WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 • 20.00 UUR

‘Botte Pech’

de voorstelling
THEATER/LEZING DOOR ANITA MAAS & MARIJ COOLEN

WOENSDAG 13 MAART 2019 • 20.00 UUR

‘Be-LEEF-ing’
THEATER/LEZING DOOR MARISKA VAN VEENEN
& HEIDI VAN DEN HOUT

WOENSDAG 10 APRIL 2019 • 20.00 UUR

‘Over Zorg,
Compassie
& menselijkheid’
LEZING DOOR SANDER DE HOSSON

LEZINGEN 2019

C r e m a t o rium Tilb ur g
CREMATORIUM TILBURG i.s.m. NETWERK PALLIATIEVE ZORG MIDDEN-BRABANT

Lezingen voorjaar 2019

Aanmelden

In het voorjaar van 2019 organiseert Crematorium Tilburg
en omstreken i.s.m. het Netwerk Palliatieve Zorg MiddenBrabant, drie lezingen over sterven, verlies & rouw.

Deelname aan de lezingen is gratis. U kunt zich
aanmelden tot en met de dag vóór de lezing.
Aanmelden kan via e-mail: info@zmbr.nl.
Voor meer informatie: 013 465 73 55.

De lezingen hebben als doel nabestaanden, hulpverleners
en andere belangstellenden te informeren over de enige
zekerheid die een mens heeft: doodgaan.
Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant informeert over
de zorg in de laatste levensfase. Daarnaast organiseert het
Netwerk cursussen over palliatieve zorg voor professionals
en vrijwilligers. Voor meer informatie: www.zorgnetwerkmb.nl

woens d ag

13

feb ruari
ont vangst
19.30 uur
•
aanvang
20.00 uur

Anita Maas

De lezingen worden gehouden in één van de
aula’s van Crematorium Tilburg en omstreken,
aan de Karel Boddenweg 5 in Tilburg.

‘Botte Pech - de voorstelling’
over de zoektocht van alle betrokkenen bij iemand die ongeneeslijk ziek is

Theater/Lezing door Anita Maas & Marij Coolen
De voorstelling ‘Botte Pech’ gaat over de zoektocht van alle betrokkenen bij iemand die ongeneeslijk ziek is. Van de directe omgeving, van de zorgprofessionals en van de zieke zelf. Zij
vraagt zich af hoe ze haar toekomst vorm geeft, wil gewoon meedoen en is bovenal mens. Ze
stuit op obstakels én mooie intense momenten. Is nog dezelfde persoon als vóór de diagnose,
maar tegelijkertijd niet meer. Ze móét genieten en loslaten om elke dag te laten tellen in haar
nog korte leven. Mensen om haar heen sparen haar vaak voor hun pijn of verdriet, waardoor
ze buitenspel komt te staan. Ook krijgen ‘normale’ gespreksonderwerpen een andere lading.
Deze bijzondere voorstelling zal confronteren en pijn doen, maar u zult ook lichtheid en humor ervaren. Botte Pech maakt u bewust van de individuele processen die spelen wanneer
iemand ongeneeslijk ziek is. De boodschap is dat je nog steeds mee kunt doen en iets kunt
betekenen. In combinatie met dialogen ontstaat er een uitwisseling die u inzicht geeft in de
impact van kanker en ongeneeslijk ziek zijn. Regie: Liesbeth Reeser.
AANMELDEN info@zmbr.nl • 013 465 73 55

Marij Coolen

www.bottepech.nl

w oe n s d a g

‘Be-LEEF-ing’

13

maart
ontvangst 19.30 uur

•

aanvang 20.00 uur

Mariska van Veenen

van diepe pijn tot het volle leven

Theater/Lezing door Mariska van Veenen & Heidi van den Hout
Het lijkt een foute film. Als moeder van een dochter van nog geen jaar sta je aan het graf van je
grote liefde. Heidi van den Hout en Mariska van Veenen werden jong weduwe en vonden beide
een nieuwe grote liefde. Met humor, eigenwijsheid en relevante theoretische informatie vertellen
ze over hun leven, via de weg van de diepe pijn weer terug naar het volle leven. Ze gaan op zoek
naar wat hen weer tot leven bracht: de belofte aan hun dochter? Dansen? Humor? Seksualiteit? De
tweede pubertijd? Een interactieve lezing, een be-LEEF-ing!

Mariska van Veenen verloor in 2009 haar man na een kort ziekbed en is in haar werk als trainer,
acteur en coach gespecialiseerd in thema’s rondom verlies en rouw.
Heidi van den Hout verloor haar eerste grote liefde in 2007. Zij werkt als coach, docent, trainer
en inspirator tot persoonlijke groei.
AANMELDEN info@zmbr.nl • 013 465 73 55

Heidi van den Hout

woe n s d a g

10

ap r i l
ontvangst 19.30 uur

•

aanvang 20.00 uur

Sander de Hosson

www.rouwkunsten.nl

‘Over Zorg, Compassie & Menselijkheid’
zorgen voor een zo goed mogelijke dood

Lezing door Sander de Hosson, longarts
Sander de Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en gespecialiseerd in palliatieve zorg. Hij schreef columns over zijn werk in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder
Courant, die gebundeld werden in het boek ‘Slotcouplet’. Slotcouplet is een ontroerende ode aan
de zorg. Sanders columns laten zien dat een eeuwenoude uitspraak nog altijd geldt: “Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten”. In deze lezing gaat hij in op de palliatieve
zorg: hoe zorgen we ervoor dat patiënten met een ongeneeslijke ziekte tot het laatste moment zo
optimaal mogelijk behandeld worden? En wat doet het eigenlijk met zorgverleners zelf? Een van
zijn uitspraken is: “Als je weet dat overleven er niet in zit, dan is het mijn taak - en die is minstens
zo belangrijk - om te zorgen voor een zo goed mogelijke dood”. Een avond over zorg, compassie
en menselijkheid. De columns van Sander de Hosson zijn te lezen op: www.agora.nl
AANMELDEN info@zmbr.nl • 013 465 73 55

