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Nieuwsbrief Sept 2015 
 
Beste mensen,  

Wij komen nog even terug over het 

sporten van vorige nieuwsbrief. In mei is 

er een inloop geweest over skiën. Daar is 

een clinic uit voortgekomen waar een paar 

enthousiasten cliënten aan deel hebben 

genomen. Ook skiën met een NAH is dus 

mogelijk. Zie het verslag over deze 

geweldige dag.  

Groeten vanuit het team 

 

Bijzondere activiteit noteer alvast 
Montmartre 12 september 2015 

Familiedag 7 november 2015 

Kerstlunch 23 december 2015 

 

Te koop 
Driewielfiets! Voor mensen die  

linkshandige mobiel zijn.. 

Van € 1.800,00 voor € 1.599,00 

Bel: 06-48766909 

 

Excursies en activiteiten 

 
Donderdag 17 

september 

excursie 

Madurodam. 

Ontdek Nederland 

in het klein en stap in de schoenen van DJ  

 

 

 

 

Armin van Buuren en mix bij de DJ Tafel 

je eigen beats, Vergeet niet een bezoek 

te brengen aan de overdekte 

voetbalattractie ‘Zo Groot Is Oranje’ en 

ontdek hoe de oranjegekte is ontstaan.  

 

Dinsdag 13 okt. 

Tentoonstelling  

“de Aanval”in de 

onderzeebootlood

s van de RDM 

Rotterdam.  

Altijd al een keer 

willen varen op de 

Maas dan heb je 

nu de kans. Vanaf 

de Erasmusbrug 

wordt er gevaren met de waterbus naar 

de tentoonstelling. 

 

Praatatelier inloopavond  
Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel 

laatste donderdag= 20 augustus 2015 
19.30 tot 21.30 uur.  

 

Iedere inloop een speciaal onderwerp. 

Deze keer:  

Vakantie vieren – hoe doe je dat  
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 voor 

gezellige ontmoetingen en Braintraining. 

Deze activiteiten zijn bedoeld voor 

mensen met NAH (Niet Aangeboren 

Hersenletsel), partners en 

naastbetrokkenen.  

 

Cursusavonden Stilstaan bij jezelf voor 

naastbetrokkene NAH o.l.v. Claudia 

Kirchner op 20 augustus en 26 november 

Tijdens de inloopavond in de Reigerlaan 66 

 

 
 

Mensen ontmoeten? Dat kan! Alle dagen 

van de week is er  

Samen koken, samen eten in de 

Bermensteyn. 

 

Workshops 
Woensdag 23 en 30 september, 7 en 14 

oktober 2015:  

Workshop Herfstdecoratie maken van 

diverse materialen. 

 

Verslagen 
Verslag van een heerlijke ochtend skiën. 

 

Ski-clinic 2 mei 2015 

 

Tijdens de inloopavond dd. 26 maart 2015 

met als thema ”wintersport” was er veel 

belangstelling door deelnemers van het 

Afasiecentrum en hun partners voor de 

mogelijkheden voor wintersporten met 

beperkingen. 

 

Door het hele enthousiaste verhaal van 

Jaqueline van der Linde, sportconsulente 

van MEE en zelf enthousiaste 

wintersporter en vrijwilliger bij de 

vereniging van gehandicapte 

wintersporters, VGW heeft zij enkele 

deelnemers enthousiast gemaakt over het 

wintersporten met een beperking. 

 

Zij heeft op de valreep voor ons nog een 

Ski clinic kunnen organiseren.  

 

2 Mei hadden we 

om 9.30 uur 

afgesproken in 

Snowworld 

Zoetermeer. 

Eenmaal in het 

restaurant konden 

we kennismaken 

met de andere 

lerares, Sandra 

Titulaer (revalidatiearts in Rijndam). En 

ook met Nadine Donders, de motor achter 

de ski clinics van de VGW. Zij had voor de 

toegangskaarten voor deze dag gezorgd.  

 

Nadat we eerst goede skischoenen hadden 

aangepast en warme skikleding hadden 

aangetrokken gingen 

we om 10 uur naar 

binnen de 

sneeuwbaan op. De 

sneeuwbaan voelde 

als een echte koelcel 

(6 graden)aan. 

Gelukkig waren we 



 
de handschoenen niet vergeten.  

 

Frank, zelf verwoed skiër, en cliënt en 

ervaringsdeskundige van het 

Afasiecentrum was er ook om te helpen. 

Hij kwam kijken of vrijwilligerswerk bij de 

VGW iets voor hem zou kunnen zijn.  

Hierna werden we begeleid met de eerste 

stapjes op de witte sneeuw. De 

meegekomen supporters konden onze 

vorderingen vanuit het restaurant zien en 

ons aanmoedigen.  

 

Hoe voelt het om na al die tijd weer eens 

op de skiën te 

staan. 

Vervolgens gingen 

we stukjes 

glijden, heuveltje 

op en in de 

“pflug” weer naar beneden. Toen dit weer 

een beetje vertrouwd voelde gingen we 

met de lift een stukje hoger de baan op. 

En vervolgens met de fantastische hulp 

van Sandra en Jacqueline weer naar 

beneden.  

Dit ging (meestal) goed. Kees ging steeds 

hoger de baan op en zelfstandig naar 

beneden, Annet en Hans werden goed 

begeleid tijdens de afdaling. Na twee 

uurtjes was het welletjes geweest. Lekker 

opwarmen en bijkomen van dit avontuur 

binnen in de “Stube” onder het genot van 

een lekker kopje thee en koffie.  

Het was een heel avontuur en zeker voor 

herhaling vatbaar. 

 

Iedereen was geïnteresseerd  in de 

wintersportvakantie naar Oostenrijk die 

de VGW ook ieder jaar organiseert. 

En Frank heeft inmiddels contact 

opgenomen met de organisatie om zich in 

te schrijven voor de training voor 

vrijwilligers. Deze start in september. 

 

Schilder- en tekenles 
Najaar 2015 

Frans Tollenaar op maandagmiddag: 

Reigerlaan 66 

Frans Tollenaar op vrijdagmiddag: 

Beemsterhoek 338 

 

Rob van Geijn op maandagmiddag vanaf 

7 september: Beemsterhoek 338. 

Elly Kern op vrijdagmiddag vanaf 4 

september: Reigerlaan 66 

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 

Bron: Internet Anoniem 

 

 

 



 
 

Kom gezellig langs 12 september op het 

Stadsplein te Capelle aan den IJssel 

 

Montmartre, hier staat het Afasie 

Centrum ook met een Kraam. 

 

 


