
 Nieuwsbrief juni 2018 
 

Voor wie                           NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst    Dinsdag 5 juni van 14.00 tot 15.30 
Plaats                                Buurtcentrum Parkwijk 
                                          Haagbeukweg 42 
                                          1326 CP Almere 

***Het doel van ons leven is gelukkig zijn. (Dalai Lama) *** 

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

Dinsdag 5 juni van 14.00 tot 15.30  
Tijd voor onze maandelijkse bijeenkomst. 
Simon Wijhe van de Schoor is bij ons aanwezig om te vertellen over onderstaande. 
MEE is eind vorig jaar in Almere een project gestart in samenwerking met Triade, VMCA en de 
Schoor om mensen met een beperking die graag vrijwilligerswerk willen doen een steuntje in de 
rug te geven bij het zetten van stappen met behulp van een (vrijwillige) coach.  
Natuurlijk is er ook tijd voor een praatje. 
 
Zaterdag 2 juni van 13.00 tot 15.00  
Bijeenkomst voor jongeren met NAH tot 45 jaar. 
 

Donderdag 14 juni van 14.00 tot 15.30                                                                                                                         
Hans van Dam is bij ons op een extra bijeenkomst, vraag is welke onderwerpen willen we behan-
delen die middag.                                                                                                                           
Klik hier om een onderwerp voor te stellen, natuurlijk is het niet zeker dat jouw onderwerp be-
handeld wordt, het onderwerp wat het meest gevraagd wordt behandeld.                                                                                                  
Hans van Dam (1957) is docent en consulent hersenletsel, gespecialiseerd verpleegkundige 
(neurologie) en publicist. Vanaf 1987 schrijft hij voor diverse landelijke dag- en weekbladen en 
voor vakbladen opiniërende bijdragen, reportages en interviews. Van 1989 tot 2001 recenseerde 
hij voor De Volkskrantuitgaven op het gebied van gezondheidszorg en medische ethiek.  

Woensdag 20 juni van 13.30 tot 15.30                                                                                         
Zijn Wendy en Joy weer bij ons, we weten graag hoeveel mensen we kunnen verwachten, klik 
hier om je aan te melden.                                                                                                                      
Vanuit de liefde voor muziek en de passie voor klank, maken en brengen Wendy en Joy (samen 
WenJoy) liefdevolle mantra muziek. 

Donderdag 14 en 28 juni van 9.00 tot 12.00 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, WijDoen B.V., en de VMCA. Aanmelden niet nodig.                                                                                                        
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