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Nieuwsbrief Juli 2015 
 
Beste mensen,  

Dat sporten goed is voor je gezondheid 

is bekend. Om weer te gaan sporten met 

een hersenletsel is voor veel een stap te 

ver. Toch is het beslist de moeite waard 

om uit te proberen. In deze nieuwsbrief 

staat een stukje hoe je dit zou kunnen 

oppakken. 

Groeten vanuit het team 

 

Bijzondere activiteit noteer 

alvast 
Montmartre 12 september 2015 

Familiedag 7 november 2015 

 

Excursies en activiteiten 

 
Fietsen ”richting Kralingseplas” 

Tot nu toe is het niet 

gelukt de Fietstocht  
“richting Kralingseplas” 

te fietsen. Half 

augustus wordt er 

gekeken of we hem dit jaar nog gaan 

fietsen. 

 

Donderdag 16 juli Wandelen 

“Kralingsebos”. 

Lekker genieten van de geur van het bos. 

Wandelen rondom de plas  en tussen de 

middag een heerlijke pannenkoek eten, 

 

 

 

 

Donderdag 20 augustus 

  
 

Wandelen met het Gilde over de  

“Kop van Zuid”. 

De gidsen van het Gilde kunnen van alles 

vertellen over de historie van de Kop van 

Zuid. We lopen over de nieuwe brug naar 

Katendrecht daar lunchen we (voor eigen 

rekening) en wandelen weer terug 

richting de Kop van Zuid. 

 

Praatatelier inloopavond  
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 

laatste donderdag= 30 juli 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 …. 

 

 



 

Bijzondere activiteiten: 
 

Ontmoet anderen met NAH in 

Hoogvliet 

 

Elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur 

bent u welkom in LCC de Zevensprong 

aan de Mosoelstraat 20 in Hoogvliet 

waar NAH activiteiten georganiseerd 

worden. Deze activiteiten zijn bedoeld 

voor mensen met NAH (Niet Aangeboren 

Hersenletsel), partners en 

naastbetrokkenen.  

 

 
 

Mensen ontmoeten? Dat kan! Alle dagen 

van de week is er  

Samen koken, samen eten in 

Bermensteyn. 

 

Sporten met niet-aangeboren 

hersenletsel. 

Sporten is gezond voor iedereen! Voor 

mensen met hersenletsel is de drempel 

om te sporten vaak enorm hoog. Daarom 

hebben de Hersenstichting en de Edwin 

van der Sar Foundation de handen ineen 

geslagen met het project Meet me@ the 
Gym. Momenteel zijn er 43 sportcentra 

in het land met het keurmerk 

hersenletsel en 45 centra zitten in het 

opleidingstraject om het keurmerk te 

krijgen! In deze sportcentra staan 

gemotiveerde bewegingsdeskundigen te 

popelen om mensen om mensen met nier-

aangeboren hersenletsel te 

ondersteunen tijdens het sporten. 

Kijk voor meer informatie: 

 

https://www.meet-me-at-the-gym.nl 

 

Recept van de maand: 
 

Tijdens de warme dagen neemt de 

behoefte van een warme maaltijd bij de 

meeste mensen af. Daarom hierbij een 

recept van een heerlijke maaltijdsalade. 

Nodig voor 4 personen: 

1 zak gemengde sla,  handje basilicum 

1  Avocado, 1 Mango, 1 gele paprika 

1 gerookte kipfilet 

1 handje geroosterde amandelen of 

andere noten. 

1 ons gekookte quinoa 

 

Marinade: 

2 eetlepels walnotenolie 

1 theelepel kerrie poeder 

Citroensap en peper naar smaak. 

 

Bereiding: 

Kook de quinoa en laat hem afkoelen. 

Snij de avocado, mango en paprika  in 

blokjes of koop een bakje gesneden 

mango en diepvries blokje avocado (AH). 

Snij de gerookte kipfilet in blokjes of 

koop ze gesneden in reepjes. Rooster de 

amandelen. Maak de marinade van de 

ingrediënten. Doe alles behalve de 

amandelen in een slakom en meng goed 

door elkaar. Als laatste strooi je de 

geroosterde amandelen of andere noten 

over de salade. Eet 

smakelijk 

 

Schilder- en tekenles 

Zomermaanden 

Riet Okhuijzen op vrijdagmiddag: 

Beemsterhoek 338 

Carel v. Nijnatten op maandagmiddag: 

Beemsterhoek 338. 

Elly Kern op vrijdagmiddag: 

Reigerlaan 66 


