
 Nieuwsbrief april 2019 
 

Voor wie                           NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst    Dinsdag  2 april van 13.30 tot 15.30 
Locatie                             Buurtcentrum Parkwijk 
                                          Haagbeukweg 42 
                                          1326 CP Almere 
 

**Onmogelijk is slechts een mening.** 

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

Dinsdag 2 april 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 frisdrank. 
Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn, maar mag dat uiteraard wel 
worden.  

Dinsdag 23 april van 17.00 tot 20.00 uur After Pasen  
Pizza Party 
Eigen bijdrage inclusief alle drankjes voor deze middag is € 5.00 voor leden en 
€ 12.50 voor niet leden. 
Natuurlijk kan je ook nog lid worden, dan betaal je € 5.00 voor de Pizza Party en 
€ 12.50 voor het lidmaatschap van 2019. Meld je hier aan voor de After Pasen 
Pizza Party.  
Je aanmelding is pas definitief als je betaald hebt. 
Locatie: Buurtcentrum Parkwijk, Haagbeukweg 42                                                            

De Oranjefonds collecte                                                                                                                  
Tijdens de Oranje Fonds Collecte van 11 t/m 15 juni 2019 collecteren wij weer voor het Oranje-
fonds, de helft van wat wij ophalen komt weer ten goede van onze vereniging.                             
Het Oranje Fonds steunt sociale projecten die mensen echt met elkaar verbinden.                        
Wil je ook een paar uurtjes helpen met collecteren? Geef je dan hier op. Online collecteren kan 
ook.                                                                                                                                                                         

De letters voor het  XXL scrabble spel zijn opgehaald bij Tomin in Hilversum, de letters zijn ge-
maakt door medewerker Gerrit van Tomin, lees hier verder.                                                                                           

Donderdag 11 en 25 april van 9.00 tot 11.00 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, en de VMCA. Aanmelden niet nodig.                                                                                                        
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