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  Afasiecentrum Rotterdam e.o.  -  Zellingen dagbesteding  
   Postbus 461, 2900 AL Capelle aan den IJssel   

   afasie@zellingen.nl    tel. 010-442.53.61        

 

 
 

 

Beste betrokkene bij het hersenletsel-/Afasiecentrum,  

 

 

Het Afasiecentrum bestaat dit jaar 20 jaar. Viert u dit met ons mee ? 

Het team en de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum nodigen alle cliënten, deelnemers aan 

het Praatatelier, vrijwilligers en ex-vrijwilligers uit voor een feestelijke dag in Diergaarde 

Blijdorp op vrijdag 29 juni 2018. 

 

Waarom naar Blijdorp?  

Ons allereerste uitje, georganiseerd door cliënten en vrijwilligers 

was 20 jaar geleden en dat was een bezoek aan… 

 

Wat gaan we doen? 

- We verzamelen rond 09.30 uur bij de ingang van Blijdorp.  

- Bij de ingang wachten we op elkaar (groepsticket) en gaan we naar de Haaienzaal. 

- Tussen 10.00 uur en 11.00  uur trakteren de Vrienden op koffie/thee met gebak. 

We blikken terug en bekijken de film ‘Brug tussen zorg en welzijn’, gemaakt door een 

groepje cliënten, deelnemers en vrijwilligers. Dat maakt ons centrum zo speciaal! 

- Daarna kunt u samen met uw introducé(e), of samen met een groepje, deelnemen aan 

onze feestelijke ontdekkingstocht. U leest, praat, zoekt informatie, ontmoet de 

ambassadeurs van het Afasiecentrum en geniet van de mooie plekken in Blijdorp.  

Niemand hoeft alleen te lopen. Aan het einde is een leuke prijs te winnen! 

- Iedereen kan zo lang blijven als hij wil. U luncht op eigen gelegenheid.  

Bent u die dag in zorg en regelen wij het vervoer, dan verwachten we u om 17.00 uur bij de 

uitgang aan de Oceanium zijde. 

- We hopen dat IEDEREEN meegaat op deze feestelijke dag. Heeft u begeleiding nodig bij 

het duwen van uw rolstoel, dan zorgen wij voor voldoende begeleiding. 

Wat kost het? 

De Vrienden van het Afasiecentrum sponsoren ons. * 

- Abonnementhouders Blijdorp en cliënten, voor wie het een zorgdag is, betalen € 4,50.  

- Hun introducé(e), mensen die niet in zorg zijn of deelnemers aan het Praatatelier 

betalen  € 16,50. 

- Een derde introducé(e) kan deelnemen voor € 24,00.  

- We trakteren vrijwilligers en cliënten die bij de ‘zoekplekken’ staan,  

als dank voor hun inzet. 

 

Wij hopen dat het een feestelijke en zonnige dag wordt en dat u allen meegaat! 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

namens het team en de Vrienden van het Afasiecentrum,  

Mia Verschaeve 

 

http://www.afasie.nl/praatatelier
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* Bijzondere activiteiten worden mogelijk gemaakt door de Vrienden van het 

Afasiecentrum. Voor sommige mensen is de deelnemersbijdrage te hoog.  

Wilt u hen de kans geven toch mee te gaan, stort een extra bedrag op rekening 

van de Vrienden NL89 INGB 0003 0319 96 te Capelle aan den IJssel.  

De eerste gift is reeds ontvangen waarvoor hartelijk dank.  

 

 

U kunt zich inschrijven tot 20 juni 2018.  

 

Gereserveerde plaatsen kunnen alleen wegens (langdurige) ziekte retour betaald worden. 

 
 

Naam:…………………………….Voornaam ……………….. 
 

meldt zich aan voor het jubileum op 29 juni 2018 met …….personen    
  

adres: ………………………………………………………………………………………………. 

mailadres :………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer :……………….. mobiel :………………………………. 

Contactpersoon :………………….  telf.nr…………………  mobiel:………………………. 

 

Graag aankruisen wat van toepassing is: 

O ik ben in zorg, krijg hulp of begeleiding bij de inhoudelijke activiteit en  

    ben akkoord dat er een zorg dag wordt gedeclareerd.  

O ik ben vrijwilliger en help graag op deze dag (hoef niet te betalen). 

O ik ga mee als deelnemer Praatatelier (geen zorgdag), introducé of ex-vrijwilliger  

   en betaal € 16,50 per persoon. 

O ik/wij brengen mijn/ons abonnement Blijdorp mee en betaal/betalen € 4,50 per persoon. 

O ik wil aansluiten bij een groepje en/of wil hulp & begeleiding bij rondwandelen.  

O Ik heb hulp nodig om mijn rolstoel te duwen. 

O ik rijd met de auto naar Blijdorp. Er kunnen mensen meerijden zodat hij/zij niet op taxi hoeft  

   te wachten. Ik heb …. plaatsen in de auto.     

O ik vind het goed dat er foto’s genomen en gepubliceerd worden voor PR-doeleinden.  

O ik wil niet herkenbaar in beeld op foto’s die genomen worden voor PR-doeleinden. 

 

Ik betaal   .…. x 4,50  + .…. x € 16,50 + …. x € 24,00 =  totaal € …..…. 

 

Het bedrag graag betalen voor 20 juni overmaken op rekeningnummer Vrienden van het 

Afasiecentrum op rekeningnummer NL 89 INGB 0003 0319 96 of contant betalen in de 

Reigerlaan, Beemsterhoek of Bazuin. 

 

           
• Bij inschrijving geeft u het Afasiecentrum toestemming om uw gegevens op te slaan tot 

eind juli 2018 ten behoeve van de organisatie van deze activiteit.  

• Uw naam staat op het toegangsbewijs en wordt doorgegeven aan Blijdorp.  

http://www.afasie.nl/praatatelier

