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NIEUWJAARSRECEPTIE
Gratis voor onze leden

Dinsdag 11 januari 2011

Vrijdag 21 januari 2011
VOORDRACHTNAMIDDAG

14 uur in zaal Amadeus (Spiltstraat 61) Zemst-Bos

Wij nodigen al onze leden uit
op onze nieuwjaarsreceptie die
zal doorgaan van 15 uur tot 17
uur in de lokalen van “De Sem-
se”, schoolstraat 17 te Zemst
(centrum - naast de bibliotheek
- ruime parking).

Deze voordrachtnamiddag bestaat
uit 2 delen:

Voor de pauze:
Psychiatrische patiënten. Wie zijn
ze en wat wordt er gedaan om het
taboe te doorbreken?

Na de pauze:
Het diaboloproject

Voor de pauze:

Iedereen kent nog wel in zijn of
haar dorp de 'dorpsgek' van vroe-
ger. Maar wie was die persoon en
wat was er eigenlijk met hem aan
de hand?
In deze lezing staat DE psychiatri-
sche patiënt of liever mensen met
psychiatrische problemen centraal?
Wie zijn ze? Welke moeilijkheden
ervaren ze? Hoe en waar kunnen
ze geholpen worden en kunnen ze

ook effectief geholpen worden?
Maar niet alleen deze mensen er-
varen problemen met hun ziek-
zijn, ook voor hun omgeving is
het niet altijd even evident om
samen te leven of toch wel?
Immers er rust nog steeds een ta-
boe/stigma op mensen met psychi-
atrische problemen. Maw het is
niet zo evident om met deze pro-
blemen naar buiten te komen.
Toch gebeurt er heel wat om dit
stigma te doorbreken. Projecten
zoals de openmonumentendag,
buurtfeesten, Te Gek, de dag van
de geestelijke gezondheidszorg, ...
proberen steen voor steen het stig-
ma te verminderen …

Deze voordracht wordt gegeven door
Greet Van Humbeeck. Ze is dokter
in de psychologie en werkt, na een
jaar gehandicaptenzorg, bij de Vlaam-
se Gemeenschap. Ze is hier mede

verantwoordelijk voor de sector Gees-
telijke Gezondheidszorg. Ze is een
ingeweken Elewijtenaar maar de kids
gaan naar school en de voetbal in Hof-
stade.

Na de pauze:

We tonen u een documentaire over
het Diabolo-project. Dit zijn de
werkzaamheden om de luchthaven
van Zaventem per spoor te verbin-
den met alle grote steden in de ons
omliggende landen. Voornamelijk
gaat het om de verbinding met Me-
chelen. Het ganse project moet
gerealiseerd zijn tegen 2012. Een
deel van de werken werden al ge-
realiseerd: de brug over de E19, de
fietsersbrug,…

Hoe gaat het nu verder? Dat wordt
ons verteld in deze interessante
film.
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CORTEO
Cirque du Soleil

Donderdag 27 januari 2011

Bij het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief hebben we nog
geen nieuws over het vertrek-
uur van de bus. Wij brengen u
echter tijdig op de hoogte.

Er zijn onverwacht 2 plaatsen
vrijgekomen voor deze voor-
stelling. Wie nog mee wil,
neemt zo vlug mogelijk contact
op met Joris (0496 84 75 90).
Prijs per deelname: 60 euro.

DE CM-THUISZORGWINKEL
Boortmeerbeek - Donderdag 10 februari 2011

Er wordt een tas koffie aangeboden waarna we een videofilm bekijken en we een rondleiding krijgen in
de winkel. Meer hierover leest u in de nieuwsbrief van februari, maar als u mee wilt, noteer dan alvast
deze datum in uw agenda!

Een TERUGBLIK
op 2010…

Met foto’s van onze leden!
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