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Nieuwsbrief Mei 2015 
 
Beste mensen,  

Inmiddels is er weer een heel gezellige 

excursie “varen met de Spido” geweest. 

Mooi weer veel zon en een gezellige 

groep met mensen. In deze nieuwsbrief 

staat weer van alles te lezen over de 

nieuwe excursies, workshops en gezellige 

andere uitjes. Wat dacht je van een 

route langs allerlei kunst of een rondje 

op de fiets? 

Veel leesplezier. 

Groeten vanuit het team 

 

Bijzondere activiteit noteer 

alvast 
Familiedag 7 november 2015 

 

Excursies en activiteiten 

 

Dinsdag 19 mei 2015  
Fietstocht  

“richting Kralingseplas” 

Gezellig op de fiets 

door Capelle naar de 

Kralingseplas. Onderweg genieten van de 

natuur en wat Capelle en Rotterdam ons 

biedt. Picknicken onderweg aan de Plas. 

Is het weer te slecht dan wijken we uit 

naar 23 juni. 

 

 

 

 

 

Weekend 5 – 7 juni 
Zeilen op het 

IJsselmeer 

Genieten van de 

wind door je 

haren. Turen 

over water naar het land. Zonnetje 

lekker op het bolletje. Dat zijn de 

ingrediënten voor een heerlijk weekend 

zeilen. Voor info info@praatatelier 

 

Weekend 5- 7juni 
Kunst & Atelier-

route in Capelle 

Dit weekend staat 

Capelle en het 

Afasiecentrum in 

het teken van de 

Kunst. Hou je van 

kunst kom dan een 

kijkje nemen in het 

Afasiecentrum wat 

open is op zaterdag en zondag open is 

van 12.00 – 17.00 

 

Woensdag 17 juni 
Uitwaaien en wandelen in Kijkduin. 

Dit jaar staat wederom de excursie 

Kijkduin in het programma. Een heerlijk 

dagje zon, zee en zaligheid aan het 



 
strand en met Wombats op het strand 

en aan de branding. 

Ga mee en geniet van deze dag aan het 

strand. Bij goed weer een picknick op 

het strand en na afloop eten in een 

gezellig restaurantje (voor eigen 

rekening). 

 

Praatatelier inloopavond  
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 

laatste donderdag= 28 mei 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 

wordt er in LCC de Zevensprong aan de 

Mosoelstraat 20 in Hoogvliet NAH 

activiteitengeorganiseerd. Deze 

activiteiten zijn bedoeld voor mensen 

met NAH (Niet Aangeboren 

Hersenletsel), partners en 

naastbetrokkenen.  

 

Tijdens de bijeenkomsten worden 

diverse NAH vriendelijke 

welzijnsactiviteiten, cursussen, 

gespreksgroepen  en ondersteuning 

aangeboden om zowel de mantelzorger 

als de getroffene met NAH een 

steuntje in de rug te bieden bij hun 

deelname aan het maatschappelijk 

verkeer. Daarnaast is er ruimte om 

elkaar te ontmoeten en inspiratie van 

elkaar op te doen. 

 

De bijeenkomsten worden begeleid door 

ervaringsdeskundige vrijwilligers; er 

wordt een bedrag gevraagd van €3,50 

per keer voor de huur en een kopje 

koffie of thee. Heeft u vragen, mail dan 

naar info@praatatelier.nl. 

 

Mensen ontmoeten? Dat kan! Alle dagen 

van de week is er  

Samen koken, samen eten in 

Bermensteyn. 
 

 
Schilder- en tekenles 

 van 13.00 u tot 15.15 u. 

 

o.l.v. Elly Kern 

op maandag: : Beemsterhoek 338 

o.l.v. Frans Tollenaar 

op maandag: Reigerlaan 66. 

o.l.v. Frans Tollenaar 

op vrijdag:  Beemsterhoek 338 

o.l.v. Rob van Geijn op vrijdag:  

Reigerlaan 66 

 

Workshop Vogelhuisje op-pimpen 
Woensdagmiddag 20 en 

27 mei. 
Iedere vogel maakt zijn 

eigen nestje. Maar een 

vrolijk gekleurd huisje in 

de tuin maakt het erg 

gezellig. Wat dacht van 

een bonte serie vogelhuisjes als 

versiering aan de schutting in de tuin of 

op het balkon. Kom op woensdagmiddag 

naar de Beemsterhoek en versier een 

huisje naar eigen idee. 

 


