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Nieuwsbrief mei 2014 
 
Beste mensen,  

Wat is het heerlijk weer. We mogen 

echt niet klagen. De Keukenhof 

bezochten we met stralende zon.  

De eerstvolgende  uitjes zijn de 

fietstocht op 20 mei, een reisje met de 

trein naar Delft en nog veel meer.  

Veel lees plezier. 

Groeten vanuit het team. 

 

Praatatelier inloopavond 15 mei 
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 

3e donderdag= 15 mei 2014 
19.30 tot 21.30 u  

Ingeleid door Cora van Rongen  

onderwerp:  

Speciale Inloop: Golfen met beperking  

 

Praatatelier inloopavond 19 juni 
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 

3e donderdag= 19 juni 2014 
19.30 tot 21.30 u  

Ingeleid door Riet Okhuijzen  

onderwerp: mogelijkheden van 

facebook  

Daarna splitst de groep zich in 
- de partnergroep 

- de praat- &  denk- spelgroep. 

De koffie staat klaar  dus …. 

 

 

 

Excursies 
20 mei: Fietstocht ”rondje 

Krimpenerwaard”. 

Samen fietsen en genieten van de natuur. 

Overvaren met de pont en heerlijk 

picknicken in de polder. Dat zijn de 

ingrediënten voor een gezellig dagje 

fietsen. Bij regen wordt het 17 juni. 

 

13 juni: Reizen 

met de trein naar 

Delft, varen en 

wandelen. 

Gezellig met de 

trein naar Delft. 

Delft is een leuke 

stad met een 

levendig centrum: 

kneuterige winkeltjes langs grachtjes.  

En zeker de moeite waard de Oude en 

Nieuwe Kerk. 

 

27-28 juni: Zeilen op het IJsselmeer 

Genieten van de wind in je haren. 

Ontspannen door inspannen. Het laten 

zakken van zwaarden in het water en het 

hijsen van de zeilen. Varen op het 

IJsselmeer met de klipper Lutgerdina. 

Deze klipper is 

volledig aangepast 

voor mensen met 

een beperking. 

 



 

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. Rob van Geijn 

Op vrijdag: vanaf 3 mei tot en met  

27 juni in de Reigerlaan 66 

Schilderen o.l.v. Frans Tollenaar 

Doorlopend op maandag: Reigerlaan 66. 

 

Schilderen o.l.v. Frans Tollenaar 

op vrijdag:  Beemsterhoek 338 

Schilderen o.l.v. Barbara v.d. Ham 

op maandag : vanaf 28 april tot en met 

2 juni 2014 in de Beemsterhoek 338 

 

Boetseren o.l.v. Nancy Hagman  

5 lessen op woensdagmiddag. 

19 juni t.m. 17 juli 2014: Reigerlaan 66. 

Kosten € 30,00 voor leden  

           € 60,00 voor niet leden. 

 

Bijzondere activiteiten: 

 

 
 

29 mei – 9 juni: Feest van den Geest 

26 – 28 juni: Zeilweekend 

21 - 22 juni Kunst & Atelierroute 

 

 

 

 

 

 

 

Inzendingen door deelnemers: 
 

Aanbieding door ex- cliënt 

Surin (partner van Hemlata ex cliënt) 

biedt de faalangst training gratis aan bij 

autorijlessen. Aanbieding is een 

pakketprijs van 10 lessen à € 30,00 per 

les. Voor info: 06-20500869. 

 

Wist je datjes 
 

* Er is een oefenapp. beroerte.  

Voldoende blijven bewegen en de conditie 

op peil houden, verkleint de kans op een 

terugval. Om dit oefenen te stimuleren, 

heeft het Kenniscentrum 

Revalidatiegeneeskunde Utrecht en het 

UMC Utrecht, de Oefenapp beroerte 

ontwikkeld. In de app wordt gebruikt 

gemaakt van gesproken uitleg en filmpjes 

waarin de oefeningen worden voorgedaan. 

Ook wordt de gebruiker gestimuleerd om 

te blijven oefenen, doordat hij zich een 

doel kan stellen. Op dit moment is de 

Oefenapp beschikbaar voor de iPad. 

 

* Knopen gevraagd 

 

in allerlei 

soorten, maten, 

kleuren, en 

vormen. Heb je 

nog knopen 

lever ze dan in.  

 

* Kunst & Atelierroute  

De Reigerlaan 66 is een van de locaties. 

Cliënten en kunstenaars laten het 

weekend van 21 en 22 juni 2014 hun 

werken zien. Schilderijen, sieraden en 

mozaïek zijn te bezichtigen of om te 

kopen. Vanaf 12.00 uur is het 

Afasiecentrum open en kunt U gezellig 

binnenwandelen. 

 



 
 


