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Capelle aan den IJssel,  5 februari 2018. 
 

 

"Op verhaal komen" met hersenletsel  

 
Anderen ontmoeten en over andere dingen praten dan de gevolgen van hersenletsel. Doe 

mee met de cursus  “Op Verhaal Komen”. 
 

Tijdens deze cursus bespreken we verschillende thema’s of gebeurtenissen en brengen dit 

in beeld.  Hiervan maken we een map 'Op verhaal komen'.  Het besproken onderwerp 

wordt geïllustreerd met een foto, enkele woorden, een tekening of een collage.  

 

We zien de cursus "Op verhaal komen" als ondersteuning voor gespreksvoering, 

verwerking en geheugentraining. Het is een gezellige groepsactiviteit waarbij interactie en 

interesse in elkaar voorop staan. 

 

Waar: Reigerlaan 66, Capelle a/d IJssel 

Kosten:  de begeleiding van de groep en koffie of thee zijn gratis voor Cappellenaren, 

een vrijwillige bijdrage voor de map en de materialen mag. 

Wanneer: maandagmiddag 5 maart tot en met 26  maart van 13.15 uur –  14.45 uur. 

 

Bent u geïnteresseerd in deze gezellige en inspirerende cursus? 

Voor aanmelden of vragen kunt u mailen naar info@praatatelier.nl of bellen met 010-

442.53.61  

Bij voldoende deelname starten we op maandagmiddag 5 maart 2018 om13.15 uur. U kunt 

zich inschrijven tot 1 maart 2018 

 

Om een mooi naslagwerk hiervan te maken vragen wij u om Foto’s mee te nemen van 

mensen die belangrijk voor u zijn. We kopiëren de foto’s en u krijgt de originele foto's 

terug. Uiteraard kunt u ook de foto's zelf kopiëren en de kopietjes meenemen.  

 

met vriendelijke groet, 

 

 
Marian Tullemans 

Coördinator Praatatelier 
Afasiecentrum Rotterdam e.o. 
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Naam  :  ………………………. Voornaam :  …………………………….. 

meldt zich aan met ...… pers. voor de cursus “op verhaal komen” 5 maart 2018 

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

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

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

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

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

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

 

0 Ik heb een communicatiebeperking / NAH            

0 Ik ben partner  / mantelzorger 

0 Ik gebruik een rolstoel / rollator  om me te verplaatsen.  

 

0 Ik heb bezwaar tegen gebruik van gemaakte foto’s op sociale media. 

 

 

 
 


