
 

 

 

Vrije inloop 2 mei 
Het maken van voorhjaarsstukjes. Was gezellig, creatief en ontspannend. 

 
 
 

Thema-avond 14 mei 
Het thema wat deze avond centraal stond was: ‘Breuk in de levenslijn’. Een beladen 
thema, wat heel veel emoties en interactie losmaakte. Naast het thema vonden deze 
avond 2 presentaties plaats. De eerste presentatie was van Ruud van de Kamp ovber 
hulp bij thuisadministatie van ‘Humanitas’. Barry Zuidgeest sloot de avond af met de 
onthulling van het best bewaarde geheim van Oostvoorne, namelijk de ‘Biber 
bunkers’. Graag wil het Trefpunt in de ‘activiteiten zomerprogramma’ een excursie 
naar de ‘Biber bunkers’ opnemen. Bij voldoende interesse kan deze excursie gepland 
worden. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Jan 
Groeneveld. 
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Het is misverstand dat hersenletsel alleen voorkomt bij 
ouderen 
In 15% van de gevallen  zin de personen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
jonger dan 20 jaar, 40% van de gevallen met NAH bevindt zich in de leeftijdsklasse 
van 20 tot 45 jaar.  
Het NAH trefpunt Voorne-Putten organiseert eens in de 2 weken (op even weken) op 
woensdag van 10.00 tot 17.00 uur, bijeenkomsten in het Wijkcentrum ‘De Hoek’ voor 
jeugd, jeugdvolwassenen en ouderen. Het doel van deze bijeenkomsten is het 
uitwisselen van ervaringen en bespreken: ‘Hoe gaan we ermee om?’. Daarnaast 
worden er ook op deze woensdagen activiteiten georganiseerd waar aan kan worden 
deelgenomen. 
Eens in de maand wordt er op de tweede maandagavond van de maand een thema-
avond georganiseerd in de ‘Serreburgh’ van 19.00 (inloop) tot 21.00 uur, waarbij met 
zijn allen besproken wordt over het desbetreffende thema dat die avond centraal 
staat. 
Tijdens de verschillende bijeenkomsten en thema-avonden, zijn er al vele mooie 
vriendschappen ontstaan tussen de deelnemers. 

   
Trefpuntjes 
NAH informatiebeurs ‘Hersenletsel heb je niet alleen’ 
Ook dit jaar organiseert het Trefpunt wederom een NAH informatiebeurs. De beurs 
zal gaan bestaan uit 3 ruimtes voor NAH- gerelateerde standhouders en sprekers. 
Waarvan 1 prikkelarme ruimte, waar de inloop van het NAH Trefpunt ‘De beleving’ 
zal zijn. Er zal vooral aandacht zijn voor ouders van kinderen met NAH, NAH 
mantelzorgers en voor de thema’s  onbegrip en erkenningen de gevolgen. 
Datum en tijd: Zaterdag 30 juni 2018  inloop vanaf 11.00. 12.00 Officiële opening.        
                        Programma duurt tot omstreeks 16.00 
Locatie: Business center ‘Geuzenstaete’, Krammer 8 te Brielle 
Meer informatie over het programma de sprekers en exposanten volgt via de mail, 
media, facebook en op de website. 
 
AVG privacy verklaring 
Ook het Trefpunt moet er aan gaan geloven, een privacy verklaring op te stellen voor 
25 mei 2018. Deze is inmiddels in te zien op de website. 
 
Thema-avonden Brielle 
In augustus zal het Trefpunt gaan starten met thema-avonden aan Gooteplein 4 te 
Brielle. Op 27 augustus gaan we met de eerste avond starten. Deze avonden vinden 
voortaan plaats op iedere vierde maandag van de maand. De inloop zal om 19.00 



 

uur zijn, waarna om 19.30 uur gestart wordt. Om omstreeks 21.00 uur is de 
afsluiting van de avond. Ook hiervoor geldt: vrije toegang. 
 
Het roer gaat tijdelijk om 
Gedurende de zomermaanden juli en augustus zal er de tweede maandagavond van 
de maand in de ‘Serreburgh’ geen thema worden besproken. Wel worden de 
avonden gewoon doorgezet, maar dan met een andere invulling. Uiteraard staat de 
koffie en thee gewoon zoals altijd klaar. 
Er is altijd  genoeg ruimte en tijd voor goede gesprekken en elkaar beter te leren 
kennen. 
Op 10  september 2de maandag worden de thema avonden als vanouds of misschien 
met een twist hervat. 
 
Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) 
Met terugwerkende kracht van december 2017 heeft de Belastingdienst ons de ANBI-
status verleend. Verdere informatie kunt u vinden op de website, onder donateurs. 
 
Medisch Centrum Spijkenisse 
Vanaf september gaat het Trefpunt starten met de NAH inloopdagen in het Medisch 
Centrum Spijkenisse.  Deze zullen iedere vierde donderdag van de maand 
plaatsvinden van 11.00-16.00. De eerste inloopdag is op donderdag 27 september 
2018. U kunt ons vinden in de ontvangsthal tegenover de receptie van het Medisch 
Centrum.  
 
Zomerprogramma 
In de zomermaanden wil het Trefpunt verschillende excursies organiseren, onder 
andere de ‘Biberbunker’, de ‘Fluisterboot’ en stenenbaken met lunch.  De excursies 
zullen alleen bij voldoende animo doorgaan. U kunt zich hiervoor inschrijven tijdens 
de bijeenkomsten of via email: info@nahtrefpuntvoorneputten.nl 
 
Er is een proefproject in aangepast badminton gestart voor NAH lotgenoten 
Het Trefpunt heeft samen met de BCRS (www.bcrs.nl) een proef gestart voor 
aangepast badminton voor NAH lotgenoten. Er hebben zich inmiddels 4 
deelnemers gemeld om aan dit project mee te doen, dit kan nog uitgebreid 
worden. Het project vindt plaats op donderdagavond in de Sporthal Maaswijk. 
Er zal worden geoefend in een prikkelarme ruimte. Voor meer informatie en /of 
aanmelden, kunt u contact opnemen met Jan Groeneveld. 
 
Opzeggen nieuwsbrief 
Indien u geen interesse meer heeft onze nieuwsbrief maandelijks te ontvangen. Kunt 
u deze opzeggen door deze mail te beantwoorden. 



 

 
 
 
 
 
Maandag 11 juni: “Serreburgh ” Thema-avond met als thema: 'Gedrags en 
karakterverandering’ . De avond zal worden afgesloten door een culturele presentatie. 

  
Woensdag 13 juni: vrije inloop met activiteiten in “ de Hoek “, klaverjassen, puzzelen en 
emotie tekenen/schilderen.  

 
Woensdag 27 juni: vrije inloop met activiteiten in “de Hoek”, klaverjassen, puzzelen en 
emotie tekenen/schilderen. 

 
Zaterdag 30 juni:  NAH informatiebeurs 2018 ‘Hersenletsel heb je niet alleen.’ 
Locatie : Geuzenstaete businesscenter Krammer 8 Brielle. Inloop vanaf 11.00 officiële 
opening 12.00 afsluiting omstreeks 16.00. 
Adressen: 
Locatie “de hoek” Zwanenhoek86A Spijkenisse 
Locatie “Serreburgh” Eikenlaan 37 Spijkenisse 

De vrije inloop met activiteiten in 'de Hoek' vindt plaats om de 14 dagen op de woensdagen 
in de even weken. 
De thema-avonden in de ‘Serreburgh’ vinden plaats op de tweede maandag in de maand. 

 
 
 
 
 
 

AGENDA JUNI 


