
 

 

 
 

PRAATATELIER CAPELLE 
 

ONTMOETEN – VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL 

 

Kerstshoppen bij Intratuin Zevenhuizen 

 
Het Praatatelier organiseert een leuke uitstap naar de 

Kerstshow bij Intratuin Zevenhuizen.  

Wilt u een gezellige dag om naar kerstversieringen te 

kijken of inkopen te doen, dan is dit tuincentrum 

zeker de moeite waard.  

 

U en uw naasten zijn van harte welkom. Het is een 

gelegenheid om andere mantelzorgers of mensen met 

communicatie- beperkingen door NAH te ontmoeten. 

 

Datum : maandag 13 december 2021     Tijd: 10.30 uur – 14.00 uur. 

 

Kosten : voor een kopje koffie/ thee en begeleiding zijn € 3,50  
Vervoer naar Zevenhuizen kost € 10,00 voor Capellenaren 

en leden van Hersenletsel.nl. Anderen betalen € 17,00. We 
verzamelen 10.00 u bij het Hersenletsel-Afasiecentrum. 

 De lunch is voor eigen rekening. 
 

Plaats: Om 10.30 uur verzamelen bij de ingang van het tuincentrum 
              Intratuin – Bredeweg 86c – 2761 KA  Zevenhuizen 

 
Heeft u geen vervoer op maat, kunt u meerijden vanaf het Hersenletsel-

Afasiecentrum. We verwachten u om 10.00 uur op Linie 5a in Capelle aan 
den IJssel.  

 
U kunt zich aanmelden op het Hersenletsel-Afasiecentrum tot 6 

december 2021 of door bijgevoegd formulier op te sturen naar het 

Praatatelier Linie 5a, 2905 AX Capelle aan den IJssel of te mailen aan 
info@praatatelier.nl . 

 
Het restaurant van Intratuin valt onder Horeca. Er 
kan om een Corona toegangsbewijs/ QR-code 
gevraagd worden. Houd hier rekening mee. 

 

Met vriendelijke groet vanuit het Praatatelier. 
 

Team Hersenletsel– en Afasiecentrum  
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PRAATATELIER CAPELLE 
 

ONTMOETEN – VOOR MENSEN MET HERSENLETSEL 

 

 

 
Naam:  ………………………………… Voornaam :  ……………………………………………… 

meldt zich aan  met …… pers. voor de  Excursie ‘Kerstshoppen bij Intratuin 

Zevenhuizen’ op maandag 13 december 2021. 

 

Adres  :  ………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats: …………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer :………………………………mobiel nummer : ……………………………… 

E-mailadres : ……………………………………………………………     

Contactpersoon : …………………………………dat is mijn  …………………………………… 

Telefoon contactpersoon: ………………………..mobiel nummer: ……………………… 

0 Ik heb een communicatiebeperking : ………………………  

0 Ik ben partner  / mantelzorger 

0 Ik ga mee als vrijwilliger en kan wel / niet helpen bij het duwen van een 

rolstoel. 

 

0 Ik kan goed lopen. 

0 Ik gebruik een rollator / rolstoel om me te verplaatsen 

0 Ik heb wel / niet  hulp nodig bij het duwen van mijn rolstoel. 

 

0 Ik kom om 10.00 uur naar het Hersenletsel-Afasiecentrum en rij graag mee. 

 

0 Ik kom zelf om 10.30 uur naar tuincentrum Intratuin in Zevenhuizen en betaal 

€ 3,50.   

0 Ik ben lid van Hersenletsel.nl / inwoner van Capelle aan den IJssel en 

betaal € 10,00 / €17,00 als niet  lid. 

0  Ik betaal ter plekke. 

 

0 Ik vind het goed dat er genomen foto’s gepubliceerd worden voor PR-

doeleinden. 

0 Ik wil niet herkenbaar in beeld op foto’s die genomen worden voor PR-

doeleinden. 

 

 

 
Hersenletsel- en Afasiecentrum | Praatatelier | De Linie 5a | info@praatatelier.nl | 010 

– 442 53 61 | 


