
Het voelt als thuiskomen !!! 

Dit gevoel hebben de deelnemers en naaste betrokkenen 
tijdens de NAH (Niet aangeboren Hersenletsel) trefpunt 
bijeenkomsten. Gedurende deze bijeenkomsten  is er 
onderling begrip, respect en acceptatie. Ook is er ruimte voor 
goede gesprekken activiteiten en gewoon even rust en het 
geven van informatie. Daarbij is er aandacht voor  het 
uitwisselen van ervaringen met Lotgenoten, naast betrokkenen 
en overige geïnteresseerden. Een leermoment, voor eenieder 
Daarnaast het geven van informatie over maatschappelijke en  
sociale problemen gerelateerd aan NAH. 
Ook worden er  regelmatig interessante sprekers uitgenodigd  
met boeiende onderwerpen. 

NAH mantelzorgers 

informatie/ontmoetingsdag van 3 

maart ingesneeuwd 
Jammer genoeg vanwege de hevige sneeuwval, onbegaanbare 
en gladde wegen een logische beperkte opkomst. Maar was 
zeer zeker met alle aanwezigen, bezoekers en vrijwilligers een 
leerzame dag. 
Heel veel dank aan een ieder die ondanks alles de elementen 
hebben getrotseerd. 
We gaan deze NAH mantelzorgers informatie/ontmoetingsdag 
ongetwijfeld een keer opnieuw inplannen maar wellicht in een 
andere opzet maar zeer zeker in een ander jaargetijde. We 
houden u op de hoogte. 

Agenda: 

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

Woensdag 4 april vrije inloop 
met activiteiten: klaverjassen en 
emotie schilderen/tekenen. 

Woensdag 18 april vrije inloop 
met activiteiten en 12.00 
presentatie van Ruud van de 
Kamp. 

Locatie” Serreburgh” 
Eikenlaan 37 Spijkenisse 

Inloop vanaf 19.00 aanvang 19.30 
sluiting omstreeks 21.00. Vindt 
iedere 2de maandag van de 
maand plaats. 

Maandag 9 april Thema-avond 
met als thema 'maatschappelijke 
re-integratie' met als afsluiting 
een korte presentatie van Ron 
Vollenga (voorzitter BCRS) over 
begeleid badminton voor NAH. 
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Vrije inloop 7 maart 
Even lekker genieten van een lente soep en broodjes. Na 
emotie tekenen en schilderen en goede gesprekken, veel 
ervaringen en frustraties zijn weer gedeeld we hebben 
met z’n allen veel geleerd deze dag Jammer genoeg door 
ziekte en vakanties  geen klaverjassen.  
Dit is allemaal mogelijk bij de vrije inloop en overige 
bijeenkomsten, afhankelijk van het programma. De data 
en programma’s vind U op onze website. 

 

Thema-avond 12 maart 
Het thema wat deze avond centraal stond was: 'Onbegrip en gedragsverandering.' 
De avond werd afgesloten met een presentatie van vereniging historisch Spijkenisse, 
gegeven door Nel van den Tol. Het was weer een mooie en leerzame avond.  

 

Een groot verlies 
9 Maart heeft ons het droevige nieuws bereikt dan onze penningmeester Tom 
Smeelen onverwachts is overleden. 
De leegte die Tom achterlaat, is niet met woorden te vullen. 
Wij wensen alle nabestaande veel kracht toe om dit verlies te verwerken. 

 

Korte vooruitblik 
Woensdag 4 april vrije inloop met activiteiten in de 'Hoek' :klaverjassen en emotie 
schilderen/tekenen. 

Maandag 9 april 'Serreburgh' Thema-avond met als thema: 'maatschappelijke re-
integratie' met als afsluiting een korte presentatie van Ron Vollenga (voorzitter 
BCRS) over begeleid badminton voor NAH. 

Woensdag 18 april vrije inloop met activiteiten in de 'Hoek'. Om 12 uur sluit Ruud 
van de Kamp aan hij zal een presentatie geven over Humanitas, welke diensten zij 
leveren onder andere op het gebied van hulp met uw eigen administratie. Ook zal hij 
tips geven over ordening en inzicht. 
Gezien het tijdstip van de presentatie zal het Trefpunt zorgen voor broodjes. 

 

 

 

 

 

 



 

Overige bijeenkomsten: 
Locatie 'de Hoek' 

Zwanenhoek 86A, Spijkenisse 

 

De vrije inloop met activiteiten vanaf 10.00 uur vindt elke 14 dagen in de 

even weken plaats. 

 

Locatie 'Serrenbergh' 

Eikenlaan 37, Spijkenisse 

 

De thema-avonden worden iedere 2e maandag van de maand gehouden. 

Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, sluiting omstreeks 21.00 uur. 

Wilt u meer informatie? 

Jan Groeneveld - 06 14 10 21 21 

info@nahtrefpuntvoorneputten.nl 

Facebook: NAH Niet Aangeboren Hersenletsel trefpunt-Voorneputten 

www.nahtrefpuntvoorneputten.nl 


