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Op zaterdag 22 juni jl. heeft er weer een Jongerendag plaatsgevonden. Deze is georganiseerd door 
de Jongerencommissie van de Vereniging van Huntington. 
 
We kwamen met een clubje van jongeren en wat “oudere jongeren” bijeen in Breda in één van de nog 
weinig bestaande buurthuizen om lotgenotencontact tot stand te brengen. Na een openingspraatje 
hebben we een voorstelronde gedaan waarin een ieder met elkaar kennis maakte.  
 
Tijdens deze Jongerendag waren er jongeren die voor het eerst deelnamen aan deze dag. Daarnaast 
waren er jongeren die al vaker aanwezig waren geweest. De jongeren die aanwezig waren, kwamen 
uit verschillende provincies. De mensen die aanwezig waren tijdens deze dag hebben allemaal op hun 
eigen manier te maken met de ziekte van Huntington. Zij hebben partners met Huntington, zijn 
risicodrager of hebben een vader of moeder die de ziekte heeft of heeft gehad. Door de openheid 
tijdens deze dag kon er over ervaringen en belevingen gesproken worden.  
 
Daarnaast werd er ter ontspanning het “Ik hou van Holland” spel 
gespeeld. Met twee heuse teamcaptains, die zeer fanatiek waren, werd 
het spel gespeeld. De thema’s Nederlandse muziek, geschiedenis, 
eetgewoonten en sport kwamen aanbod. Ook was er, net als bij het spel 
op tv, een gokronde waarbij de jongeren het cijfer moesten gokken, zoals 
hoeveel eten Nederlanders gemiddeld per jaar weggooien. Er werden 
allerlei berekeningen op los gelaten. 
 
Tijdens de lunch werden de beloofde aardbeien met slagroom 
geserveerd! Daarnaast was er keuze uit van allerlei ander lekkers.  
 
’s Middags hebben we het laatste deel van het spel gespeeld. Het was 
een heftige strijd waaruit uiteindelijk een winnend team kwam. Een geluk 
voor het verliezend team was dat de afwas al was gedaan!!  Na afloop van het spel zijn we naar de 
markt in Breda gegaan om in een café wat te gaan drinken, als afsluiter.  
 
De Jongerencommissie wordt sinds april 2013 versterkt door twee medewerkers van de 
Kloosterhoeve. Namelijk: Karl Duijzer en Lucie Franken. Beide zijn werkzaam op de Kloosterhoeve. 
Zij ondersteunen bij het organiseren van de activiteiten en het bespreken van onderwerpen tijdens de 
Jongerendagen.  
 
Al met al was het een geslaagde dag waar weer veel ervaringen en kennis uitgewisseld zijn. We 
hebben weer nieuwe mensen mogen leren kennen. 
 
Graag zien we jullie op de volgende Jongerendag zaterdag 2 november in Utrecht. Het precieze 
onderwerp hiervan is nog niet bekend maar het zal een leerzame dag worden met sprekers over 
herkenbare thema’s rondom de ziekte van Huntington. Check www.huntington.nl voor recente 
informatie.  
  
Namens de Jongerencommissie, 
Lucie Franken 
 
 


