
 Nieuwsbrief december 2017 
 

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

**Laat los wat was. Geef je over aan wat het is. En heb vertrouwen in wat zal zijn** 
 

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

Dinsdag 5 december van 14.00 tot 15.30, inloop vanaf 13.30 
Hebben we weer een gezellig Sinterklaasfeest met en hapje en een drankje. 
Deze bijeenkomst is gratis. 
Als je ook wil komen neem dan wel een ingepakt cadeautje van tussen de € 5.00 en € 7.50  mee 
voor een ander. Aanmelden verplicht, klik hier om je aan te melden. 
 
Donderdag 14 december van 13.30 tot 15.30                                                                            
Gaan we weer Kerststukjes maken in buurtcentrum Parkwijk, inloop vanaf 13.00 uur we beginnen 
om 13.30 uur en het kan duren tot 15.30 uur                                                                                    
Dit keer weer met een oude bekende, Alexandra Van Itterzon, https://www.iceno.nl/
bloemschikken/                                                                                                                                 
Klik hier voor meer info en je aan te melden.                                                                               
Voor het kerststukje maken nog maar 2 plaatsen beschikbaar! 
 

Dinsdag 19 december 2017 Kerstdiner 
Ook dit jaar is het weer mogelijk dankzij de bijdrage van de Rabobank Clubkasactie om dit voor 
een zeer lage prijs aan te bieden aan onze leden. 
Dit jaar is ons Kerstdiner bij Brasserij de Bergerrie                                                                       
Ook nog slechts 2 plaatsen beschikbaar voor het diner!                                                                       
Klik hier om je aan te melden. 
                                                                                                                                                                                     

Donderdag 7 en 21 december van 10.00 tot 12.00 uur                                                                                                       
Lotgenotencontact in het Flevo ziekenhuis. Heeft u of uw partner Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH) en wilt u er iets over vragen of er over praten met lotgenoten, kom dan geheel vrijblijvend 
langs in het ziekenhuis op een van deze dagen, er zijn steeds 2 ervaringsdeskundigen aanwezig, 
wij zitten in de centrale hal bij het Infopunt.  Aanmelden niet nodig.                                                                   

Donderdag 14 december 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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