
 Nieuwsbrief december 2019 
 

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

**Doe datgene wat in je eigen hart goed voelt. Kritiek krijg je toch wel** 

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

Onze activiteiten in december 
Dinsdag  3 december hebben we weer een super gezellige Sinterklaas middag, met een 
hapje en een drankje en een leuk spel! Deze bijeenkomst is gratis.                                                                                                                             
Als je komt neem dan wel een ingepakt cadeautje van ongeveer € 7.50 voor een ander mee, 
deze middag begint om 14.00, inloop vanaf 13.30  en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Klik hier 
om je aan te melden. 

Woensdag 11 december 13.30 tot 15.30, inloop vanaf 13.00 uur. 
Kerstbord maken met Alexandra 
Het is dit keer een ronde glazen schaal welke gedecoreerd wordt met een Kerstservet en in-
gekleurd met acrylverf. Niet moeilijk en erg leuk om te doen.  Kosten voor leden € 10.00, voor 
niet leden  €25.00 incl. consumpties.  Klik hier om je op te geven voor de workshop. 

Zondag 15 december met de trein naar de Kerstmarkt in Dordrecht 
We gaan met de trein van 10:29 vanaf Almere CS 
In Dordrecht 10 minuten lopen naar de Kerstmarkt. 
Tijd terugreis in onderling overleg. Reiskosten voor eigen rekening. 
Gratis lunch in Dordrecht. Klik hier om je op te geven voor de Kerstmarkt.  

Woensdag 18 december Kerstdiner, dit keer bij Sake.                                                            
Onbeperkt vijf rondes Chinees, Japans, Oosters eten. 
Ruime keuze, je hoeft echt niet van sushi en vis te houden om aan je trekken te komen!  
Heerlijke gerechten. En het wordt opgediend dus je hoeft niet zelf te gaan rondlopen. 
Klik hier voor meer info en om je aan te melden voor het Kerstdiner. 

Donderdag 5 en 19 december van 9.00 tot 11.00 uur                                                                                 
Is het NAH Knooppunt Almere weer in het Flevoziekenhuis, je kan hier terecht voor informa-
tie 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 
Ontmoetingspunt Almere, en de VMCA. Aanmelden niet nodig.                                                                                                        
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