
 

 

 

 

CGG KEMPEN  -   DE MEANDER 
Parklaan 55 bus 17 

2300 Turnhout 
  

Telefoon: 014/41.09.67 
GSM: 0494/73.71.59 

E-mail: info@cggkempen.be 

www.cggkempen.be 

CONTEXT  

(Z)ONDER  

INVLOED? 

INFOAVONDEN VOOR OUDERS,  

PARTNERS EN FAMILIE  VAN MENSEN 

DIE KAMPEN MET EEN VERSLAVING. 

Alcohol- & drugteam CGG KEMPEN 

Waar?   Kos tpr i j s  

11 euro per sessie (persoon/koppel) 

- 

verminderd tarief 4 euro (verhoogde tegemoetkoming 

ziekenfonds) 

ORGANISEERT: 

Naast een informatief gedeelte is er ook de 

mogelijkheid tot het uitwisselen van ervarin-

gen.  

Wat er verteld wordt, is natuurlijk vertrouwe-

lijk, zodat de veiligheid gegarandeerd blijft.  

Om diezelfde reden houden we de groep op 

een maximum van 18 deelnemers en vragen 

we vooraf in te schrijven. 

Inschrijven kan anoniem via: 

 

 Telefoon: 014/ 41 09 67 of 0494/ 73 71 59 

 E-mail: info@cggkempen.be 

 Het binnenbrengen of opsturen van onder-

staande inschrijvingsstrookje 

In fo  & Inschr i jven  

———————————————————— 

Datum infosessie:  

Aantal aanwezige personen: 

 

Telefoonnummer:   



 

 

 

 

 

INFORMEREN 

*** 

OMKADERING BIEDEN 

*** 

ONDERSTEUNEN 

*** 

ERVARINGEN  

UITWISSELEN 

                

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ubk op    

 

PROGRAMMA 

 

Maak jij je zorgen over iemand 

met een verslaving? Ben je op 

zoek naar informatie of heb je 

heel wat vragen? 

In het voorjaar van 2016 organi-

seert de Meander vier info avon-

den waar telkens rond bepaalde 

thema’s informatie en omkade-

ring wordt aangeboden.  

Deze info avonden worden geor-

ganiseerd voor iedereen die zich 

zorgen maakt om iemand uit zijn 

dichte omgeving omdat deze 

drugs gebruikt, te veel drinkt, 

medicatie misbruikt,…  

Dat kan een partner zijn, maar 

ook kinderen, broers, zussen of 

andere betrokkenen waarmee 

een nauw contact is. 

 

 

Voor  wie?   

 

Dinsdag 15 maart 2016  

               Wat is het?  

VERSLAVING      

              Wat doet het? 

 

Dinsdag 19 april 2016              

      Hoe verder? 

 VERSLAVING      

                               Een nuchter leven? 

 

Dinsdag 17 mei 2016   

    Wat doet het met jou?  

VERSLAVING       

      Wat doet het met andere  

  betrokken personen? 

 

Dinsdag 21 juni 2016  

    Waar bestraft de wet? 

VERSLAVING  

     Waar helpt de wet? 

 

 

De infoavonden gaan telkens door van 

19u tot 20.30u. 

 

JE KAN VOOR ELKE INFOSESSIE APART 

INSCHRIJVEN.  

                                                   

Wat  wi j  doen  


