
 

Nieuwsbrief oktober 2019 
 

Voor wie                           NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst    Dinsdag 1 oktober van 14.00 tot 15.30 
Locatie                             Buurtcentrum Parkwijk 
                                          Haagbeukweg 42 
                                          1326 CP Almere 
 

**Niemand kan alles doen, maar iedereen kan iets doen** 

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

Dinsdag 1 oktober van 14.00 tot 15.30 uur 
We gaan deze dag weer gezellig ons XXXL Scrabble spel spelen. 
Wil je liever een ander spel spelen? We hebben ook een groot Mens Erger je Niet spel.   Toe-
gang is gratis. Deze keer met lekkere appeltaart aangeboden door het oranjefonds, koffie, thee of 
frisdrank1 euro. Natuurlijk is er ook tijd voor lotgenotencontact. 
 
Zondag 6 oktober, van 12.30 tot 14.30 uur, inloop vanaf 12.00 uur. 
Lunch voor lotgenoten met NAH, kom je liever niet alleen, natuurlijk mag je je partner, vriend of 
andere naaste meenemen.  
Je hoeft geen lid te zijn of te worden van NAH Ontmoetingspunt Almere. 
Dankzij de donatie van Johan, Johanneke's vader kunnen wij deze lunch aanbieden voor slechts  
1 euro. 
Om voedselverspilling te voorkomen is aanmelden en vooraf betalen verplicht. 
Klik hier om je aan te melden. 
 
Dinsdag 8 oktober van 13.30 tot 15.30 uur 
Annemarieke wil met jullie gezellig herfststukjes maken. 
Reageer snel, er is plek voor maximaal 10 mensen, als er meer aanmeldingen zijn heb je de vol-
gende keer voorrang. 
Dit stukjes maken is gratis door de donatie van Johan, Johanneke's vader, drankjes 1 euro.  
Klik hier voor meer info en aanmelden. 
 
Dinsdag 15 oktober 13.00 uur de Almere jungle 
Eigen bijdrage voor leden € 5.00, voor niet leden  € 8.00 dat is voor toegang, een drankje en ge-
bak. Klik hier voor meer info en aanmelden. 
 
Donderdag 10 en 24 oktober van 9.00 tot 11.00 uur                                                                                  
Is het NAH Knooppunt Almere weer in het Flevoziekenhuis, je kan 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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