
Meer info & inschrijvingen:

http://www.facebook.com/nahstapuit

nah-stapuit-zov@hotmail.com

09 364 87 03 of  055 38 82 10

STAPUIT is een samenwerking tussen:

    STAPUIT

     Als je omwille van een ongeval of ziekte een niet- aangeboren hersenletsel (NAH) hebt opgelopen,  
  ondervind je vaak dat het leven volledig veranderd is. Je stuit tegen een aantal beperkingen aan: je 
 moet stoppen met werken, hobby’s lukken niet meer, sociale contacten verwateren,... Omwille van de 
onzichtbaarheid van vele problemen, word je niet altijd goed begrepen door buitenstaanders. 
Je leefwereld krimpt in en je kan in een sociaal isolement terechtkomen.

STAPuit is een vrijetijdsinitiatief voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of NAH.  Elke 
maand biedt STAPuit de mogelijkheid om samen met lotgenoten deel te nemen aan activiteiten en op 
een ongedwongen manier in gesprek te gaan met elkaar.  De kostprijs omvat de begeleidingskost en de 
kosten verbonden aan de uitstap.  Heb je een persoonsvolgend budget? Dan bekijken we samen met jou 
de kostprijs van de activiteiten.

De bijeenkomsten worden georganiseerd elke eerste vrijdag van de maand door vzw De Hoop en vzw 
De Bolster en gaan door in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen, de locatie kan variëren naargelang de 
activiteit. 

Op de achterzijde vind je meer info over de activiteiten.

Benieuwd naar      
  ons aanbod 

    najaar 2020?

* Niet-aangeboren hersenletsel door:

CVA

hersenbloeding
hersentumor verkeersongeluk

MS HuntingtonParkinson

...

STAP UIT
Vrijetijdsinvulling voor mensen met een 

niet-aangeboren hersenletsel*

Zuid-Oost-Vlaanderen

Een kans om 

lotgenoten te  

ontmoeten!

https://www.facebook.com/nahstapuit/
mailto:nah-stapuit-zov%40hotmail.com%20?subject=


Minigolf
4 september 2020  

Wafelenbak
 2 oktober 2020

Manneken Pis
13 november 2020

kerstMarkt
18 december 2020

We trekken opnieuw naar Besaer d'Oude 
Bareel voor een spelletje minigolf.  
Nadien bespreken we onze avonturen bij een 
tasje koffie en een cake.

De wafelenbak was vorig jaar zo'n groot 
succes, dat we hem dit jaar opnieuw 
organiseren.  We nodigen breed uit ter 
gelegenheid van de Week van NAH om 
mensen nog meer vertrouwd te maken met 
een hersenletsel. 

We trekken naar Geraardsbergen voor de enige 
echte Manneken Pis.  We krijgen wat info over 
de geschiedenis, de strijd met die van Brussel 
(en Gent). Verder krijgen we ook wat info 
over die andere Geraardsbergse specialiteit: 
de mattentaart. Nadien genieten we van deze 
specialiteit met een deugddoende tas koffie. 

Om van de kerstsfeer te kunnen genieten, 
zou de gezelligste periode van het jaar heel 
wat langer mogen duren. En dan ben je op 
de Gentse Winterfeesten aan het juiste adres. 
Of je nu op zoek bent naar ontspanning, 
ambachtelijke lekkernijen of kerstkledij, 
iedereen wordt op zijn wenken bediend tijdens 
de Gentse Winterfeesten!

Waar: 
Besaer - D'Oude Barrière
Kortrijkstraat 102
9790 Elsegem

Wanneer: 14u tot 16u

Prijs: € 10,00
Vervoer: max € 10,00

Waar: 
Lokaal Dienstencentrum 
Egmont 
Deinsbekestraat 23,
9620 Zottegem

Wanneer: 14u tot 16u

Kostprijs: € 10,00
Vervoer: max € 10,00

   vervoersprobleem?

 contacteer ons!

Waar: Visit  
   Geraardsbergen 
   Markt
   9500 Geraardsbergen

Wanneer: 14u tot 16u

Kostprijs: € 10,00
Vervoer: max € 10,00

Waar:  
Stadhuis Gent
Botermarkt 1
9000 Gent

Wanneer: vertrekuur 
wordt nog doorgegeven
Prijs: € 10,00
Vervoer: max € 10,00

   vervoersprobleem?

 contacteer ons!
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