
 Nieuwsbrief september 2019 
 

Voor wie                           NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst    Dinsdag 27 augustus en 3 september van 14.00 tot 15.30 
Locatie                             Buurtcentrum Parkwijk 
                                          Haagbeukweg 42 
                                          1326 CP Almere 
 

**Mensen begrijpen iets pas echt als het henzelf is overkomen** 

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

Dinsdag 27 augustus van 14.00 tot 15.30 uur inloop vanaf 13.30 uur 
Sporten is gezond. Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is beweging zelfs 
noodzakelijk. Bewegen heeft een positief effect op de conditie van het brein, met andere woor-
den: beweging houdt de hersenen fit. Het zorgt voor verbetering van hersenfuncties en geeft po-
sitieve energie. Bovendien kan beweging de kans op een terugval verkleinen.  
 

In samenwerking met Interakt Contour start het Team Sport van De Schoor binnenkort met een 
gevarieerd en laagdrempelig sport- en spelaanbod voor mensen met NAH in Club Pellikaan, op 
woensdagmiddagen van 14.00-15.00 uur inloop vanaf 13.30 uur.  
Om een indruk te krijgen van dit aanbod nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan een 
praktische workshop bij het NAH Ontmoetingspunt, geleid door Bjorn van der Meer van Interakt 
Contour en Jolanda Gudde van het Team Sport van De Schoor.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Gudde op jgudde@deschoor.nl of 06-
39231165. 
 

Dinsdag 3 september van 14.00 tot 15.30 
Dit keer geen onderwerp, gewoon gezellig samen met lotgenoten. 
Voor iedereen die leeft met Niet Aangeboren Hersenletsel en die op zoek is naar contact, tips en 
herkenning, ook partners zijn welkom natuurlijk. 
Entree gratis, je hoeft geen lid te zijn of te worden, drankjes 1 euro. 
 

Dinsdag 10 september met de Jordaanboot. 
Een écht ouderwets gezellig en ongedwongen Amsterdams feest meemaken? Dat kan op MS de 
Jordaan samen met het Nationaal Ouderenfonds. Op de Amsterdamse feestboot vindt u een oer-
gezellige Jordanese huiskamer én een traditioneel Amsterdams Café.  
Er zijn geen kaartjes meer verkrijgbaar, aanmelden kan wel voor als iemand annuleert. 
Klik hier voor meer info en aanmelden, https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdBryYXcmTr4fEPjQlfV97R_JTdnQZOih7ed24jdmfXUaYR4g/viewform 
 

Donderdag 12 en 16 september 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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