praat- &  denk- spelgroep en  
- de groep die gezellig napraat  
tot ongeveer 21.30 u 
 

 
 
   

Kom dan deze avond gezellig langs. 
 
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 
 

 
 
 
 
Excursie:  

 
21 januari 2014:  
 expositie: 
“Rotterdammers… 
Rotterdammers staan 
voor hard werken en 

geen onzin. Is dat wel zo? We gaan het 
bekijken in Las Palmas II.  “Rotterdammers, 
wie denken we dat we zijn”. Daar zien we 
wat nu echt Rotterdams is.  
 
 
Excursie: 3 maart 2014  
 
Wandelen met het 
Gilde door de 
Kathedraal. 
Een gids wandelt met 
ons mee. Dit jaar 
blijven we binnen en 
bezoeken we in de 
Kathedraal aan de 
Mathenesserlaan.  
Dit rijksmonument is in de vorm van een 
Latijns kruis gebouwd. 
Een rondleiding in de neo-romaanse 
creatie  met zijn schitterende ramen,  
de op Giotto geinspireerde schilderingen, 
vele sculpturen en  
de zeer moderne bisschopstroon 

http://www.afasiecentrum.nl/rotterdam
http://www.afasie.nl/praatatelier


 
staat borg voor een ware 
ontdekkingstocht. 
 
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. Riet Okhuijzen 
6 lessen op vrijdag: vanaf 3 januari 
in de Reigerlaan 66 
 
Schilderen o.l.v. Frans Tollenaar 
Doorlopend op vrijdag: vanaf 3 januari 
in de Beemsterhoek 338 
 
Schilderen o.l.v. Frans Tollenaar 
Doorlopend op maandag : vanaf  
6 januari in de Reigerlaan 66. 
 
Schilderen o.l.v.Barbara van der Ham 
6 lessen op maandag : vanaf 6 januari 
in de Beemsterhoek 338 
 
 
 
Bijzondere activiteiten: 
 

 
 
Noteer alvast: 
8 maart:  de Familiedag 
 
5-6 april: Familieweekend 
 
29 mei – 9 juni: Feest van den Geest 
 
26 – 28 juni: Zeilweekend 
 

 
 
Inzendingen door deelnemers 
 
Tip:  

Veel cliënten hebben 
moeite met het 
aantrekken van een 
nette of een 
spijkerbroek. Je hebt 
altijd te maken met 

een rits en knopen.  
Deze tip kan je helpen:  
je vermaakt je broek of laat hem 
vermaken bij de kleermaker.  
De band wordt vervangen door elastiek 
en de gulp door klittenband; handig hè. 
Zo kun je toch mooi aangekleed zijn en 
ook zelfstandig je broek op en dichtdoen 
ook met één hand. 
De kosten zijn ongeveer € 20,00 per 
broek. 
 
 
Wist je datjes 
 

Er 2 oefenfietsjes zijn in 
het Afasiecentrum waar 
mee je je beenspieren kunt 
trainen.  
  

 
Er een mooi nieuw boek 
uit is genaamd “Best wel 
heavy” te bestellen via 
het Praatatelier. 
 
 

 De gespreksboek+ app. te downloaden is 
via de app. store voor € 19,95.  

 
* Deelname aan alle schildercursussen  
   geschieden op eigen risico.  


