
Uitnodiging VMDB gespreksgroep Oss                                                         

Beste lotgenoten, betrokkenen en overige belangstellenden, Graag nodigen wij jullie uit voor de 
gespreksgroep avonden van het seizoen 2018 - 2019. We geven eenmalig bericht. Tip: noteer de data alvast 
in uw agenda! 

 

Datum Onderwerp 
4 september Aftrap seizoen met een gezellige Quiz door Maxime met een hapje en 

een drankje. Graag z.s.m. aanmelden i.v.m. organisatie en inkopen van 
de hapjes en drankjes! 

16 oktober Ervaringen uitwisselen en thema aansprekende muziek of gedicht. 
27 november Thema Erfelijkheid (erfelijkheidbipolair.nl). 
8 januari Ervaringen uitwisselen en thema invloed van sporten op de bipolaire 

stoornis. 
19 februari Gastspreker (onder voorbehoud). 
9 april Ervaringen uitwisselen en thema bipolariteit en creativiteit. 

Nieuwe thema’s bedenken. 
21 mei Thema: Het leven met een bipolaire stoornis aan de hand van boek 

“Karkas” door Femke Schavemaker. Interview door Esther von Fennema 
met Femke op you tube bekijken. 

25 juni Afsluiting seizoen met een wandeling. Verzamelen vanaf 19.30 uur op 
het terras van Hotel de Naaldhof, Docfalaan 22, Oss. 

 
 
Locatie:   D’n Iemhof, sterrebos 35, 5344 AN Oss, Zaal 5 
Tijdstip:   19.30 tot ongeveer 21.30 uur  

(Aansluitend de mogelijkheid tot gezamenlijk een drankje drinken in de bar) 
Bijdrage voor koffie/thee: € 2,- per persoon 
 
Voor de aftrapavond op 4 september, avond met Gastspreker op 19 februari en wandeling op 25 juni 
graag aanmelden bij Winnie Hollebek per telefoon of e-mail winnie.hollebek@outlook.com in verband met 
het deelnemersaantal. 

Het doel van de gespreksgroep is dat mensen met een bipolaire stoornis en betrokkenen bij elkaar komen 
om ervaringen uit te wisselen, zodat men elkaar helpt de eventuele beperkingen te begrijpen en het beter 
te leren accepteren. 
Door met lotgenoten hierover te praten, ervaar je erkenning en herkenning in een sfeer van saamhorigheid 
en zonder vooroordelen. 
Het is de bedoeling dat wat besproken wordt, binnen de groep blijft. 
 
Kom zelf ook eens ervaren hoe waardevol het is je persoonlijke ervaringen te delen met anderen. Het helpt 
je vooruit en te relativeren, of je er nu kort mee te maken hebt of juist al langer. 
Neem bij eventuele vragen gerust contact op met één van de onderstaande personen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Winnie Hollebek 0412-483882 
Geert-Jan Meijer 0412-646701 

 


