April: bewustwordingsmaand ‘Rouw en Verlies’
Aandacht voor verlies in al zijn vormen

In de maand april organiseren verschillende partners van BIJEEN een
bewustwordingsmaand Rouw & Verlies. In deze maand vinden er verschillende
activiteiten plaats om aandacht te geven aan dit thema. Aanmelden kan via
info@bijeenheusden.nl of via (073) 7820178. De activiteiten zijn gratis toegankelijk.
Voor meer informatie bekijk www.bijeenheusden.nl

Activiteit
Datum & tijd
Mindfullness
3 april 2019
deze training geeft handvaten voor een 19.30 – 21.00
zelfbewust en rustiger leven

Locatie
Bijeen
Raadhuisplein 16
Drunen

Creatieve workshops ‘rouw en
verlies’
met hulp van een creatieve coach en
een maatschappelijk werker gaat u in
een reeks bijeenkomsten aan de slag
met uw eigen verwerkingsproces

start 3 april
13.30 -15.00

Bijeen
Raadhuisplein 16
Drunen

Themabijeenkomst “De dans tussen
hoop en wanhoop bij een (vervulde)
kinderwens”
Simone Sinjorgo vertelt haar eigen
verhaal en over hoe zij nu zelf mensen
helpt bij een onvervulde kinderwens

8 april 2019
19.30- 21.00

Bibliotheek
Burg. Zwaansweg 2
Vlijmen

Lezing Rijma de Ruiter
over verschillende soorten van verlies
en hoe hiermee om te gaan

4 april 2019
19.30 - 21.00

Bibliotheek
Roosenveltstraat 32
Drunen

Workshop kind en echtscheiding,
voor ouders
U krijgt handvaten om uw kind beter te
begrijpen en steunen bij de
echtscheiding

10 april 2019
19.00 - 21.00

Bijeen
Raadhuisplein 16
Drunen

Workshop ‘Rouw en verlies’ door
Praktijk De Horizon

15 april 2019
13.30 - 16.00

Buurthuis de Korf
Mgr. van Kesselstraat 29
Vlijmen

In gesprek over rouw ‘dragen’,
informatie en ervaringen delen
Notaris geeft informatie
over het levenstestament en erfrecht
Rabobank is aanwezig met informatie

17 april 2019
19.30 - 21.30

Buurthuis Caleidoscoop
Jan Steenstraat 23a
Vlijmen

Leestafels
Films in de Schakel
De keus van de gekozen films en/of
documentaire, kunt u terugvinden op
de website van Bijeen.
www.bijeenheusden.nl

Hele maand april
10 april & 24 april
start om 13:30

Bibliotheken
Buurthuis de Schakel
Vermeerstraat 58a
Oudheusden

