
 Wandelen

Inloopspreekuur

mantelzorg en dementie

Dag      : derde donderdag van de maand
Tijd      : van 11:30 tot 12:30 uur 
Plaats  : Bibliotheek Bergen

Heb je vragen over mantelzorg en/of dementie? Kom dan
langs bij het spreekuur in Bibliotheek Bergen. De
mantelzorgondersteuner en een trajectbegeleider van Hulp bij
Dementie staan voor je klaar met informatie, advies,
praktische steun of een luisterend oor. Je hoeft geen afspraak
te maken.

Kijk voor meer informatie en de volgende spreekuren op:
www.bergen.nl/spreekuur-mantelzorg-en-dementie.

Gespreksgroep

'Omgaan met verlies' voor mensen die hun partner
verloren hebben

 

Dag        : Iedere eerste donderdag van de maand
Tijd        : van 10.30 uur tot 12.00 uur
Locatie  : Lieke Martenszaal, Den Asseldonk, Bergen
Info en aanmelden bij: Eefke Lommen, Steunpunt
                                       Mantelzorg Bergen

Bij de gespreksgroep ‘Omgaan met verlies’ ontmoet je
anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Aan de orde
komen o.a. reacties op rouw, omgaan met familie en vrienden,
omgaan met eenzaamheid en hoe verder zonder je dierbare?

Aanmelden is niet nodig
Wie zin heeft, kan gewoon aansluiten bij
deze mantelzorgontmoeting. 

Start

De mantelzorg-
wandeling is er ook

voor jou!

Als mantelzorger kun je ook vragen of zorgen hebben over je
eigen situatie. Dit zijn andere vragen dan de vragen die je
stelt over de persoon waar je voor zorgt. 

Persoonlijk gesprek of hulp?

Weet dat je hiervoor altijd bij mij terecht
kunt. Dit kan zijn voor een persoonlijk
gesprek bij je thuis, een telefoongesprek
of mailcontact. Samen kunnen we
bekijken hoe we overbelasting kunnen
verminderen, voorkomen of zelfs stoppen.
Eefke Lommen, mantelzorgondersteuner

 Gespreksgroep

Voor mantelzorgers van mensen met dementie
 

Groep 1 : In de oneven weken op dinsdag
Groep 2 : In de oneven weken op vrijdag
Tijd        : van 10.30 uur tot 12.00 uur
Locatie  : Lieke Martenszaal, Den Asseldonk, Bergen
Info en aanmelden bij: Eefke Lommen, Steunpunt
                                       Mantelzorg Bergen

In het leven van mensen met dementie en hun omgeving
verandert er veel. Het uitwisselen van ervaringen en
gevoelens met lotgenoten kan veel steun bieden. Mensen die
net als jij zorgen voor een naaste met dementie, begrijpen
waar je het over hebt. Ze kunnen je bovendien vaak
praktische tips en informatie geven. 

I N F O B L A D  S T E U N P U N T  M A N T E L Z O R G
B E R G E N  ( L )

Voor mantelzorgers met een partner in het
verzorgingstehuis 

Dag       : Iedere derde donderdag van de maand
Tijd       : 9.30 uur tot 11.00 uur
Locatie : Maasduinen Staete, Bergen
Info en aanmelden bij: Eefke Lommen, Steunpunt 
                                       Mantelzorg Bergen

Woont je partner niet langer thuis? Worstel je met emoties van
verdriet, rouw en schuldgevoel? Kom je lastige situaties
tegen? Dan kan lotgenotencontact iets voor jou zijn. Het gaat
om bijeenkomsten met mensen die net als jij mantelzorger
zijn, mensen die begrijpen waar je het over hebt en waar je
ervaringen mee kunt delen.

 Gespreksgroep

S T E U N P U N T  M A N T E L Z O R G  B E R G E N  ( L )
T: (06) 52 66 93 59
E: mantelzorgondersteuning@bergen.nl

Eefke Lommen
Bereikbaar op: dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Informatie en bijeenkomsten

Aanmelden voor de nieuwsbrief voor mantelzorgers en
informatie over de bijeenkomsten kan via
mantelzorgondersteuning@bergen.nl.

Dag          : in de even weken op vrijdag
Tijd          : om 11.00 uur 
Startpunt : parkeerplaats van Den Asseldonk in Bergen
Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze
mantelzorgontmoetingen. Eefke Lommen van Steunpunt
Mantelzorg Bergen loopt mee. De 
wandelingen duren drie kwartier tot
een uur en we houden een gemiddeld
wandeltempo aan.

mailto:mantelzorgondersteuning@bergen.nl

