UITNODIGING
Beste genodigde,
De gemeente Lochem nodigt je van harte uit voor de theatervoorstelling
'Lastige Ouders'
Een andere manier van voelen, kijken en leren door middel van theater
Deze bijzondere en persoonlijke voorstelling gaat over het leven met een verstandelijk gehandicapt kind.
Actrice Marike van Weelden - moeder en ervaringsdeskundige - hield op verzoek van theatermaker Pieter
Tiddens een dagboek bij over het leven met haar zoon Jons. Op basis daarvan maakten zij de voorstelling.
In deze voorstelling staat de zoektocht van de ouders met een verstandelijk gehandicapt kind centraal.
Waarbij 'lastige ouders' met name wijst op de terugkerende ervaringen van niet-luisterende ondersteuners
en de onbegripvolle omgeving. De voorstelling laat op een bijzondere, kritische maar ook humoristische
wijze de spagaat zien van de ouders: zij zijn afhankelijk van de mensen om hen heen en van hulpverleners
terwijl dat het soms juist zo moeilijk en ingewikkeld maakt.
Nieuwsgierig naar de theatervoorstelling?
Bekijk alvast de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZsfWe6blsGo&feature=youtu.be
Voor wie?
De voorstelling is bedoeld voor: (zorg)professionals, jeugdhulpverleners, wmo-consulenten, gebiedsteams,
leerkrachten/docenten, specialisten, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, praktijkondersteuners, gemeente en
beleidsambtenaren, zorgouders, (jonge) mantelzorgers en andere geïnteresseerden... Dus zegt het voort!
Waar en wanneer?
Datum:
Woensdag 13 maart 2019
Tijd:
19:30 - 21:45 uur (inloop 19:30 - 19:45uur)
Locatie:
Schouwburg Lochem, Oosterwal 22 in Lochem
Kosten:
Geen (na aanmelding ontvangt u de toegangskaarten)
Programma
19:30-19:45 uur
19:45 uur
20:00-21:00 uur
21:00-21:30 uur
21:30 uur

Inloop met een kopje koffie/thee
Welkom en openingswoord door wethouder Eric-Jan de Haan
Voorstelling ‘Lastige Ouders’
Aansluitend een nabespreking onder begeleiding van de acteurs
Napraten onder het genot van een drankje

Ben je erbij?
Het uitnodigen voor deze voorstelling willen we graag op een persoonlijke manier laten verlopen. Dat
betekent dat we aan jou een exclusief aantal kaarten geven, met de vraag om deze persoonlijk binnen jouw
netwerk of collega's uit te delen. Je kunt dan samen met jouw netwerkpartners de voorstelling bekijken en bij
de nabespreking zijn. We verzoeken je om de uitnodiging zo veel mogelijk binnen jouw netwerk te
verspreiden!
Aanmelden kan via deze https://www.welzijnlochem.nl/lastige-ouders/, of door te mailen naar:
mantelzorg@welzijnlochem.nl Je ontvangt dan jouw persoonlijke toegangskaart(en).
Graag tot ziens op 13 maart!
Namens de gemeente en deelnemende organisaties,*

Eric-Jan de Haan
wethouder
*

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Muizelaar: a.muizelaar@welzijnlochem.nl / 06-19075462

