
Na de topeditie van vorig jaar, is het hoog tijd weer  
een intensieve week te organiseren!  

 

 
 
WAAROM? 
Na de topeditie van vorig jaar richten we 
dit jaar heel graag opnieuw een 
intensieve therapieweek in, tijdens de 
grote vakantie. Hoe kunnen we ook 
anders: ’t is nog nooit tegengevallen. 
Meer nog: het is voor velen een goede, 
aangename maar vooral leerrijke 
aanvulling op de individuele sessies. 
 
Bij een meer intensieve aanpak in groep is 
het veel gemakkelijker om het geleerde 
toe te passen en in te oefenen.   
 
Zo bieden we personen die stotteren de 
gelegenheid om samen met anderen een 
langere periode rond hun spreken bezig 
te zijn. De resultaten van deze weken zijn 
heel bemoedigend, zowel wat 
spreekcontrole betreft als spreekdurf en 
gevoel van zelfwaarde.  
 
Vind je dat spreken best wat leuker zou 
mogen zijn? Wil je graag wat meer 
controle krijgen over je spreken? Blijft het 
moeilijk om te durven stotteren? Of vind 
je de strijd soms zwaar in je eentje?  
Dan is deze intensieve week echt iets 
voor jou!  
 
WANNEER? 
Dit jaar willen we deze week laten 
doorgaan in de tweede week van 

augustus (maandag 5 augustus  t/m zaterdag 
10 augustus 2019).   
 
WIE? 
Luc, Lisa, Stephanie, Claire en Siene worden 
ook dit jaar bijgestaan door een aantal 
studenten die door ons opgeleid worden om 
jullie optimaal te begeleiden. 
 
FINANCIEEL? 
Om het geheel financieel draagbaar te 
maken, bedraagt het inschrijvingsgeld dit 
jaar 250€ + eventuele vervoerskosten 
(afhankelijk van daguitstap). 
Inschrijven kan vanaf de leeftijd van 6-7 jaar 
(1de leerjaar) tot 13 jaar.   
 
HOE INSCHRIJVEN? 
Indien je geïnteresseerd bent om aan deze 
week deel te nemen, vul je onderstaande 
strook in en bezorg je dit aan je logopediste 
of stuur je het ons toe via post of per e-mail.  
(moris.siene@gmail.com) 
Hoe sneller wij weten wie geïnteresseerd is, 
hoe gemakkelijker het is om op tijd ons 
programma samen te stellen. 
 

 
Ik ben geïnteresseerd om de intensieve week 
rond stotteren te volgen: 
 
 
Naam: ………………………………………………………… 
Naam van je logopedist(e): …………………........ 
Adres: ………………………………………………………... 
 …………………………………………………….… 
Telefoon: …………………………………………………... 
E-mail: ……………………………………………………….. 
 

Hopelijk tot dan! 😉  

 
Voor de aftermovie van vorig jaar, 
surf zeker naar www.luctielens.be ! 

http://www.luctielens.be/

