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VERSLAVINGSKOEPEL KEMPEN vzw
Kempen, 15 september 2019
Beste geïnteresseerde,
De Verslavingskoepel Kempen organiseert dit jaar opnieuw een NETWERKDAG.
We hebben op vraag van verschillende deelnemers aan de vorige netwerkdag gewacht tot we een concreet
project konden voorstellen. En dit is er nu. Meer nog, een tweede project is zo goed als klaar.
De netwerkdag vindt plaats op

donderdag 21 november 2019
gebouwen KSK Oosthoven, 1e verdieping
Nieuwstraat 42, 2360 Oud-Turnhout

We hebben geprobeerd een boeiend en interactief programma samen te stellen :
10.00 u
10.30 u - 11.30 u

11.30 u – 12.30 u
12.30 u – 14.30 u

14.30 u – 15.30 u
Bereikbaarheid :

Ontvangst en welkomwoord burgemeester Coppens/schepen Liesbet Dierckx
Historiek evolutie verslavingskoepel 2012 tot 2019 door dr. Guido Nicolaï
Realisatie eerste concrete contactgroepen door Ivo
Project Ziekenhuisnetwerk door dr. Mineke Viaene
Mogelijkheid tot het stellen van vragen
Broodjesmaaltijd
Contactgroepen : wat doet dat met u ?
In groep onder begeleiding van ervaringsdragers wordt niet alleen de werking van
een contactgroep uitgelegd, maar kan u dit ook zelf ervaren.
Rondvraag en evaluatie
Plan in bijlage
Met de auto :
via GPS. Parkings worden ter plaatse bewegwijzerd.
Met de bus :
vanaf station Turnhout: lijn 450 Turnhout-Ravels-Tilburg
afstaphalte: Oosthoven Polderstraat.

We houden het financieel laagdrempelig :
Voor de dranken vragen we € 1 per consumptie.
Er is verse soep verkrijgbaar aan € 1 per portie.
Voor de broodmaaltijd vragen we een vrijwillige bijdrage.
Inschrijven kan via mailadres netwerkcentrum@verslavingskoepel.be of via tel nr 0486/42 86 00 tot en
met vrijdag 15 november. We hopen u even talrijk te ontmoeten als bij onze vorige netwerkdagen.
Met vriendelijke groeten,
dr. Guido Nicolaï
voorzitter Verslavingskoepel Kempen vzw
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