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Themabijeenkomst 'Rouwen, hoe doe je dat?' 

Donderdag 19 mei  

 

Donderdag  19 mei organiseren wij in samenwerking met Stichting Bretels de 

themabijeenkomst 'Rouwen, hoe doe je dat' 

 

Tijdens de bijeenkomst neemt rouwdeskundige Petra de Vreede ons mee in wat rouw 

met ons maar ook met de ander doet. Hoe kan je op rouw reageren als buitenstaander 

en waarom reageren we meer gelaten op het verlies van mensen buiten de familie? 

Marijn Frank laat ons de impact van het overlijden van haar vriendin zien in de 

documentaire 'Overgave' die zij hierover maakte. 

 

De film volgt haar in een pijnlijke zoektocht naar een manier om weer plezier in het 

leven te krijgen. 'Overgave' is een verhaal over een rouwproces en een ode aan de 

vriendschap. 

Bekijk hier de trailer  

 

https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=5a4320524e&e=2c394b1419
https://stichting-nabestaandenzorg.us11.list-manage.com/track/click?u=aff2e323fa52b9f0d36d7089e&id=1f9afd1fd3&e=2c394b1419


 

Na afloop is er voldoende ruimte om nog even na te praten en collega's te ontmoeten. 

 

Datum: Donderdag 19 mei 

Aanvang: 14.00 uur (inloop vanaf 13.45) 

Einde: 17.00 uur 

Locatie: Verhalenhuis, van Egmondstraat 7, 2024 XL Haarlem 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stichting Bretels via 06 44782064 of Stichting 

Nabestaandenzorg via 023 8448201  

  

Klik hier voor meer informatie en aanmelden  

 

 

 

Overzicht van activiteiten in de omgeving 

We krijgen regelmatig de vraag welke activiteiten er in de omgeving zijn om aan deel te 

nemen. Het aanbod is groot en wisselt regelmatig, daarom hebben we een overzicht van 

de organisaties in regio gemaakt. Klik op een organisatie en kijk wat er mogelijk is.   

 

Welzijn Bloemendaal  

Maatvast Haarlemmermeer  

Meerwaarde 

Santpoorts Belang    

Wij Heemstede  

Haarlem ontmoet  

Senioren club Haarlem   

Dock Haarlem  

Haarlem Effect   

Sportsupport  

Welzijn Velsen  

Jansstraat 33  

Kluppen  

Verhalenhuis Haarlem 

Kennemerhart   

 

 

Stichting Nabestaandenzorg 

www.stichting-nabestaandenzorg.nl 

info@Stichting-nabestaandenzorg.nl 

023 - 84 48 201 
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