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    Afasiecentrum Rotterdam e.o.  -  

Hersenletselcentrum 
     Postbus 461, 2900 AL Capelle aan den IJssel                     

     Praatatelier :  info@praatatelier.nl    
 

 

Creatief voor de kerst met eigen gedecoreerd materiaal 
 

Het kerststuk maken wij voor een groot deel zelf.  

De schaal wordt door u bekleed. Er worden verschillende 

technieken  

gebruikt, zoals decoupage met servetten, beschilderen, 

verfschilfers.  

 

In de 2de bijeenkomst maakt u een mooi kerststuk met uw eigen 

decoratie, kerstgroen en andere materialen.           

U haalt met dit originele werkstuk de kerstsfeer in huis.  

 

Het Praatatelier nodigt u uit voor deze workshop.  

U kunt  andere mantelzorgers en/of mensen met communicatie- beperkingen door 

NAH ontmoeten. 

 

Datum :  woensdag 12 en 19 december 2018.  

Tijdstip:  13.00 u – 15.15 u.  

Plaats  :  Beemsterhoek 338, Capelle aan den IJssel.  

Kosten :  € 10,00 inclusief materiaal, koffie of thee voor leden van Hersenletsel.nl. 

en  

                   inwoners van Capelle aan den IJssel. Niet leden betalen € 18,00. 

 

U kunt zich inschrijven tot 4 december 2018 door de strook op te sturen naar het 

Praatatelier, Postbus 461, 2900 AL Capelle aan den IJssel of te mailen naar 

info@praatatelier.nl . 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Barbara van der Ham 
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Naam :  ………………………………………… Voornaam :  ……………………………………………………………….. 

meldt zich aan voor :  Workshop “Kerststuk 2018 maken” op 12 en 19 december  

 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 

0 Ik heb een communicatiebeperking                       0 Ik ben partner  / mantelzorger 

0 Ik heb hulp nodig bij het uitvoeren van handelingen als bijv. snijden/knippen 

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

0 Ik ontvang zorg op het Afasiecentrum. Ik doe kosteloos mee met de activiteit.       

    Als ik mijn werk wil houden betaal ik € 10,00. 

0 Ik ruil mijn zorgdag met………………….. .       

0 Ik heb bezwaar tegen plaatsing van foto’s in het picasa-album op internet. 

 


