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U I T N O D I G I N G
Interactieve lezing door psycholoog Ronald Geelen

Oud worden willen wij allemaal
Oud zijn is niet altijd fijn

Hoe houden wij zin in het leven?
Hoe gaan wij om met persoonlijk verlies?

Psycholoog Ronald Geelen, ouderenzorg,  
biedt u inzicht, advies en steun.

Aanmelden kan persoonlijk bij de Gasterie, Seniorenresidentie Ruitersbos of via de  
website www.watalsiknietmeerbeterword.nl, onder Patiënten en naasten, onder aanmelden ROeR.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Groen tel. 06- 543 65 716

De lezing vindt plaats op woensdag 13 april 2016 

van 19.30 u tot 21.30 u (inloop vanaf 19.00 u)

Locatie:

Seniorenresidentie Ruitersbos in restaurant de 

Gasterie, Boeimeerweg 2 Breda 

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is 

van harte welkom. De toegang is gratis. 



Dit is een onderwerp waar ouderen regelmatig mee worden geconfronteerd.  
Denk aan het verlies van de partner, familieleden, vrienden, mede bewoners.  

En ook het verminderen van de eigen gezondheid en zelfstandigheid.  
Het besef dat vroegere dromen en idealen niet meer verwerkelijkt zullen worden.

Ronald Geelen biedt u inzicht, steun en advies hoe hier mee om te gaan.
Na de lezing is er voldoende ruimte voor vragen en napraten.

P R O G R A M M A :
19.00 u – 19.30 u:  Muzikale ontvangst (piano Puck Coenen) met 

koffie / thee

19.30 u – 19.35 u:  Welkomstwoord door Roel Stapper,  

voorzitter ROeR Breda

19.35 u – 20.35 u:  Lezing door psycholoog Ronald Geelen

20.35 u – 21.30 u:  Gelegenheid tot het stellen van vragen en 

napraten onder het genot van een drankje 

(voor eigen rekening)

Aansluitend kan men kennis maken met de leden, en informatie 

ontvangen over organisaties verbonden aan ROeR
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