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Week van de Afasie  
 2 tm 9 oktober 2021. 

Heb jij afasie?   

Praten is lastig,woorden 

kwijt. Doe mee met een 

uitdaging om een foto te 

maken. Edwin Kooren & 

Erik Scherder  

(de ambassadeur Afasie) 

kunnen je hierover uitleg 

geven.  

www.afasienet.com  

 

Hoort zegt het voort! 

Vanuit de bestuurstafel, 

Een nieuwe kort en krachtige nieuwsbrief.  

Wij starten in september in rustig tempo onze lotgenoten 

contacten. Ons plan is om activiteiten in de regio ook uit te 

breiden. Vanwege de actuele stand van zaken rond de  

covid-pandemie kunnen wij dit niet té snel gaan uitvoeren,  

er wordt aan gewerkt!  

 

Op 21 augustus heeft op de landelijke training de kandidate 

uit Noord-Holland haar certificaat behaald om ambassadeurs 

voor de vereniging op te leiden. Onder toeziend oog van de 

directeur van de vereniging, Monique Lindhout, die deze  

zomer haar zilveren professionele jubileum mocht noteren. 

Ambassadeur, misschien een rol die u zou kunnen passen. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Daar word ik blij van! 

 

Afasie is een van onze aandachts-

punten, lees meer hierover in de 

Nieuwsbrief en op de website. 

Veel leesplezier 

Hartelijke groet,  

Angela van der Marck 
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Communicate: 

e-mail         :    noordholland@hersenletsel.nl   

Website      :    www.hersenletsel.nl/noord-holland  

Facebook   :    HersenletselNoordHolland 

Twitter              @ HersenletselNH 

Telefoon     :     020 - 496 57 71 
Rekeningnr :    NL84 INGB 0006 6523 20   

 
AGENDA 
 
Lotgenotencontacten 

Afasieweek/ A-factor in 

Noord-Holland 

Prikkelarm cultuur bezoek  

Talent/Talenten in Noord-

Holland 
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NAH gespreksgroep in Egmond aan Zee 
 

sfeervolle NAH gespreksgroep onder leiding van Teresa Takken 
Datum :    zaterdag 18 september  
Tijd        :   10.00-12.00 uur 
Locatie  :   Zeeweg 95 te Egmond aan Zee 
Vooraf altijd aanmelden via e-mail   
noordholland@hersenletsel.nl 

Agenda lotgenotencontact 

NAH café in Alkmaar 
 

Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naast betrokkenen     

Datum: zaterdag 25 september   

Tijd     :   10.00-12.00 uur 

Locatie: Wijkcentrum Daalmeer Johanna Naberstraat 77-B 1827 LB Alkmaar 

Vooraf altijd aanmelden is verplicht via e-mail : 

nahcafealkmaar@esdege-reigersdaal.nl 

NAH café Haarlem e.o 
 

Gespreksonderwerp: Eenzaamheid en mogelijkheden tot verbinding 
Datum: dinsdag 5 oktober 2021 
Tijd:      inloop 18.30 uur, aanvang 19.00 tot 20.30 uur. 
Locatie dagcentrum Stadshart van Kennemerhart, Ridderstraat 32,  2011 RS Haarlem 
Aanmelden kan tot 4 oktober 2021 via e-mail: nahkennemerland@vbzkam.nl 
 
Voor mensen van 45 jaar of ouder ; mensen met hersenletsel en hun naast betrokkenen. 
Woonachtig in Haarlem en omgeving 
 

Meer informatie zie officiële uitnodiging op onze regionale website 
 

CVA café in Amsterdam 
 
Datum :  zondag 10 oktober 
Tijd      :  14.00-16.00 uur 
Locatie:  Park-café restaurant hotel Arena,(bij het Oosterpark)  s'Gravesandestraat 55, 
1092 AA Amsterdam 
Voor leden en hun naasten staat een 1e drankje klaar; daarna zelf betalen. 
Vooraf altijd aanmelden via mail :  

gkappelhof@hotmail.com.  Zij regelt de reservering  
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Prikkelarm Cultuurbezoek 
 
Heb jij behoefte aan een prikkelarm cultuurbezoek in Nederlandse musea, (film)
theaters of podia? Maar weet je niet zo goed wat je daarvan kan verwachten? 
Neem een kijkje op youtube   https://www.youtube.com/watch?v=2kjjXuEFGfA 
en informatie op de website van Stichting onbeperkt genieten 
https://www.onbeperkt-genieten.nl 
 
Het cultureel seizoen 2021-2022 is weer gestart.  
In het najaar wordt er vanuit DeLaMar theater in Amsterdam  & Stedelijk museum in  
Amsterdam aandacht besteed aan hun prikkelarme cultuur aanbod.  
Actuele informatie kunt u lezen op onze regio website . 

DE A(fasie)-Factor  
 
DE A(fasie)-Factor is een foto- en filmepos én een participatie platform. Het doel van 
DE A-Factor is om bezoekers kennis te laten maken met individuele mensen met afasie. 
Hoe hun wereld ingrijpend is veranderd sinds zij afasie hebben. En met welke  
vooroordelen zij dagelijks te maken hebben. Maar ook hoe klein de verschillen soms zijn. 
Het doel van DE A-Factor is om bezoekers oog in oog te laten zijn met, en zich spiegelen 
aan mensen met een beperking om zo te ontdekken dat wij niet zoveel van elkaar  
verschillen. 
 
De afgelopen zomer kreeg DE A-Factor ongedacht veel media-aandacht. De makers 
Edwin Kooren, Roswitha Eshuis en Christine Versluis hebben heel veel mensen ontmoet, 
met en zonder afasie. Roswitha Eshuis kent u vast al wel, zij is de maker van  
de prachtige Afasie film “Voor altijd...Dinges”,  winnaar van Afasie prijs 2018.  
 
Na een periode bij OBA Oosterdok in Amsterdam krijgt de Expositie  op andere locaties 
aandacht voor Afasie 
 Vanaf 2 september 2021 in OBA Staatsliedenbuurt  
 Vanaf november 2021 in OBA Reigersbos, kleinere bibliotheek dus ook een  
          aangepaste vorm. Meer informatie https://www.afactor.nl/ 

Talent 
 
Heeft u interesse om als vrijwilliger uw 
talent toe te voegen aan ons  
regiobestuur of als vrijwilliger  
lotgenotenbijeenkomsten mede 
te organiseren? Laat Nu van u horen via 
telefoon of e-mail met ons  
regio secretariaat. 

Colofoon 
  
Deze Nieuwsbrief is  te vinden op 

https://www.hersenletsel.nl/noord-holland 

Ontvangt u geen Hersenletsel Magazine? Hebben wij geen goed e-mail adres van u?  

Hebt u op- of aanmerkingen ? Meld dit aan ons regio secretariaat. 

https://www.onbeperkt-genieten.nl/

