
 

       

           

 

 

 

 

 

 

Voor en door lotgenoten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Agenda: 

Locatie “de Hoek” 
Zwanenhoek 86A Spijkenisse 
De vrije inloop vanaf 10.00 
vindt iedere 2 weken op 
woensdag plaats. 

10 januari vrije inloop en  
nieuwjaarsreceptie 

24 januari vrije inloop en  
Klaverjassen en emotie 
schilderen en tekenen 

27 december geen vrije inloop 
in verband met de kerst  

Locatie” Serreburgh” 

Eikenlaan 37 Spijkenisse 

Inloop vanaf 19.00 aanvang 
19.30 sluiting omstreeks 21.00 

8 januari thema- avond, 
evaluatie 2017 en daar uit 
voortvloeiend, ”onbegrip” en 
erkenning NAH.Deze avond zal 
er ook een gastspreker 
aanwezig zijn om de avond af 
te sluiten.  

 

 

 

 

 

 

 

NAH trefpunt  Voorne-putten gekozen tot beste Initiatief 2017. 

7 december is het NAH trefpunt Voorne-putten verkozen tot beste initiatief van 
2017.  

De prijs is deze avond in ontvangst genomen door Jan Groeneveld. 

Uiteraard is Het trefpunt Voorne-putten blij met deze erkenning 

en bevestigt wederom de behoefte. Deze prijs geld ook voor alle deelnemers en 

lotgenoten die het NAH trefpunt bezoeken en ondersteunen. Maar dient zeker ook 

als stimulans om nog  meer te ontwikkelen voor NAH en lotgenoten. 

Nieuwsbrief Januari 

deceDecnovember 

nonononovembernove

mbernonovemberNove

mbernovembernovemberno

bembernoNovembernovember 
November 

11 December in de serreburgh   

Deze avond is komen te vervallen vanwege het slechte weer. Het programma 

van deze avond is verplaatst naar 8 januari. Evaluatie 2017 en daaruit 

voortvloeiend onbegrip en erkenning. Het geplande thema sociale re-integratie 

zal hierin worden meegenomen. 

 Deze avond word afgesloten door een kleine presentatie van Birgitta Gille. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie Ouders van kinderen met NAH 

Het trefpunt vind dit dermate belangrijk, 346.000 jongeren in Nederland en 

daarvan een behoorlijk percentage hier in de regio  Voorne putten. Dat er een 

werkgroep bestaande uitvrijwilligers en ouder is samen gesteld om hier meer 

aandacht en voorlichting over te geven. Dit zullen ervarings bijeenkomsten zijn en 

voorlichting op scholen in deze regio. Met name het laatste is van belang voor de 

erkenning dit parallel aan het project rots en water wat in middels op diverse 

scholen word toegepast. Ondanks dat dit heel belangrijk is heeft het iets langer 

geduurd dan gepland heeft hoofdzakelijk te maken met het afstemmen van 

agenda’s en beschikbaar zijn. Echter de werkgroep is vollle gang.we hopen dan 

ook zo snel mogelijk hiermee naar buiten te treden. 

  

 

13 december vrije inloop en kerst fröbelen in “de Hoek”  

Was een mooie dag Maken van kerst decoraties erwtensoep kerst brood goede 

gesprekken en klaverjassen. Deze lijn willen we zeker zien vast te houden. Niet 

steeds de kerst decoraties en de erwtensoep dat zou belachelijk worden. Maar 

wel het klaverjassen de goede gesprekken, activiteiten iets lekkers bij de koffie en 

een seizoen soep. 

    

Klaverjassen               de erwtensoep                     kerstdecoraties 

 

 

 

 

 

 

NAH trefpunt Voorne putten verder als stichting.  

Vanaf december 2017 is het trefpunt een  stichting geworden er veranderd 

verder helemaal niets alleen word het eenvoudiger om subsidies te krijgen die 

weer kunnen worden aangewend voor de lotgenoten bijeenkomsten, activiteiten 

en regionale informatie. 

Even voorstellen: het bestuur bestaat uit 4 personen. Gedeeltelijk, 

ervaringsdeskundige, zorg, pr en communicatie. 

Voorzitter- jan Groeneveld, Vicevoorzitter Rhijn Broesterhuizen, Secretaris en 

werkgroepen José Broeders, Penningmeester Tom Smeelen. 

Nogmaals er veranderd niets word alleen beter om een groter draagvlak voor 

NAH      

 te creëren. Er zal meer aandacht komen voor extra bijeenkomsten in de regio 

informatie over NAH en begrip en erkenning en uiteraard herkenning. Ook zal er 

wederom een informatie beurs over NAH worden georganiseerd. 

 

 

 

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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Een korte vooruit blik: 

10 januari vrije inloop in “ de hoek “met aansluitend een nieuwjaarsreceptie 

inloop vanaf 10.00 receptie vanaf 12.00 

8 januari “Serreburgh ”Evaluatie 2017 met als rode draad “onbegrip” de avond zal 

worden afgesloten met een presentatie bewegingsexpressie door Birgitta Gille. 

24 januari vrije inloop en dagbesteding in “ de Hoek” met als thema emotie 

tekenen en schilderen, koffie met appelgebak en klaverjassen. 

30 januari: verzorgd het trefpunt in samen werking met Recuper een NAH 

training voor belanghebbende bij de gemeente Nissewaard. Het betreft hier WMO, 

Zorg en samenleving, jeugdcoaches, leerplicht en combinatie functionarissen. Het 

is een start hopelijk volgen er meer van dit soort trainingen. 

Het trefpunt zal komend jaar meer gaast sprekers gaan uitnodigen, dit zal variëren 

van NAH professionals tot regio Voorne-putten organisaties die iets voor ons 

zouden kunnen beteken met betrekking tot hobby’s en vrijetijd besteding. 

Dit zal starten op de avonden in de serreburgh maar zal na verloop van tijd 

verworden tot workshops en presentaties op de woensdagen in “de hoek” 

 

 

Wit 02121 email: 

nahvoorneputten@gmail.comof 

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. 

 

 

Dank U wel!!! 

Zonder de deelnemers, lotgenoten mantelzorgers, vrijwilligers achter de 

schermen, professionals, media en de gemeente Nissewaard.  

Had het NAH trefpunt Voorne- putten nooit geworden tot wat het nu is dank u 

wel U rekent op ons zo ook rekenen wij  ook weer in  2018 op U 

 

WE hopen U allen treffen op 10 januari tijdens de Nieuwjaars receptie maar 

mocht dat niet lukken wensen wij U een goed uiteinde en een heel voorspoedig 

2018 en de jaren erna!! 
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