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Nieuwsbrief Januari 2015 
 

Beste mensen,  

Het Praatatelier wenst iedereen een 

geweldig 2015.  Deze maand verzorgen 

we weer gezellige excursies en 

workshops. Er staan een 

museumbezoeken een wandeling 

gepland. Lees gauw verder en schrijf je 

in. Veel leesplezier. 

Groeten vanuit het team 

 

Excursies 

 

Maandag 9 

maart 
Bezoek aan de 

markthal in Rotterdam. We reizen per 

metro naar Blaak. De markthal is de 

eerste overdekte markt en is dit jaar 

geopend in het centrum van R’dam.  

 

Donderdag 19 februari 
Expositie “Rotterdammers wat maken 

we nou” Als vervolg van ‘Echte 

Rotterdammers’ 

is deze 

expositie een 

aanrader. 

 

Te zien in Las  Palmas op Zuid.  
 
 

 

 

 

Praatatelier inloopavond  
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 

laatste donderdag= 29 januari 2015 
19.30 tot 21.30 uur  

 

Iedere inloop een speciaal onderwerp.   

Daarna splitst de groep zich in 
- de partnergroep 

- de praat- &  denk- spelgroep. 

De koffie staat klaar  dus …. 

 

 

Workshop Loomen op woensdag: 
14, 21, 28 januari 

Een sieraad 

maken met 

elastiekjes.  

U kunt kiezen 

uit verschillende 

soorten 

armbanden of 

wat dacht U van een leuk horloge. 

 

Wij zoeken: 
 

Een workmate: heeft u er één die niet 

meer gebruikt wordt? Wij zijn er heel 

blij mee. 

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


 

Bijzondere activiteiten: 
 

Hersenletselcentrum Rdam Rijnmond 

gaat officieel van start. 

Op 15 januari a.s. tekenen de 

bestuurders en managers van zorg- en 

welzijnsorganisaties een samenwerking- 

overeenkomst. Ze gaan samen met de 

patiëntenvereniging activiteiten 

organiseren om de participatie en zelf-

redzaamheid van mensen met 

hersenletsel te verbeteren en de naast 

betrokkenen te ondersteunen. 

 

Mensen ontmoeten? Dat kan! Aalle 

dagen van de week is er  

Samen koken, samen eten in 

Bermensteyn. 
 

 

 
Noteer de data alvast in je agenda. 

 

 7 maart: Familiedag info volgt 

 5-7 juni Zeilweekend info volgt 

  

Schilder- en tekenles 

 van 13.00 u tot 15.15 u. 

 

o.l.v. Barbara v d Ham 

Op maandag: vanaf 5 januari 2015 

Beemsterhoek 

o.l.v. Frans Tollenaar 

op maandag: Reigerlaan 66. 

o.l.v. Frans Tollenaar 

op vrijdag:  Beemsterhoek 338 

o.l.v. Elly Kern op vrijdag:  Reigerlaan  

 

 

 

 

Gedicht over Afasie 

 

Ik probeer in je stilte  

te vangen wat je zegt  

je dromen als een vlinder  

te grijpen in mijn net. 

 

Hoe kleurrijk kan een lach zijn  

die straalt in onbegrip  

hoe moeilijk kan een dag zijn  

die eindigt zonder licht  

 

We moeten alle kleine beetjes  

knopen in een vlecht  

en in alle kleine woordjes  

zien hoe hard je vecht  

 

Dus ik knoop het in mijn oren  

vandaag is lang genoeg  

en misschien zal ik ooit horen  

waar je allemaal om vroeg 

Kerstlunch Keizershof 

Gezellig met alle mensen samen eten in 

de Keizershof. Dit jaar ook weer 

toegezongen door ons koor van 

donderdagmiddag.  

 

Het eten was heerlijk en goed verzorgd. 

Iedereen zag er feestelijk uit op z’n 

Kerst best. Hopelijk volgend jaar weer. 


