
 

       

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Agenda: 

Locatie “de Hoek” 
Zwanenhoek 86A Spijkenisse  

7 februari, vrije inloop en 
activiteiten deze dag zal ook  
de WMO een presentatie 
geven over de mogelijk en 
onmogelijkheden  binnen de 
WMO facilitering ook is er 
gelegenheid individuele vragen 
te stellen. De presentatie start 
rond 11.30. voor de hongerige 
deelnemers zal er voor 
broodjes worden gezorgd 

 21 februari, vrije inloop en 
activiteiten. Waar onder 
klaverjassen, sjoelen , tekenen 
en schilderen 

 

 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Trefpunt Voorne-Putten 

het nieuwejaar gepast afgetrapt.  

8 januari: met en thema-avond in de Serreburgh 

10 januari: vrije inloop met activiteiten en Nieuwjaars receptie in 

wijkcentrum de hoek 

24 januari: vrije inloop met activiteiten in wijkcentrum de hoek 

Nieuwsbrief  februari 

februarifebruarifebruari

februariJanuadeceDecn

ovember 

nonononovembernove

mbernonovemberNove

mbernovembernovemberno

bembernoNovembernovember 
November 

Trefpunt ook landelijk aangemeld als beste initiatief 2017. 

Na het behalen van de initiatiefprijs 2017 heeft de gemeente Nissewaard 
ook gemeend ons allen landelijk aan te melden. Is weer een mooie 
gelegenheid NAH onder de aandacht te brengen. Uiteraard moeten we 
dan wel verkozen worden en met genoeg stemmen moet dat lukken. 

U kunt stemmen via onderstaande link: 

https://www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/trefpunt-nah-voorne-putten  

 

https://www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/trefpunt-nah-voorne-putten


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                               

 

presentatie WMO 7 februari,Wijkcentrum “de Hoek” 

Zoals in de agenda opgenomen is er 7 februari naast de vrije inloop en 
activiteiten een presentatie van de WMO deze zal worden verzorgt door 
Rutger Zevenhuizen. Deze presentatie komt voort uit de vragen van de 
deelnemers van de lotgenoten bijeenkomsten. 

Hopelijk kan er nu veel duidelijk worden. 

De vrije inloop start zoals altijd om 10.00 en Rutger zal het word nemen om 
ongeveer 11.30. 

Daar dit net lunchtijd betreft en het dermate belangrijk is zal het trefpunt 
voor broodjes zorgdragen 

  

 NAH trefpunt Voorne- putten website. 

Het moest er een keer van komen het trefpunt is hard bezig een web site 
bouwen waar alle activiteiten, informatie en dat op vermeld worden. Hij is 
nu nog in aanbouw maar het doel is volledig vanaf 9 februari operationeel 
te zijn. Iets later dan gepland maar ging helaas niet anders. 
nahtrefpuntvoorneputten.nl.   

Ook zullen er hier nieuwsfeiten met betrekking tot NAH geplaatst worden. 

 

Agenda: 

Locatie” Serreburgh” 

Eikenlaan 37 Spijkenisse 
Inloop vanaf 19.00 aanvang 
19.30 sluiting omstreeks 21.00 

 
12 februari  thema-avond met 

als thema sociale re-integratie 

en inspiratie. Deze avond zal 

met een informatieve 

presentatie worden afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten 2018. 

Naast het uitbreiden intensiveren van de lotgenoten bijeenkomsten, de 
daarbij behorende activiteiten en workshops wil het trefpunt zich ook meer 
gaan toeleggen op gedegen informatie omtrent NAH. Niet alleen voor de 
lotgenoten maar ook voor mantelzorgers en overige in de regio Voorne-
putten. Dit kunnen we uiteraard niet alleen hiervoor zullen professionals 
worden aangetrokken voor presentaties en de voornoemde workshops. 

Concreet betekent dit bijeenkomsten en ondersteuning ouders van 
kinderen/ jeugd met NAH of nog niet vastgesteld. 

Informatie en bijeenkomsten NAH mantelzorgers, partners, kinderen 
overige naasten. 

Het trefpunt gaat  3  maal per kwartaal informatie thema dagen 
organiseren gekoppeld aan vrije inloop op deze dagen zal er informatie en 
een gastspreker(professional) aanwezig zijn voor presentaties over het dag 
thema. 

Eerste thema dag is gepland op zaterdag 3 maart met als thema 
mantelzorgers.  

Locatie wijkcentrum de hoek vanaf 11.00 gastsprekers vanaf 12.30. 

We houden U uiteraard op de hoogte. 

 

 

Locatie “Serreburgh” 

Eikenlaan 37 Spijkenisse. 

Inloop vanaf 19.00, aanvang 

19.30 sluiting omstreeks 21.00. 

12 februari thema-avond met 

als thema: sociale re-integratie 

en inspiratie. Deze avond zal 

met een informatieve 

presentatie worden afgesloten. 

 

 

 

 

Wit u meer informatie? 

Neem dan contact op met: 

Jan Groeneveld, 

 telefoon 0614102121 

email: 

nahvoorneputten@gmail.com 

of volg ons op de 

facebookpagina: 

NAH Niet Aangeboren 

Hersenletsel trefpunt-

Voorneputten. 

U kunt zich ook abonneren op 

de maandelijkse NAH trefpunt 

nieuwsbrief. Zo blijft u op de 

hoogte van onze activiteiten. 
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