
Informatieve avonden ter ondersteuning van mantelzorgers

www.presentvooru.nl

Salon Molenlanden is een initiatief van Present, gesteund door de gemeente 
Molenlanden.
Salon Molenlanden organiseert informatieve avonden rondom diverse thema’s 
en onderwerpen voor alle mantelzorgers in Molenlanden. Daarnaast zijn 
professionals, vrijwilligers en andere belangstellenden ook van harte welkom.

Salon Molenlanden organiseert iedere derde woensdag van de maand een 
avond wisselend in Groot-Ammers (Hof van Ammers) en Bleskensgraaf 
(Graafzicht). Op maandagavond 24 juni is er nog een avond in Nieuw-
Lekkerland (’t Waellant).

De avond begint om 19.30 uur met een inloop vanaf 19.00 uur. 
Voor de pauze wordt er een thema behandeld. Na de pauze is er 
een nabespreking en ruimte voor vragen en ontmoeting. 
Om 21.00 uur wordt de avond afgesloten.

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

SalonMolenlanden

Jaarprogramma 2019

Graafzicht  Burgemeester Dekkingstraat 1, 2971 AC Bleskensgraaf

Hof van Ammers  Bernhardstraat 15, 2964 BC Groot-Ammers 

‘t Waellant  Ooievaar 10, 2957 NH Nieuw-Lekkerland

Zie
achterzijdevoor alle

data



SalonMolenlanden

Boekentafel
Tijdens een Salon Present avond staat er een boeken- en foldertafel. Hier vindt u 
informatie over dementie en alles wat daarmee samenhangt. 
De folders mag u gratis meenemen. De boeken die er liggen zijn te leen. Als u hier 
gebruik van wilt maken, wordt uw naam genoteerd en er wordt afgesproken waar 
en wanneer u het boek weer kunt inleveren.
Maak er gebruik van!

Jaarprogramma 2019

Wo 20 maart 2019 
Graafzicht

Mantelzorg ondersteuning door Merwecare

Wo 17 april 2019 
Hof van Ammers

Stichting Hersenletsel.nl over niet aangeboren 
hersenletsel

Wo 15 mei 2019 
Graafzicht

Rabobank over Ouderen en geld

Wo 19 juni 2019 
Hof van Ammers

GOAC verpleegkundige

Ma 24 juni 2019 
‘t Waellant

Stichting Hersenletsel.nl over niet aangeboren 
hersenletsel

Wo 18 september 2019 
Graafzicht

Maak rouw persoonlijk door Ronald Nederveen

Wo 16 oktober 2019 
Hof van Ammers

Diëtiste samen met de beweegcoaches van 
Molenwaard actief

Wo 20 november 2019
Graafzicht

Brandweer over “brandveilig wonen” 


