
Workshops   
 

Vrijdag 16 november  Reigerlaan 66  Workshop Visagie,  

Hoe maak je je op met een halfzijdige verlamming.    

Speciaal voor de feestdagen die eraan komen.  

Kosten € 7.- voor leden. Niet leden € 14.-  13.30-15.30 u 
 

Woensdag 12 en 19 december Beemsterhoek 338  

Workshop Kerstdecoratie  maken.  
Kosten € 10,00 voor leden. 

Niet leden € 18.00.                 13.00- 15.30 u 

 

NAH inloop & thema-avond 
 

Elke maandagmiddag Reigerlaan 66 inloop    13.30 –15.30 u  
 

Elke laatste donderdag van de maand 
 Inloop voor jongeren met NAH (18-28 jaar) 

Eet en doe gezellig mee tussen    17.30-19.30 u 

  
30 augustus  Hersengymnastiek en taalspellen 19.30-21.30 u 
27 september Actuele websites, blogs en apps 

25 oktober  Ambassadeurs Hersenletsel.nl aan het woord 

29 november          Naasten in Beeld 

 

Ondersteuning naasten 
 

Iedere laatste donderdag van de maand Reigerlaan 66 

    Gespreksgroep voor naast betrokkenen     19.30-21.30 u 
Elke tweede maandag van de maand Reigerlaan 66 

 Partnergroep       16.00--17.30 u

   

Op www.afasie.nl/praatatelier vindt u onze producten zoals het boek 

Afasiecentrum “woorden en daden”, de   DVD “Regie over eigen leven”,  het 
stripverhaal “Alles anders“ en onze kunstkaarten. 

 

http://www.afasie.nl/praatatelier


 

                           

 

 

 
 

Activiteitenfolder 

Praatatelier  Capelle      
 

Najaar 2018 
 

In het Praatatelier kunnen mensen met beperkingen door een 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten terecht 

voor welzijnsactiviteiten, cursussen en lotgenotencontact. Het 

Praatatelier Capelle ontvangt financiële steun van de 

gemeente Capelle aan den IJssel  en de  Stichting Vrienden 

van het Afasiecentrum. 

De  Stichting Marline Fritzius   

sponsort de inzet van kunstenaars  

bij onze schildercursussen.  

U kunt onze activiteiten steunen met een gift t.n.v. de Stichting 

Vrienden van het Afasiecentrum te Capelle aan den IJssel op 

rekeningnummer NL 89 ING 0003.0319.96  . 
 

 

www.hersenletselcentrum.com/rotterdam 

                   info@praatatelier.nl

 



  Het Praatatelier voor mensen met NAH en hun mantelzorgers 
 

Iedereen is van harte welkom. Er is geen verwijzing of indicatie nodig. 

Aanmelden bij excursies en workshops is noodzakelijk voor de 

organisatie en verzekering. Dit kan via info@praatatelier.nl of 010-

442.53.61. Alle prijzen van cursussen, en excursies zijn inclusief koffie 

of thee, cursusleiding, toegang en materialen.  Deelnemers uit Capelle 

aan den IJssel en leden van de patiëntenvereniging hersenletsel.nl 

betalen de lage eigen bijdrage.  

In het Praatatelier is gezelligheid troef. Men kan ervaringen delen of 

cursussen volgen om de communicatie  en het omgaan met niet zichtbare 

gevolgen van hersenletsel te verbeteren. 
 

  Wekelijks:   NAH inloop te Capelle aan den IJssel.   
 

Maandag 

Klaverjassen  Beemsterhoek 338  10.00-11.50 u 

Beeldend communiceren Beemsterhoek 338  13.00-15.30 u 

o.l.v. een kunstenaar Reigerlaan 66   13.00-15.30 u 

NAH inloop       Reigerlaan 66   13.30-15.30 u 
Woensdag 

Crea-middag  Beemsterhoek 338  13.00-15.30 u 

Donderdag 

Muziek & Zang  NAH groep, Bazuin 1 10.00-12.00 u 
Vrijdag 

Eenhandig koken    Reigerlaan 66   10.00-12.00 u 

Beeldend communiceren Bazuin 1   13.00-15.30 u 

o.l.v. een kunstenaar Beemsterhoek 338  13.00-15.30 u 

   
 

Mensen met NAH kunnen aansluiten bij de Ontmoeting. 

Heeft u hierbij ondersteuning nodig, het Praatatelier 

begeleidt u graag.   

   Alle werkdagen smakelijk eten 
  Samen lunchen  Beemsterhoek 338  12.00-13.00u 
  Samen koken,   Schollevaar, Bazuin 1  16.00-19.00u   

   samen eten     ,,     in het weekend      10.00-14.00 u   

   Actief in de tuin  Bazuin 1 op maandag en donderdag  

mailto:info@praatatelier.nl


Excursies: Vervoer uit Capelle mogelijk tegen kostprijs.(Prijs en data onder voorbehoud) 

 

Vrijdag 24 Augustus : Uitwaaien in Hoek van 
Holland. We drinken koffie met iets lekkers op 

het strand en eten een twaalfuurtje bij Beachclub 

One. De begeleiding, lunch en koffie kosten  

€ 12,00 voor leden of € 22,00  voor niet leden.  

 
Dinsdag 25 september op bezoek in de mooiste viswinkel 

van Europa, Smidt Zeevis Rotterdam. Kijken, proeven en 

Leren over duurzame vis.  Wat betekent het spreekwoord 

“zo gezond als een vis”?   

En natuurlijk eten we een broodje vis of vers gebakken 
kibbeling in de lunchcorner. 

Voor meer informatie vraag de inschrijfbrief aan. 

 

Donderdag 18 oktober: Nieuw in het 
Arboretum Trompenburg in Rotterdam. Het 

Voedselbos, een eetbaar park, waar je kunt 

ontspannen, al dan niet onder genot van een 

vers geplukte bes of noot. Verzamelen bij de 

ingang van Trompenburg om 10.00 uur. De 
begeleiding, koffie met iets erbij en een rondleiding kosten € 7.00 laag tarief, 

anderen € 17.00 

 

Woensdag 28 november: Kerstshoppen bij 

‘De Driesprong’ Zoetermeer. Verzamelen om 
10.30 u bij de ingang van het tuincentrum. 

De begeleiding, vervoer en koffie kosten  

€ 10,00  laag tarief, anderen € 17,00.  

 
Bijzondere activiteiten: Vraag de inschrijfbrief voor meer informatie. 

* Vrijdag 5 oktober Workshop “samenwerken met Afasie” georganiseerd 

   door  Dinges Afasie events. Reis mee met de trein naar Driebergen-Zeist 

* Familiedag voor jongeren en hun naasten, zaterdag 20 oktober   
* Hersenletsel weekend 3-4 november LEEF (tijd)loos in Alphen aan den Rijn  

* Kerstlunch vrijdag 21 december bij het van der Valk Hotel in Nieuwerkerk 


