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Boekpresentatie 22 juni 2012 

Eindelijk was het zover dat we het boek Prikkels in de groep! konden presenteren 
aan de mensen die ons geholpen hadden in ons schrijfproces. In de prachtige kapel 
van Eckertdal (Lunet zorg) te Eindhoven creeërden we een sensorisch waardevolle 
omgeving voor alle genodigden.  

Een mooie toespraak van Jan Van Balkom (Fontys Oso), een korte workshop door 
ons, het persoonlijk aanbieden van boeken aan een aantal mensen en een gezellige 
proost zorgden ervoor dat het een bijzondere en mooie middag werd. We bedanken 
alle aanwezigen voor hun komst! En voor degene die visueel geprikkeld willen 
worden...op onderstaande link vind je een foto- impressie.  

http://www.prikkelsindegroep.nl/index-Foto%27s.htm 

  

Artikel SpeZiaal 

Het boek is af...nu is het tijd voor een aantal artikels:  Het eerste artikel dat we 
geschreven hebben heet "Kijk op gedrag met een sensorische oorzaak!" en is nu te 
lezen is in het blad Speziaal. Een mooi vakblad.  

Het artikel is tevens te lezen via onze site http://www.prikkelsindegroep.nl/index-
Media.htm 

op dit moment zijn we bezig met het tweede artikel dat in Zorg Primair zal worden 
geplaatst..wordt vervolgd... 

http://www.prikkelsindegroep.nl/
http://www.prikkelsindegroep.nl/index-Foto%27s.htm
http://www.prikkelsindegroep.nl/index-Media.htm
http://www.prikkelsindegroep.nl/index-Media.htm


  

Workshops 

Zoals beloofd houden we in het najaar workshops over Prikkels in de groep! Dit 
zullen interactieve workshops zijn waarin informatie wordt gegeven maar waar de 
deelnemers zelf ook actief aan de slag gaan.  

Op maandag 24 september zal er een workshop worden gegeven voor mensen die 
beroepsmatig geïnteresseerd zijn en op maandag 1 oktober zal er een workshop 
gegeven worden voor mensen die om persoonlijke reden geïnteresseerd zijn (zoals 
ouders, familieleden). 

De workshops beginnen om 20.00uur en eindigen om 22.00uur. De preciese locatie 
is nog niet bekend maar zal in Eindhoven zijn.  

De kosten voor een workshop bedragen 15 euro welke ter plekke kunnen worden 
voldaan.  

Wil je een plekje reserveren voor de workshop meld je dan aan via 
info@prikkelsindegroep.nl  

Wees er snel bij want vol = vol.  

  

Vakantie 

de vakantietijd is aangebroken... 

de één zoekt de Franse Riviéra op om zijn vakantie door te brengen, waarbij veel 
prikkels worden opgedaan en veel prikkels worden aangeboden (prikkels zoekend). 
De ander zoekt mischien een rustig meertje in Finland op om enkel gedempte 
prikkels te ervaren (gevoeligheid voor prikkels). Een derde zal in zijn vakantie liever 
thuis blijven en in zijn achtertuin een boek willen lezen (prikkels vermijdend).  En de 
vierde maakt het misschien helemaal niet uit wat de bestemming van de vakantie 
wordt (gebrekkig registrerend) 

Wij wensen iedereen in ieder geval een sensorisch waardevolle vakantie toe!! 

geniet ervan! 

groeten Ingrid, Robert en Sandra 

 


