
 Nieuwsbrief juni 2019 
 

Voor wie                           NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst    Dinsdag  4 juni van 14.00 tot 15.30 
Locatie                             Buurtcentrum Parkwijk 
                                          Haagbeukweg 42 
                                          1326 CP Almere 
 

**Alleen als je er aan werkt komen je wensen en dromen en wensen uit** 

Meer informatie of aanmelden T 036 546 4427 
Mail: nahontmoetingspuntalmere@gmail.com 
Website: http://nahontmoetingspuntalmere.nl/ 
Twitter: https://twitter.com/NAHOntmoetingsp 

Dinsdag 4 juni van 14.00 tot 15.30 inloop 13.30 uur 
Bij ons is deze dag, Noureddine Maâda van Move Better. 
Noureddine is een zeer enthousiaste fysiotherapeut bij Move Better, hij wil ons graag vertellen 
hoe belangrijk bewegen is en wat Move Better voor mensen met NAH kan betekenen. 
Klik hier om te zien wat Move Better voor je kan betekenen. 
  
Terugblik dinsdag 14 mei                                                                                                                                                
We zaten in het Flevo vanwege de dag van de beroerte, het was een succesvolle dag, veel men-
sen gesproken, tips gegeven en informatie meegegeven. 
 

In juni gaan we midgetgolfen met vooraf high tea, datum nog niet bekend, we proberen het in te 
plannen als het zeker goed weer is, nadere informatie volgt.  
 

22 juli gaan we naar het van Gogh museum                                                                                                   
Programma:                                                                                                                                                                   
11.00 uur Ontvangst en inloop met koffie/thee en wat lekkers 
11.30 uur Welkom en inleiding  
11.50 uur Met de gids op pad door het museum  
13.00 uur Verzamelen voor afsluitend drankje                                                                                                                                                               
Na afloop is er nog tijd voor een bezoek aan de museumwinkel.  
Daarna als het goed weer is gezellig lunchen op het Museumplein. 
 

30 augustus is het tijd voor een BBQ, zal zijn van 17.00 tot 20.00 uur. 
 

De Oranjefonds collecte                                                                                                                                     
11 t/m 15 juni 2019 collecteren wij weer voor het Oranjefonds, de helft van wat wij ophalen komt 
weer ten goede van onze vereniging. Het Oranje Fonds steunt sociale projecten die mensen echt 
met elkaar verbinden. Wil je ook een paar uurtjes helpen met collecteren? Geef je dan hier op. 
Online collecteren kan ook.  
 

Donderdag 6 en 20 juni van 9.00 tot 11.00 uur                                                                                  
Is het NAH Knooppunt Almere weer in het Flevoziekenhuis, u kunt hier terecht voor informatie en 
advies over Niet Aangeboren Hersenletsel. Wij zitten in de centrale hal bij het infopunt. Het NAH 
Knooppunt Almere is een samenwerkingsverband van Interaktcontour,  MEE,  NAH Ontmoetings-
punt Almere, en de VMCA. Aanmelden niet nodig.                                                                                                        
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