
                  Amersfoort, augustus 2018.      

Beste dames en heren,

De zomer ligt weer bijna achter ons helaas, een zomer die we niet licht zullen vergeten. Wat was het 
soms warm hé. Dat zal, ook voor u, niet altijd aangenaam zijn geweest.
Hoe dan ook, we gaan weer starten met onze Longpuntbijeenkomsten en bij deze bent u van harte 
uitgenodigd.  We praten de eerste middag over het volgende thema:

          Omgaan met verlies.

Verlies, we krijgen er allemaal mee te maken, maar zeker ook als je een chronische longziekte hebt. 
U kunt daarbij denken aan verlies van gezondheid, werk, een partner, een vriendschap, hobby’s.   
Matty Vermeulen en Marijke van der Geest zijn opgeleid bij het Centrum Verborgen Verlies en 
Rouwverwerking.  Zij zijn uw gesprekspartners voor deze middag en zij kunnen u tips geven hoe u 
met verlies kunt omgaan.
Lees ook even de vraag van het Longfonds op pagina 2.

Nog even wat praktische punten op een rijtje:

Adres: Kerkgebouw de Brug, Schuilenburgerweg 2 in Amersfoort.
Datum: woensdag 5 september 2018
Tijd: 14-16 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur
Deelname: gratis
Parkeren: gratis
Koffie/thee: gratis

Wilt u iemand meenemen b.v. partner, vriend of vriendin, mantelzorger, kennis, buren, doe dat 
vooral.  Iedereen die belangstelling heeft is welkom.

Als u wilt reageren op deze uitnodiging stuur uw mail dan naar het volgende e-mailadres:
amersfoort@longpunt.longfonds.nl
Als u meer algemene informatie zoekt kunt u de website www.utrechtgooienvecht.longfonds.nl 
raadplegen.

Wij zien u graag weer bij het Longpunt.
Vriendelijke groet,

 
 Gitta van Broekhoven Lenny van Valkenhoef Margreet Duym

Attentie programmawijziging: 7 november komt Erna v.d. Star informatie geven over 
medicijngebruik.

http://www.utrechtgooienvecht.longfonds.nl/
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Vraag van het Longfonds:

Wilt u meedoen aan een fotoshoot voor het Longfonds? Grijp dan nu uw kans! We zijn op zoek naar 
mensen die willen figureren voor sfeerbeelden van een nieuw wandelevenement. Als figurant vertolkt 
u de rol van een deelnemer tijdens een LongLoop.

Tijdens de shoot zien de figuranten er echt uit als deelnemers van het evenement, met shirts, 
gekleurde veters, etc. en zullen we in groepsverband rondlopen. Er worden foto's van de groep 
gemaakt, maar ook close-ups, van bijvoorbeeld de attributen en het mooie Longloop T-shirt dat u zult 
dragen. 

Uiteraard zorgen wij ook voor een hapje en een drankje.

We zijn op zoek naar mensen van alle leeftijden. Dus neem partner, kinderen en kleinkinderen mee, 
nodig vrienden/kennissen uit en vraag of ze mee willen doen aan deze schitterende fotoshoot!

Wanneer?

Vrijdag 7 september.
Tijdstip: 15.00 uur - 17.00/17.30 uur.
Locatie: volgt z.s.m. maar zal in Amersfoort zijn.
Aanmelden: stuur een mail naar actie@longfonds.nl o.v.v. Fotoshoot Longloop + het aantal 
deelnemers en leeftijd.

Met vriendelijke groet,

Marcel Bos 
Relatiemanager 

(033) 43 41 240 
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