
 Nieuwsbrief april 2018 
 

Voor wie                           NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst    Zaterdag 3 april van 13.00 tot 15.00 
Plaats                                Buurtcentrum Parkwijk 
                                          Haagbeukweg 42 
                                          1326 CP Almere 

***Vooruitgang heeft weinig te maken met snelheid, maar meer met richting*** 

 

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

Dinsdag 3 april  van 13.00 tot 15.00  inloop vanaf 12.30                                                                                                                               
We nodigen je uit voor een after Pasen Pannenkoek Party. 
Eigen bijdrage inclusief drankjes voor deze middag is € 7.50 voor leden en € 12.50 voor niet le-
den. Klik hier om je aan te melden als je ook wilt komen. 
  
Zaterdag 7 april van 13.00 tot 15.00                                                                                                  
Bijeenkomst voor de jongerengroep tot en met 45 jaar.                                                                                    
Herken je het gevoel dat je jezelf opnieuw moet leren kennen? 
Wil je graag in contact komen met lotgenoten, maar heb je moeite om deze te vinden? Dan is dit 
misschien iets voor jou!                                                                                                                                         
Je bent van harte welkom, wil je hierbij aanwezig zijn, dan kun je je hier aanmelden. Aanmelden is 
niet verplicht, klik hier om je aan te melden.                                                                                  
Wil je iemand meenemen omdat je niet alleen wilt of kunt komen? Geen probleem, diegene is ook 
van harte welkom! 
 
Dinsdag 17 april van 13.30 tot 15.30  
We gaan een voorjaarsstukje maken in buurtcentrum Parkwijk, inloop vanaf 13.00 uur we begin-
nen om 13.30 uur en het kan duren tot 15.30 uur 
Met Alexandra Van Itterzon, https://www.iceno.nl/bloemschikken/ 
De kosten hiervoor zijn 15.00 euro voor leden en 25.00 euro voor niet leden. 
Dit is inclusief koffie en thee. Klik hier om je aan te melden. 
 
Terugblik 20 maart naar de Orchideeënhoeve. 
Het was een zeer geslaagde dag, met het mooiste weer van de wereld. Met de bus vertrokken we 
met een grote gezellige groep vanaf Buurthuis Parkwijk naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. 
Klik hier voor verslag en de foto’s 
 
Donderdag 5 en 19 april 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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