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 Welzijn Stede Broec
 Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
 WonenPlus 
   Stationslaan 2
   1611 KZ Bovenkarspel 
   0228-511528 
   www.welzijnstedebroec.nl
 Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

 Sociaal-cultureel Centrum ‘t Stadsplein 
   Hoofdstraat 17
   1611 AA Bovenkarspel 
   0228-515576 
   www.tstadsplein.nl
   www.facebook.com/tstadsplein

 Jongerencentrum Inventas 
   Raadhuislaan 16 
   1613 KR Grootebroek 
   0228-518048 
   www.jcinventas.nl 
   www.facebook.com/JCInventas

Onze locaties
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Welzijn Stede Broec voor iedereen
Bij Welzijn Stede Broec kunnen alle inwoners van 
Stede Broec terecht voor sociale, culturele en 
maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit 
kan individueel door een gesprek met één van onze 
medewerkers maar ook groepsgericht bij één van 
onze trainingen, cursussen of contactgroepen. We 
werken vanuit drie locaties; Jongerencentrum Inventas,  
’t Stadsplein en onze locatie aan de Stationslaan.

Het verlies van uw partner of dierbare overkomt u, 
daar heeft u geen invloed op. Hoe u daarmee omgaat 
wel. Onze rouwverwerkingscursus helpt u daarbij. 

Rouwen is een heftig proces. Het is erg afhankelijk van 
uw persoonlijkheid en de manier waarop uw dierbare 
is overleden. Tijdens de eerste verwarrende periode 
is er vaak ’geen plaats’ voor heftige gevoelens. Het 
wegstoppen van deze emoties kan echter leiden tot 
gezondheidsklachten. 

Bij de rouwverwerkingscursus van Welzijn Stede Broec 
kunt u uw emoties delen met anderen die hetzelfde 
hebben meegemaakt.

Voor wie? 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die een dierbare 
zijn  verloren. Voor jong en oud is de dood een van 
de meest tragische gebeurtenissen die zij ooit zullen 
meemaken.

De werkwijze 
In de bijeenkomsten behandelen we thema’s waar u 
als rouwende mee te maken heeft. Denk hierbij aan: 
• het afscheid en de uitvaart
• reacties uit de omgeving
• eigen gevoelens
• speciale dagen en de toekomst

In groepsverband zullen wij op een interactieve manier 
ingaan op deze thema’s en zo ervaringen met elkaar 
delen. Tijdens de cursus is er ruimte voor gevoelens, 
gedachten en ervaringen en kijken we per persoon 
wat nodig is om verder te kunnen. Ook is er ruimte 
voor ontspanning en andere oefeningen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze cursus kan bij Welzijn Stede 
Broec. Je vindt onze contactgegevens op de 
achterzijde van deze folder. De cursus bestaat uit 
tien bijeenkomsten en vindt plaats in de avonduren.  
De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Voor de 
gehele cursus vragen wij een eigen bijdrage van €15 
per persoon.


