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Tweede helft 2019 

INHOUD 
   

 

In deze Luchtpost vindt u 

nieuws over activiteiten in 

onze regio.  

 

 

- Terugblik uitje 

 

- Het programma van de 

Longpunten in regio 

Rijnmond tot einde 2019  

 

- Overzicht Longpunten in 

de buurt 

 

- Kennismaken en oproep 

- Een rookvrije generatie: 

Een kleine greep uit de 

laatste ontwikkelingen. 

 

 

 

LUCHTPOST 
REGIO RIJNMOND     

 

Terugblik uitje 
Op 18 mei jl. was een gezellig uitje voor de leden uit onze regio. 

Deze keer gingen we met twee bussen op weg naar Hilvarenbeek. 

Onze vrijwilligers stonden klaar om iedereen te begroeten.  

Mensen met een rolstoel werden vakkundig met een lift de bus in 

geholpen. De rollators vonden een plekje onder in de bus. Zo 

konden we op weg naar een bijzondere locatie in Hilvarenbeek. 

In een prachtige entourage werd na aankomst eerst een heerlijke 

lunch genuttigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna vond een muzikale terugreis in de tijd plaats in 

orgelpaleis “Museum Dansant”. Prachtige draaiorgels, groot en 

klein, kwamen langs de tafels. Met een gedegen uitleg en 

gezellige muziek en ook nog onder het genot van een heerlijke 

wafel met slagroom. Helaas was het toen weer tijd om de bus in 

te gaan en de terugreis te beginnen. 

Tot volgend jaar! 
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PROGRAMMA LONGPUNTEN IN DE REGIO  

LONGPUNT ZUID-HOLLANDSE EILANDEN, ROZENBURG 

Muziektheater De Ontmoeting, Koninginnelaan 9, Rozenburg 

Woensdagmiddag, 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur 

 

25 september   Gebruik van mediatie 

Mw. S. Kushan, apotheker en Mw. M. van der Pol-Noordhoek, POH  

 

20 november Dokter, is het mijn hart of zijn het mijn longen? 

Mw. M. van der Schoot, longarts Spijkenisse MC 

 

LONGPUNT  ZUID-HOLLANDSE EILANDEN, DIRKSLAND 
Onder de Wiek, Ring 57, 3247BN, Dirksland 

Woensdagmiddag, 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur 

 

26 september Inhaleren is blijven leren 

Dhr. B. van den Aarsen, apotheker Benu Apotheken Goeree-Overflakkee, 

·Mw. J. Herbrink, longarts, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, ·Mw. M. 

Zaagman, longverpleegkundige 

28 november Ik adem verkeerd, kan dat? 

Jeannet van Rooijen, fysio- adem- en ontspanningstherapeut bij 

Curamare 

LONGPUNT NIEUWE WATERWEG NOORD/VLAARDINGEN 

TouchFit, Hendrik Casimirstraat 151, Vlaardingen 

Maandagmiddag, 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur 

9 september  Zuinig met energie om meer te kunnen doen 

De spreker is nog niet bekend 

 

11 november Didgeridoo en ademhaling 

Dhr. K Kleiman, didgeridoo professional 

 

LONGPUNT ROTTERDAM ZUID 

Credokerk, Scherpenhoek 5, Rotterdam 

Dinsdagmiddag, 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur 

 

10 september Informatiemiddag over COPD en inhaleren 

Mw. W. Groenendijk, longverpleegkundige Ikazia Ziekenhuis 

 

10 december  Leren van en met elkaar 

Leerzame en gezellige afsluiting van het jaar: met elkaar in gesprek en 

ervaringen uitwisselen over longziekten 
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LONGPUNT DORDRECHT 

Verpleeghuis De Sterrenlanden, Minnaertweg 4, 3328 HN, 

Dordrecht 

Maandagmiddag, 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. 

 

9 september Medicijnen, werking en gebruik 

Een plaatselijke apotheker 

 

14 oktober De nieuwste onderzoeken van het Longfonds 

Mw. J. van Essen, Longfonds 

 

11 november Longrevalidatie, klinisch of poliklinisch 

Mw. H.W.M. Nieuwendijk-Gosselink, specialist ouderengeneeskunde, 

Het Spectrum en revalidatiespecialist van Revant Revalidatie 

 

9 december  Gezonde voeding en hapjes voor de feestdagen 

Diëtiste ASz Dordrecht 

 

LONGPUNT GORINCHEM 

Nieuwe locatie! Bannehof, Voermanstraat 169, 4204 RH, 

Gorinchem, Grand Café, 1e verdieping 

Dinsdagmiddag, 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur 

 

17 september Met een longziekte de winter door 

Mw. J. van de Koppel, longverpleegkundige Beatrix ZH en 

Mw. S. Slob, fysiotherapeut Efflux 

 

15 oktober Eten, bewegen en ontspannen 

Mw. B. Scholten, maatschappelijk werk Rivas, Mw. M. Bouma, diëtist 

Rivas en Mw. F. Buurman, fysiotherapeut Efflux 

 

19 november  Leren van elkaar 

Leerzame en gezellige afsluiting van het jaar: met elkaar in gesprek en 

ervaringen uitwisselen over longziekten 

 

Eventuele wijzigingen in het programma vindt u op 

http://rijnmond.longfonds.nl/actueel/agenda 

 

 

OVERZICHT LONGPUNTEN IN DE BUURT 
Het programma van de Longpunten DELFT, DEN HAAG en  

ZOETERMEER vindt u op www.haaglanden.longfonds.nl 

 

 

ALLE ACTIVITEITEN VAN REGIO RIJNMOND VINDT U OP 

WWW.RIJNMOND.LONGFONDS.NL 
 

http://rijnmond.longfonds.nl/actueel/agenda
http://www.haaglanden.longfonds.nl/
http://www.rijnmond.longfonds.nl/
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Waar wil 

je 

kinderen 

rookvrij 

laten 

spelen? 
 

 

 

COLOFON 
 

Regiopunt Rijnmond 

www.rijnmond.longfonds.nl 

 

Contact 

rijnmond@regio.longfonds.nl 

 

Secretariaat 

h.burgbro@xs4all.nl  

of tel. 010-4679693 

 

Coördinator 

josienvanessen@longfonds.nl 

of tel. 033-4341275 (ma-di-do-

woensdag (ochtend)) óf 06-

13955334 

Facebook.com/LFRijnmond/ 

EEN ROOKVRIJE GENERATIE 
 

 
 

RECENTE RESULTATEN 

Een kleine greep uit de laatste ontwikkelingen. 

De grote speeltuin in BLIJDORP is rookvrij. 

Het IJSSELLAND ziekenhuis, het EMC en de 

ZORGBOULEVARD MAASSTAD zijn rookvrij. 

Zwembad DE LANSINGH wordt, kinderboerderij KLEIN 

BOVENEIND en GEZONHEIDSCENTRUM KRIMPEN zijn 

rookvrij. 

Alle speeltuinen en kinderboerderijen in Rotterdam zijn rookvrij. 

CAMPUS WOUDENSTEIN van de EUR wordt voorbereid op 

rookvrij; dit studiejaar mag alleen nog op een paar aangewezen 

plekken worden gerookt. 

Speeltuin ROLLEBOS en kinderboerderij KLAVERWEIDE in 

Capelle a/d IJssel zijn rookvrij. 

Speeltuin IJSSELKIDS in Nieuwerkerk a/d IJssel ook. 

 

ROOKVRIJ.NL 

Op de website rookvrij.nl is het mogelijk sportverenigingen 

schoolterreinen aan te wijzen die u graag rookvrij wilt zien.  

KENNISMAKEN EN OPROEP 

Ik ben Ingrid Bakker, sinds kort als lid van de werkgroep 

Rookvrije Generatie aan de slag. 

Ik wil gemeenten stimuleren om bij openbare gebouwen 

en andere openbare plaatsen zoals sportvelden, 

kinderboerderij en speeltuinen een rookvrije zone in te 

stellen. Vooral bij de ingangen van gebouwen geen 

rokende mensen. 

Bij kinderboerderij en speeltuinen waar veel kinderen 

spelen moeten er geen rokende mensen zijn. Rokende 

mensen geeft kinderen een slecht voorbeeld. Als 

kinderen al op jonge leeftijd rokende mensen in hun 

omgeving zien, is de kans groot dat zij zelf ook met 

roken beginnen. 

Mensen die vroeg beginnen met roken hebben heel veel 

moeite om op latere leeftijd te stoppen. 

Voor de werkgroep Rookvrije Generatie zoek ik nog 

mensen die samen met mij dit mooi maar belangrijke 

werk willen doen.  

Interesse? Meldt u aan via Josien van Essen (zie rechts)  
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