
 Nieuwsbrief november 2019 
 

Voor wie                           NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst    Dinsdag 5 november van 14.00 tot 15.30 
Locatie                             Buurtcentrum Parkwijk 
                                          Haagbeukweg 42 
                                          1326 CP Almere 
 

**Geniet vandaag. Gisteren is voorbij en Morgen is je nooit beloofd** 

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

Dinsdag 5 november 14.00 tot 15.30 uur 
Gewoon gezellig samen zijn. Geen spreker of gast. Ongedwongen met elkaar (bij) praten onder 
het genot van een kopje koffie/thee of een glas frisdrank. Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te 
zijn, maar mag dat uiteraard wel worden. 
 
NAH Ontmoetingspunt Almere is genomineerd voor Univé Mijn Goede Doel Dichtbij 2019 

 

Zou fijn zijn als je op ons wil stemmen: https://www.unive.nl/
dichtbij/mgd/mijn-goede-doel-dichtbij-stemformulier 
 

Voor meer info: https://www.nahontmoetingspuntalmere.nl/ 
De opbrengst is bedoelt voor het vieren van ons 10 jarig bestaan in 
maart 2020. 
 
Oktober was een gezellig en drukke maand, in november doen we 
even rustig aan en december weer veel activiteiten. 
 
Voor een terugblik naar onze activiteiten in oktober ga naar onze fb 
pagina. 
 

Onze activiteiten in december 
Dinsdag 3 december Sinterklaas met lekkere hapjes van Sue 
Woensdag 11 december een Kerstbord maken met Alexandra 
Zondag 15 december met de trein naar de Kerstmarkt in Dordrecht 
Woensdag 18 december Kerstdiner, dit keer Japans, maar natuurlijk is er ook "normaal" eten, zo-
als kip saté, patat, mini loempia en salade’s. 
Nadere bijzonderheden volgen nog. 
 
Donderdag 7 en 21 november 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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