2018 oktober

Week tegen Eenzaamheid – Samen tegen Eenzaamheid
6 oktober 2018 om 12.00 uur
In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit
probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid
aanpakken begint met het leggen van contact. De landelijke
Week tegen Eenzaamheid 2018 is van donderdag 27
september t/m zaterdag 6 oktober.
Eenzaamheid is, je niet verbonden voelen. Je ervaart een
gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je
hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. In veel gevallen
verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf als je weer beter in je
vel zit. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die
het sterk of langdurig voelen. Dan kan een negatieve spiraal
ontstaan . Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk
eenzaam. Eenzaamheid heeft gevolgen voor gezondheid,
welbevinden en meedoen in de samenleving. Dat maakt
eenzaamheid een urgent probleem. Voor mensen die dit
gevoel herkennen en graag samen aan tafel gaan organiseren
we deze lunch.
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Still Alice
17 oktober 2018 om 19.30 uur
Als vervolg op het toneel: ‘ik wil je niet kwijt’ nodigen we u uit
in de Huiskamer voor de film Still Alice. Deze film gaat over
Alice een vrouw die haar leven goed voor elkaar heeft. Ze
heeft een leuke man, drie volwassen kinderen en een
prestigieuze baan als taalwetenschapper op Harvard
University. Maar langzamerhand raakt Alice de grip op haar
geordende leven kwijt. Ze vergeet afspraken, valt in de
herhaling tijdens presentaties en verdwaalt tijdens haar
standaard hardlooprondje. Al snel blijkt dat Alice Alzheimer
heeft, ook al is ze pas vijftig. De wereld die ze kende wordt
steeds kleiner. Alice moet haar leven en haar relaties opnieuw
leren vorm geven. Het draait niet meer om de toekomst, maar
om het moment. En om jezelf blijven, terwijl alles om je heen
verandert.
De film wordt ingeleid door een medewerker van Ons
Welzijn. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.
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