Proxima Week van de Palliatieve Zorg
9 t/m 15 oktober 2017
UITNODIGING
Heeft u iemand in uw omgeving
die ziek is, bent u verwijzer,
oriënteert u zich op zinvol
vrijwilligerswerk of bent u gewoon
belangstellend naar ons werk voor
mensen in de laatste levensfase in
de hospice in Nieuwegein en thuis
in de regio?
Wij nodigen u van harte uit om
kennis te maken met Proxima en
onze activiteiten te bezoeken in de
week van de Palliatieve Zorg 2017

ACTIVITEITEN
FILMAVOND
dinsdag 10 oktober 20.15 uur

Film rondom thema leven & de dood
“Een man die Ove heet”
INFORMATIESTAND
woensdag 11 oktober 10.00 uur - 16.00 uur

in de hal van het Antonius Ziekenhuis
locatie Nieuwegein
OPEN DAG
zaterdag 14 oktober 11.00 uur - 15.00 uur

PROXIMA /HOSPICE NIEUWEGEIN
SPONSOR WANDELTOCHT
zondag 15 oktober 13.30 uur - 15.30 uur

“Ontdek het IJsselbos”

Proxima FILMAVOND “Een man die Ove heet” dinsdag 10 oktober 20.15 uur
Proxima vertoont in samenwerking met FTN de film “Een man die Ove heet”. Een komisch drama waarin Ove
op het punt staat zelfmoord te plegen na de dood van zijn vrouw. Maar dan storen zijn nieuwe buren hem. Deze
film is ook een lief pleidooi om met een wat zachtere blik te kijken naar de mensen in je naaste omgeving.
Kaarten à 8.50 euro via Wolff Bioscoop Passage 104 Nieuwegein | www.filmtheaternieuwegein.tk
Fijn om samen deze film te bekijken en na te praten.
Kom je naar de film? mail even naar: d.vdhulst@proxima-terminalezorg.nl
INFORMATIESTAND in Antonius Ziekenhuis Nieuwegein woensdag 11 oktober 10.00 uur -16.00 uur
Kom even langs bij de Proxima informatiestand in de hal van het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein
Onze medewerkers en vrijwilligers vertellen u graag over hun werk in de Hospice Nieuwegein en bij mensen
thuis in de laatste levensfase.
OPEN DAG PROXIMA /HOSPICE NIEUWEGEIN zaterdag 14 oktober 11.00 uur – 15.00 uur
Tijdens de open dag krijgt u via een rondleiding en een film een inkijkje in het leven
binnen de hospice in Nieuwegein. Ook geven wij u graag informatie over ons werk en
vrijwilligerswerk voor mensen thuis in de laatste levensfase.
Bezoekadres: Hogerhoeve 2, Nieuwegein
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Ervaar een handmassage
Onze vrijwilligers bieden u tijdens de open dag een handmassage aan
zodat uzelf het ontspannend effect van complementaire zorg kunt ervaren.

SPONSORWANDELTOCHT “Ontdek het IJsselbos” zondag 15 oktober 13.30 uur -15.30 uur
Steun Proxima/Hospice Nieuwegein en doe mee met de wandeling “Ontdek het IJsselbos” onder begeleiding
van een IVN natuurgids . We verzamelen bij de ingang van het IJsselbos langs het Hooglandse Jaagpad vlakbij
de watertoren. De sponsorbijdrage is € 3,00 (of meer) Tip: draag stevige waterdichte schoenen.
Loop je mee? mail even naar: d.vdhulst@proxima-terminalezorg.nl

**Bij alle activiteiten ontvangt u een betekenisvolle goodiebag
Voor meer info: www.proxima-terminalezorg.nl

Wie zijn wij
Het leven is onvoorspelbaar. Afscheid van het leven
ook. Als mensen niet lang meer te leven hebben
biedt Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis met
goed opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht, zorg en
ondersteuning in de hospice in Nieuwegein en aan
huis in elf gemeenten in de Provincie Utrecht.
Wij zijn ervoor de zieke zelf en voor de naasten.
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Wij zoeken nieuwe
vrijwilligers. Wij
bieden zinvol en
boeiend werk met
soms onvergetelijke
ervaringen en een gedegen
2 daagse introductietraining.
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Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis | Bezoekersadres Hogerhoeve 2 | 3438 LK Nieuwegein
Hospice tel: 030 6050820 | Thuis tel: 030-6000017 | Mail: info@proxima-terminalezorg.nl

