
Opening 4 oktober NAH trefpunt locatie “de hoek” 

 

 

Het was een fantastische ochtend, ongelofelijk dat het trefpunt dit in een vrij korte tijd heeft kunnen 

bereiken. Er is dus duidelijk behoefte bij de lotgenoten onder ons.  

Nogmaals benadrukt het trefpunt  de samen- en medewerking van de gemeente Nissewaard 

waardoor dit allemaal mogelijk werd.  

https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/actueel/71725/nu-ook-dagbesteding-voor-mensen-met-

nah-

?redir

  

 

 

 

Thema-avond 9 oktober  

9 oktober was er de thema-avond in de Serreburgh Eikenlaan 37 te Spijkenisse met als thema 

zichtbare en onzichtbare restverschijnselen bij NAH. Deze avond werd afgesloten met twee 

presentaties therapeutisch zwemmen Aad van de linden AVSP WWW.AVSP.nl.  en 

aangepaste kleding Daphne de Ruiter daprpants.com. Was wederom een mooie avond! 

Met opmaak: Tabstops:  19,95 cm, Left
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18 oktober de eerste officiële vrije inloop in de trefpunt  “locatie de Hoek” 

Hele mooie opkomst, was onder de indruk van de goede gesprekken en mooie kennismakingen. 

We kunnen terugkijken naar een goede start van veel vrije inloopdagen. 

  

  

 

 

 1 november Trefpunt locatie “de Hoek” vrije inloop  en dagbesteding: Thema 

werken met kleuren. 

Dagbesteding, 1 november, wat houdt dat bij het NAH Voorne- Pputten in?: 

De eerste dagbesteding is 1 nNovember en het doel is dit voorlopig 1 maal per maand op de 
woensdag te organiseren. Dagbesteding “de Hoek”: 1) thema/workshophoek, met voor deze maal 
het thema: hoezo is er niets, 2) de koffiehoek gewoon ongedwongen lekker met elkaar praten 
ervaringen uitwisselen, of de krant lezen en van elkaar leren, 3) de activiteiten hoek daar bestaat de 
mogelijkheid tot het ontwikkelen van creativiteit onder begeleiding van een professional, thema deze 
maal is werken met kleuren: 4) de spelletjes hoek gewoon om met elkaar iets te ondernemen. 

Uiteraard is alles vrijblijvend, doel is en blijft lotgenoten bij elkaar te brengen en dit op diverse 
manieren te bewerkstelligen. Voorlopig 1 maal per maand, maar kan ook meer worden. De 
dagbesteding is indicatie en prikkelvrij. 

De vrije inloop vanaf 10.00 vindt Iedere 2 weken op woensdag plaats. 

Wijkcentrum De Hoek, Zwanenhoek 86A te Spijkenisse. 

  

AffasieAfasie groep  

Vanaf  1 november biedt  het trefpunt ook onderdak aan een afasie groep die onder elkaar in alle 
rust kunnen oefenen met spraak computers en regelmatige ondersteuning van een logopedist.  

Na de oefeningen en training is er de mogelijkheid voor de deelnemers van deze groep aan te sluiten 
bij de overige lotgenoten en ervaringen uit te wisselen.  

Deze groep komt van elders en heeft nu geen locatie, uiteraard verwelkomt het NAH trefpunt  deze 
groep van harte. 



Meerdere deelnemers zijn van harte welkom en kunnen in hun trainingen en  oefeningen 
meedraaien. 

De vrije inloop vanaf 10.00 vindt iIedere 2 weken op woensdag plaats.  

Wijkcentrum De Hoek, Zwanenhoek 86A te Spijkenisse. 

 

 

Vrijwilligers gezocht!! 

De groei  van activiteiten welke het trefpunt op het ogenblik  doormaakt maakt het noodzakelijk en 
gewenst. Om de standaard die er nu is ook in de toekomst te kunnen handhaven en  blijven 
waarborgen 

Daar voor zoekt het Trefpunt diverse vrijwilligers om het team te versterken gedacht de voorkeur 
gaat uit naar lotgenoten/ Mantelzorgers/professionals etc die een aantal taken kunnen oppakken. 

Dit om samen te werken en   beter in te spelen op de behoeftes en noodzaken op Voorne-P putten 
betrekking tot de erkenning en herkenning van NAH en de onzichtbare restverschijnselen. 

Gedacht word aan: 

PR en communicatie  

Organiseren van Informatie avonden. 

Financiën en begroting 

 thema-avonden en vrije inloop, 

Kinderen en jeugd. 

Activiteiten coördinatie en begeleiding voor de dagbesteding 

Gesprekspartners met inhoudelijke informatie NAH 

Organisatie externe activiteiten zoals beurzen congressen en lezingen. 

Let wel in het bovenstaande sta je nooit alleen, maar is regelmatige input van groot belang. 

Uiteraard is een combinatie van bovenstaande altijd mogelijk 

 

Voor meer informatie?   
Neem dan contact op met Jan Groeneveld :Telefoon 0614102121.  
Emailadres: nahvoorneputten@gmail.com,   

  

Voorlichtingsavonden ouders  

  

Vanaf begin december start het trefpunt met voorlichtingsavonden voor ouders met kinderen 
getroffen door NAH. 

 

mailto:nahvoorneputten@gmail.com


Deze avonden zullen worden verzorgd door een  NAH professional en een 

ervaringsdeskundige. 

De avonden zullen gaan plaatsvinden in de Hoek en in een nader te bepalen locatie in  Brielle. 

Verdere info te vinden in de volgende nieuwsbrief, media en facebook. 

 

 

 Agenda: 

 

Inloop vanaf 10.00  

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

1 november vrije inloop en  dagbesteding met het thema: werken met kleuren. 

15 november vrije inloop met als thema we zijn er voor elkaar. 

29 november vrije inloop. Met aansluitend een korte workshop. 

13 december vrije inloop en  fröbelen met kerst van te voren inschrijven, eigen bijdrage 3€. 

 

Locatie” Serreburgh” 

 

13 november thema- avond “ veranderingen” hoe gaan we daar mee om? 

 

Inloop vanaf 19.00 aanvang 19.30 sluiting omstreeks 21.00 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


