
 Nieuwsbrief juli 2019 
 

Voor wie                           NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst    Dinsdag  2 juli van 14.00 tot 15.30 
Locatie                             Buurtcentrum Parkwijk 
                                          Haagbeukweg 42 
                                          1326 CP Almere 
 

**Maak je dromen waar. Als jouw plan niet werkt stel jouw plan bij. Niet jouw droom. ** 

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

Dinsdag 2 juli van 14.00 tot 15.30 inloop 13.30 uur 
Deze dag neemt Bert een aantal gasten mee. 
Dit allemaal met betrekking tot zijn koe aanrijding op 8 augustus 2000. 
Het gaat om mensen die ter plaatse waren bij zijn ongeluk. Bert vertelt wie hij is en wat hem over-
komen is. 
Bert heeft dit alles van horen-en-zeggen en heeft speciaal voor deze middag mensen meegeno-
men die het niet van horen-en-zeggen hebben. Ook zij zullen daarna hun belevenis vertellen. 
Bert neemt onder andere deze gasten mee: 
De politiebrigadier (Rob Keijzer) die in in 't jaar 2000 de vijfde auto achter hem was. 
En de heer Arie Bonefaas die de tweede auto achter hem was. 
Deze Arie had vroeger bedrijf Photograffiti. Zie ook zijn facebook: https://www.facebook.com/
arie.bonefaas.  
Gratis toegang en gratis 2 drankjes. 
 

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. 
Aanmelden en meer informatie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEYo-
frWeXiccHcwo9Qds5Q_JQ-AMF8UqKmd5nRxk5eU3yvQ/viewform 
 

30 juli is het tijd voor een BBQ, deze zal zijn van 17.00 tot 20.00 uur. 
Aanmelden en meer informatie: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeZj3fA4YW9Y8dV5tKXqqV5ySKYOV_Ezk1pdIcPlwTWH9yyGQ/viewform 
 

Donderdag 4 en 18 juli 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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