Nieuwsbrief juli 2022
Deze keer sturen we de nieuwsbrief niet alleen naar degenen die zijn ingeschreven, maar
éénmalig ook naar degenen die met de boottocht zijn mee geweest. De mailadressen
voor de boottocht worden binnenkort verwijderd.
.

De boottocht

We kijken terug op een geslaagd evenement. Klik op de foto hierboven om alle foto's te
kunnen bekijken, Hierbij een verslag dat is geschreven door Arjo.

Op 22 juni 2022 was het dan zover, ons 5 jarig jubileum van de stichting NAH Trefpunt
Voorne-Putten.
Het was dubbel feest deze dag want tegelijkertijd was de oprichter van onze stichting Jan
Groeneveld 60 jaar geworden.
We waren deze dag gezegend door een volop schijnende zon en een strak blauwe lucht
met een heel klein zuchtje wind, een prachtige dag dus om te varen.

Nadat we allemaal waren ingescheept kozen we het ruime sop van de Oude Maas met het
partyschip De Marlina.
We waren het enige gezelschap op het partyschip De Marlina er was geen muziek of
andere dingen op de achtergrond dus de enige overprikkeling die we konden hebben was
van elkaar, en dat viel mee want iedereen was goed gemutst.
Er werd gestart tijdens het varen met een lekkere bak koﬃe en een enorm stuk appeltaart
met slagroom, daarna werd er even stilgestaan om Jan Groeneveld te feliciteren en te
bedanken voor alles wat hij had gedaan de afgelopen vijf jaar voor het opzetten en
onderhouden van de stichting NAH Trefpunt Voorn-Putten.
Hij moest helaas een stapje terug doen doen vanwege zijn gezondheid maar is nog steeds
erelid van onze stichting.
De felicitaties werden uitgesproken door onze nieuwe voorzitter Ruud van de Kamp en er
werd het één ander overhandigd aan Jan en er werd gezongen en geapplaudisseerd en hij
werd bedankt voor al zijn bewezen diensten.
Vervolgens sprak Jan Groeneveld nog een dankwoord aan iedereen en memoreerde dat
hij het niet alleen gedaan had maar dat we het met zijn allen gedaan hebben na deze
hartelijke woorden klonk er weer applaus en zetten we onze reis voort.
Tijdens het varen kwamen er allerlei verhalen los richting Rotterdam kijkend naar de
industrie en scheepsvaart en alle werkzaamheden er omheen maar ook de verhalen van
mensen die in Rotterdam gewerkt of gewoond hebben en ook de mensen die regelmatig
een bezoek brachten aan het Feyenoord stadion.
Er kwamen heel veel verhalen van vergane glorie naar boven en in sommige gevallen
dacht men daar met weemoed aan terug.
Wij hadden Rob Kempke beter bekend als Rob NAH bij ons aan tafel zitten, deze man heeft
heel zijn werkbare leven gevaren en wist zo veel te vertellen van alles wat daar op en om
het water gebeurde, Een geweldige gids dus
Iedereen had zich verspreid over de boot een groot aantal was boven op het dek terug te
vinden genietend van het zonnetje en het prachtige uitzicht.
Er gebeurde van alles op en om het water de watertaxi’s die met een enorme snelheid
lang ons heen raasden, de waterbus was een heel apart gezicht toen deze langs kwam
varen en noem maar op er was gewoon te veel om te zien.
Geweldig gewoon wat een mooie dag, om half één werden we verzocht om weer
benedendeks te komen voor een heerlijke lunch die we gezamenlijk genoten.
Zachtjesaan werd de terug reis richting Spijkenisse ingezet onder het genot van een
koﬃe of wat fris of een biertje was het nog even genieten van de terugreis.
Ik wil iedereen, het bestuur de medelotgenoten, de mantelzorgers en begeleiders
bedanken voor deze fantastische mooie nieuwe herinnering.
Ik wil nog eens benadrukken hoe belangrijk het is voor mensen met niet aangeboren
hersenletsel om deel te kunnen nemen aan alle activiteiten van de stichting NAH Trefpunt
Voorne-Putten, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor mij is om deel te
kunnen nemen aan de thema avonden om daar onder lotgenoten elkaars ervaringen uit
te wisselen.
Ook de vrije inloop is voor mij belangrijk omdat je er voor lotgenoten en mantelzorgers of
begeleiders onder het genot van een bak koﬃe een spelletje kan doen of er even creatief
bezig zijn of gewoon een gesprekje over wat dan ook, het maakt hier niet uit omdat we
hier onder elkaar zijn en elkaar begrijpen en rekening met elkaar houden wat betreft
vermoeidheid en of overprikkeling waar de meeste van ons last van hebben.

Vaak is er een half woord voor nodig en we weten precies wat er aan de hand is er heerst
tijdens de vrije inloop een heel rustige en ontspannen sfeer waar je gewoon jezelf kunt
zijn en je even niets hoeft uit te leggen en even kan zijn wie je bent.
Ik zou tot slot willen zeggen op naar het tien jarig jubileum en dat er nog veel mensen in
de omgeving van Nissewaard en Westvoorne zijn die kunnen n deelnemen aan onze
stichting, ik gun deze mensen ook de zelfde ervaring als wij hebben.
Nogmaals iedereen bedankt voor deze mooie herinnering die wij met zijn allen hebben
gemaakt.
Jullie mede lotgenoot Arjo Breur.

Bijeenkomsten
Vanaf augustus gaan alle bijeenkomsten weer door, zowel in Vierpolders als in
Spijkenisse. Voor de zekerheid even het hele schema tot eind augustus
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22 augustus
24 augustus
31 augustus

Inloop Vierpolders
Thema-avond Vierpolders
Inloop Vierpolders
Inloop Spijkenisse
Thema-avond Spijkenisse
Inloop Vierpolders
Inloop Spijkenisse
Thema-avond Vierpolders
Inloop Vierpolders
Inloop Spijkenisse

Vanaf augustus stoppen we met de jubileum-actie om gratis consumpties te geven. Op
grond van een bestaande regeling betalen we wel een deel van de kosten in Vierpolders.
Iedereen betaalt daar zelf de consumptie tegen een gereduceerd tarief. Het verschil
wordt dan aan de Stichting belast.
Thee kost dan € 1,00. Koﬃe € 1,10 en Special (latte / cappuccino e.d.) kost € 1,30
In de Hoek blijven de consumpties nog hetzelfde: € 0,80 voor koﬃe en thee

Thema-avonden
De thema's die Arjo en Anneke bedenken spreken altijd goed aan. Toch kunnen we ons
voorstellen dat er andere zaken zijn die jullie willen bespreken. Ook is het mogelijk om
een spreker uit te nodigen die informatie geeft over onderwerpen die jullie interesseren.
Denk aan bijzondere hulp, andere activiteiten die er te doen zijn, voorkomen dat er
schulden ontstaan enzovoorts. Tips hierover zijn altijd welkom!

Toneel hersenkronkels
Marianne is actief bij dit toneel, dus vraag haar er naar! In september zijn er weer
voorstellingen Thuis begint het pas De voorstelling gaat over wat er met je gebeurt nadat
je revalidatie of ziekenhuisopname is afgerond. Dan kom je thuis, en dan? Dan begint het

pas. Welke uitdagingen kom je tegen en hoe ga je daarmee om? Het laat de chronische
fase zien en alles wat daarbij komt kijken.
Kijk voor alle informatie op de website www.theatergroephersenkronkels.nl

Gedicht
Omdat de gedichten / overpeinzingen die Anneke vaak in de appgroep zet zo worden
gewaardeerd hebben we haar gevraagd om ook wat in de nieuwsbrief te melden. Hier dus
haar eerste bijdrage:

In de volgende nieuwsbrief zullen we aandacht besteden aan de activiteiten in het najaar.
Namens het bestuur wensen we iedereen een ﬁjne zomerperiode.

Stichting NAH
Mimi Boesnachstraat 1, Spijkenisse
Nederland
085 06 06 109

Uitschrijven

