
 Nieuwsbrief februari 2020 
 

Voor wie                         NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst    Dinsdag 4 februari van 14.00 tot 15.30 
Locatie                            Buurtcentrum Parkwijk 
                                        Haagbeukweg 42 
                                        1326 CP Almere 
 

***Wat je kwetsbaar maakt , maakt je mooi*** 

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

Dinsdag 4 februari van 14.00 tot 15.30 
Gewoon gezellig samen zijn. Geen spreker of gast.  
Ongedwongen met elkaar (bij) praten onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas fris-
drank.  
Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn, maar mag dat uiteraard wel worden. 
Toegang gratis, drankjes 1 euro. 
Locatie: Buurtcentrum Parkwijk, Haagbeukweg 42,1326 CP Almere 
Goed bereikbaar met bus 5 of 7, of met de trein. Voor allen halte NS Station Parkwijk.  
Kom je met de auto ? Er zijn volop gratis parkeerplaatsen.  
 
Ontmoetingspunt Almere is geselecteerd om mee te doen aan Help Nederland vooruit van 
de ING. 
Je kan stemmen vanaf 22 januari tot en met 12 februari. 
Let op je krijgt een bevestigingsmail van de ING, die kan in je Spam of reclame zitten, deze be-
vestigingsmail moet je bevestigen anders telt jouw stem niet mee. 
Er doen 5 verenigingen uit Flevoland mee en er zijn 5 prijzen. De hoogte van het te winnen be-
drag varieert van € 1.000,- tot € 5.000,- afhankelijk van het aantal stemmen dat jij ons gegeven 
hebt. 
Hiervoor hebben wij jouw stem nodig! 
Wij verloten dit jaar 10 cadeaubonnen van 5 tot 25 euro, om een prijs te winnen moet je je aan-
melden en je bevestigingsmail van de ING bewaren, instructies hiervoor staan op de stempagina. 
Heb je meerdere email adressen? Je kan met meerdere email adressen stemmen. 
Klik hier om te stemmen. 
Of ga naar: https://www.nahontmoetingspuntalmere.nl/ 
 
Donderdag 6 februari 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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