
 Nieuwsbrief november 2018 
 

Voor wie                           NAH lotgenoten en hun naasten 
Volgende bijeenkomst   Dinsdag 6 november 
 
Locatie:                           Buurtcentrum Parkwijk 
                                         Haagbeukweg 42 
                                         1326 CP Almere 
 

***Het is niet wat je zegt, het is hoe je het zegt ***                                                                       
***Het is niet wat je ziet, het is hoe je ernaar kijkt *** 

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

Dinsdag 6 november van 14.00 tot 15.30 
Introductie directe hypnotherapie 
Op verzoek van een van onze leden die hier goede ervaringen mee heeft is dinsdag 
6 november Jorit  van Hypnosecentrum Almere bij ons aanwezig, hij gaat ons vertel-
len over de mogelijkheden van Directe Hypnotherapie. 

almere@hypnosecentrum.nl 
Directe hypnose wordt ook toegepast voor therapiedoeleinden en werkt volgens het zogenaamde 
mind-model. De toepassing van dit model onderscheidt hypnotherapeuten die directe hypnothera-
pie toepassen van hypnotherapeuten die op een indirecte manier werken. Indirecte werkwijzen 
zijn meer gebaseerd op invloeden uit de psychotherapie. Ook NLP kent een indirecte werkwijze 
die zijn oorsprong kent in de inzichten van Milton Erickson 
 
Jorit wil graag weten hoeveel mensen wij verwachten, klik hier om aan te geven dat je er op dins-
dag 6 november bij wil zijn. Of stuur ons een mailtje, nahontmoetingspuntalmere@gmail.com 
 

We gaan weer gezellig gaan dineren met de AH zegels van 2e diner gratis. 
Dit betekent dan je slechts de helft van de prijs van het diner hoeft te betalen. 
Deze aanbieding is per 2 personen, kom je alleen dan koppelen we je aan een andere deelne-
mer. We gaan dineren op 9 en 16 november. 
Van de vereniging ontvangen leden 3 gratis consumptiebonnen. 
Ben je geen lid dan betaal je de consumpties zelf. 
Aanvang van het diner zal zijn 18.00 uur. 
Klik hier om je op te geven. Of stuur ons een mailtje. 
 

We zijn nog bezig met de planning voor december, zoals gewoonlijk een drukke maand met veel 
activiteiten. Meer info volgt in de loop van november. 
 

Donderdag 1,15 en 29 november 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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