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Recent verschenen.
Gezellig etentje
Op 12 januari nodigen Martine en Patrick alle teamleden uit voor een gezellig etentje. Ook onze gewezen
medewerkster Sophie Deno is van de partij. Een fijne manier om met blij gemoed en vol enthousiasme
het nieuwe jaar te starten!
Presentatie dyslexie
Op 28 januari onderhoudt Patrick de leden van Rotary Brugge over dyslexie. Hij bespreekt de meest
recente visies, onderzoek en hulpverlening en kan er rekenen op een grote interesse.
Sprankel West –Vlaanderen organiseert:
Op 24 februari spreekt Pieter Stock in Howest, Sint-Jorisstraat 71 te Brugge over rekenproblemen : ’Als
rekenen moeilijk loopt…. Een blik op rekenproblemen en dyscalculie.’ Aanvang 20 uur.
Nieuw in onze bibliotheek : Non-verbale communicatie, dat spreekt!
Communicatie bestaat voor 7% uit woorden en voor 93% uit non-verbale aspecten. In dit boek ontleedt
auteur Pieter De Smet niet alleen je lichaamstaal maar hij onderwerpt ook je verbale communicatie aan
een grondige analyse. Twee opvallende stellingen :
‘Non-verbale communicatie is 100 % onbewuste en 100 % eerlijke taal. Ze is complementair aan jouw
verbale communicatie en noodzakelijk om de juiste betekenis te kunnen geven aan een woord. De
belangrijkste non verbale communicatie-instrumenten zijn benen, voeten en tenen. Hoofdreden? Hoe
verder een lichaamsdeel van jouw hersenen verwijderd is, hoe minder bewust je bent van wat je er mee
doet. Daardoor geven je benen, voeten en tenen een waardevol beeld van jouw emoties tijdens het
communiceren.’
‘De reukzin wordt beschouwd als het oudste zintuig en een van de meest betrouwbare. De mens
reageert emotioneler op geur dan op andere vormen van zintuiglijke stimulatie. 75 % van onze
dagdagelijkse emoties wordt beïnvloed door wat we ruiken!’
Ook nieuw : wij kochten 4 exemplaren van ‘Leerbeest , leren leren voor 12-15-jarigen.’ Auteur Marcella
Deneve, uitgeverij Averbode.
Autisme centraal organiseert : autisme en humor
Op dinsdag 16 februari organiseert autisme centraal in het cultureel centrum De Branding, Heilig
Hartlaan 6 te Knokke Heist, een voordracht met als titel: autisme en humor. Om 20:00 spreekt Peter
Vermeulen over het autistische in humor en het humoristische in autisme. Wat is er grappig aan een
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ernstige handicap als autisme? En mogen we daar wel om lachen? En wat is er autistisch aan humor?
Hebben mensen met autisme humor en begrijpen ze humor? Op humoristische wijze verkent hij de
raakvlakken van twee ogenschijnlijk tegengestelde werelden. Deze presentatie maakt deel uit van een
hele reeks boeiende voordrachten over autisme: autisme en waarneming, autisme in de film,
splintervaardigheden uitgelegd, autisme: een extreme vorm van mannelijk denken, … Wie een overzicht
wenst van de volledige lijst en een verdere omschrijving, geeft een seintje of kijkt even op
www.autismecentraal.com.
Sensotec: permanente vernieuwingen op vlak van hulp bij lezen en spellen
Het januarinummer van de nieuwsbrief van de firma Sensotec bevat alweer heel wat nieuwe of
verbeterde technologische hulpmiddelen om tekst om te zetten in spraak en omgekeerd. Voor heel veel
ernstige dyslectici ziet de toekomst er dus al weer een stukje positiever uit! Wij stellen deze nieuwsbrief
graag ter beschikking of verwijzen naar www.sensotec.be/nieuwsbrief. Wens je zelf in te schrijven kan
dit op info@sensotec. Je kunt ook ter plaatse terecht voor demonstraties en praktische workshops :
Sensotec, Gistelsteenweg, 112, 8490 Varsenare, tel. 050/39 49 49. Voor specifieke vragen over dyslexie
is er een afzonderlijk mailadres : dyslexie@sensotec.be , tel. O50 40 47 41.
Sollicitatiegesprekken
In de voorbije maand voerde Patrick enkele gesprekken met logopedisten die spontaan solliciteerden en
graag deel zouden uitmaken van ons team. Momenteel slagen wij er wel nog steeds in om alle nieuwe
aanmeldingen geplaatst te krijgen binnen ons huidige team. Omdat daar altijd verandering kan in komen
en onze teamleden nu toch op zowat 95% van hun maximale beschikbaarheid binnen onze dienst
functioneren, zijn dergelijke kennismakingsgesprekken zeker zinvol. Indien nodig kunnen wij zo snel en
probleemloos uitbreiden of de continuïteit van de therapieën verzekeren indien één van onze huidige
teamleden onverwachts zou wegvallen.
Dyslectisch? Je bent in goed gezelschap!
Vertoont uw kind dyslexie of hebt u het zelf? Zeker geen paniek! Er is veel hulp en een mooie carrière is
zeker niet uitgesloten. Wij kennen persoonlijk heel wat dyslectische ingenieurs, artsen, architecten en
zelfs leraar!. Een selectie van bekende dyslectici uit de filmwereld, literatuur, kunst, wetenschap, muziek
en zakenwereld: Tom Cruise, Whoopy Goldberg, Will Smith, Harrison Ford, Stephen Spielberg, Walt
Disney, Agatha Christie, Roal Dahl, Pablo Picasso, Thomas Edison, Einstein , Mozart, Bach,
Beethoven, Richard Branson, …
Recent verschenen
Psychologiemagazine van februari 10 publiceert enkele artikels met betrekking tot ons beroep :
”Ik weet wat ik wil zeggen, maar het komt er gewoon niet uit” een aangrijpend verhaal over de gevolgen
van een blijvend stotterprobleem.
Verder ook een artikel over trainen van hersengolven bij volwassenen met ADHD en over omgaan met
faalangst.
Wie deze artikels wenst in te zien geeft ons gewoon een seintje.
Alle reacties, suggesties en vragen zijn welkom op pittery@evonet.be
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen volstaat een mail met vermelding ‘uitschrijven’
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