
 Nieuwsbrief september 2018 
 

Voor wie                           NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst   Dinsdag 4 september 
 
Locatie:                           Buurtcentrum Parkwijk 
                                         Haagbeukweg 42 
                                         1326 CP Almere 

*** Accepteer wat is. Het zorgt voor verlichting. *** 

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

Dinsdag 4 september van 14.00 tot 15.30 
Na een drukke gezellige augustusmaand nu 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.  
 

Bijeenkomst voor NAH lotgenoten tot 35 jaar                                                                       

Maandag 3 september van 19.00 uur tot 21.00 uur is er weer een jongeren bijeenkomst in Al-
mere voor lotgenoten t/m 35 jaar met niet aangeboren hersenletsel.                                                                   
We hebben dit keer café op 2 als locatie gekozen. Het is goed bereikbaar met het openbaar ver-
voer, 4 minuten lopen van Almere Centrum (treinstation)  en 2 minuten lopen vanaf bushalte Stad-
huisplein. Een leuk café waar we met elkaar een drankje kunnen doen.                                         
Wij trakteren op de eerste consumptie. Organisator Debby (vrijwilliger en mantelzorger) en Johan-
neke (lotgenoot met NAH) zullen er voor je zijn.                                                                           
Locatie: Stadhuisplein 2, 1315 HT, Almere  

Terugblik dinsdag 7 augustus BBQ 
Dit keer verzorgd door Sue, Ingrid en partners en de ons bekende Pannenkoekenbakker, hij 
speelde deze dag voor BBQ specialist. De jaarlijkse BBQ vanmiddag was een mega succes.  
Ondanks de hitte was de opkomst groot, de sfeer geweldig & het eten en drinken heerlijk !! Zelfs 
het zalige brood was zelfgebakken door de pannenkoeken/BBQ chef. Klik hier voor foto’s.                                                                                                                             

Terugblik rondvaart in Weesp met de vuurlinie.                                                                      
Het was weer een gezellige middag, leuk gevaren over de Vecht en daarna nog een lekker broodje 
kroket of bal gehakt gegeten in café het Helletje. Klik hier voor foto’s.                                                                                        

Donderdag 6 en 20 september van 9.00 tot 12.00 uur                                                                                 
Is het NAH Knooppunt Almere weer in het Flevoziekenhuis, u kunt 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, WijDoen B.V., en de VMCA. Aanmelden niet nodig.                                                                                                        
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