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Woensdag 12 december – Kerstbrunch in Wijkcentrum “De
Hoek” te Spijkenisse
Ondanks dat we hebben aangegeven dat men zich tot 7 december kan opgeven voor
de kerstbrunch van 12 december, moeten we de inschrijving al sluiten gezien de
hoeveelheid aanmeldingen. Mocht NAH Trefpunt nogmaals zo’n evenement
organiseren zal er zeker gekeken worden naar een grotere locatie.

Zaterdag 10 november – NAH Mantelzorgersinformatiedag in De
Geuzenstaete Business Center te Brielle.
Het was een groot succes. Deze dag begon gezellig met koffie en thee. Vervolgens
werden er 2 groepen gevormd: de NAH mantelzorgers en de lotgenoten. Er waren
presentaties van de Hersenstichting gegeven door Rob Koopmans en tevens waren
er gespreksleiders. Er was veel interactie, maar ook emoties.
Het bleek dat vooral bij de NAH mantelzorgers veel behoefte was aan deze dag. Voor
de lotgenoten was er een apart programma dat neerkwam op het nabootsen van de
gebruikelijke vrije inloop.
Gezien de positieve reacties is er besloten om dit vaker het komende jaar te gaan
doen. Planning eerste keer is april 2019.

Maandag 12 november – Thema- en ontmoetingsavond in “De
Serreburgh” te Spijkenisse
Het thema was onbegrip (een ongelooflijk verhaal). Deze avond werd ook bezocht
door wethouder Soeterboek van Nisserwaard. Mede gezien zijn achtergrond en
interesse had hij een positieve input deze avond.

Maandag 26 november – Thema- en ontmoetingsavond in “CBS
Anker” te Brielle.
Er was deze avond een onverwachts grote opkomst. Gelukkig was er al gekozen voor
een grotere ruimte in het gebouw. De volgende thema- en ontmoetingsavond op
deze locatie stond gepland op maandag 24 december, maar in overleg met de
deelnemers is er besloten om deze te verschuiven naar maandag 7 januari 2019.
Vanaf 28 januari 2019 zal de gebruikelijke frequentie van de thema- en
ontmoetingsavonden op deze locatie weer worden aangehouden (de 4 maandag van
de maand).

Woensdag 28 november – Vrije inloop met activiteiten in “De
Hoek” te Spijkenisse
Er is voor het eerst een bingo georganiseerd.
Onverwachts was er een hoge opkomst. Helaas kon niet
iedereen met een prijs naar huis.

Trefpuntjes
Activiteitenbox
NAH Trefpunt heeft een activiteitenbox in het leven geroepen, waarin deelnemers
een vrijwillige bijdrage achter kunnen laten. Hiermee kunnen wij de activiteiten
voortzetten. Deze box vindt u op de bar in Wijkcentrum De Hoek.

De Pannenkoek van Jan
De soep en broodjesdagen in Wijkcentrum “De Hoek” zullen in 2019 worden
afgewisseld met pannenkoeken.

Spijkenisse Medisch Centrum
Vanaf 25 april 2019 vind u ook weer de informatiestand van NAH Trefpunt in het
Spijkenisse Medisch Centrum.
Het winterweer
In geval van sneeuw, ijzel en gladheid zal de betreffende bijeenkomst die dag niet
doorgaan. Dit zal vermeld worden op de website en Facebook. Voor de zekerheid
kun u natuurlijk ook altijd even bellen met Jan Groeneveld op telefoonnummer: 0614102121.
Bijeenkomsten
Het NAH Trefpunt organiseert inmiddels 4 bijeenkomsten per maand. Er is er altijd
wel eentje bij u in de buurt. U bent altijd van harte welkom! Adressen kunt u vinden
in de bijgesloten agenda.

Ingezonden stukken
Helaas zijn er dit keer geen ingezonden stukken.

Opzeggen nieuwsbrief
Indien u geen interesse meer heeft onze nieuwsbrief maandelijks te ontvangen, kunt u deze opzeggen
door deze e-mail te beantwoorden (info@nahtrefpuntvoorneputten.nl).

Maandag 10 december: Ontmoetingsavond in “De Serreburgh”.
Geen thema deze avond, maar iedereen is welkom en de koffie staat
klaar. Vrije inloop vanaf 19:00 uur. Omstreeks 21:00 uur sluiten we deze
avond af.
Woensdag 12 december: Kerstbrunch in “De Hoek”.
Inloop vanaf 10:00 uur, aanvang brunch 11:00 uur. Hiervoor kunt u zich
nog opgeven tot 7 december 2018.
Maandag 24 december:
Normaliter is er dan een thema- en ontmoetingsavond in “CBS Anker”,
maar op verzoek van de deelnemers van de vorige avond komt deze te
vervallen in verband met kerst. Deze zal nu plaats vinden op maandag 7
januari 2019 (inloop vanaf 19:00 uur, omstreeks 21:00 uur sluiten we
deze avond af).
Adressen:
Locatie “De Hoek”, Zwanenhoek 86-A, Spijkenisse
Locatie “Serreburgh, Eikenlaan 37, Spijkenisse
Locatie “CBS Anker”, Gooteplein 4, Brielle
WILT U MEER INFORMATIE?
Jan Groeneveld – tel. 06-14 10 21 21
info@nahtrefpuntvoorneputten.nl
Facebook: NAH Niet aangeboren Hersenletsel Trefpunt-Voorneputten
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