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Inhoud van de workshop
De workshop geeft kinderen handvatten om 
met de (aanstaande) echtscheiding om te 
gaan. Zij leren onder andere hoe zij gevoelens 
ten aanzien van de scheiding bij zichzelf 
kunnen herkennen en deze te uiten. 
Voorafgaand aan de workshop vindt een 
aparte ouderbijeenkomst plaats. Ouders 
krijgen dan 
informatie over 
wat een echt-
scheiding bete-
kent voor een 
kind. 
Daarnaast geeft 

de trainer tips om op de juiste manier in 
gesprek te gaan met hun kind over de 
echtscheiding. 

Data, tijdstip, locatie en kosten 
Ouderbijeenkomst:  donderdag 7 april 2016 
van 19.30 – 20.30 uur
Locatie: CJG Alkmaar Noord, Arubastraat 2, 
1825 PV Alkmaar
Workshop kinderen: woensdag 13 april 2016 
van 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Basisschool Het Kompas, 
Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar
Kosten: aan deze workshop zijn geen kosten 
verbonden.

Andere data of andere cursussen?
Naast deze 
cursus/bijeen-
komst organi-
seert GGD 
Hollands nog 
veel meer cursussen en bijeenkomsten. 
Ouders/opvoeders kunnen op de website van 
de het cursusbureau  
(www.ggdhn.nl/cursussen) een up-to-date 
overzicht vinden van het aanbod in de regio. 

Wat komt er aan bod tijdens de cursus?
De cursus Mindful zwanger bestaat uit zeven 
bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod 
komen, zijn onder andere:
•	 de	automatische	piloot;	
•	 omgaan	met	pijn;	
•	 ongemak	en	angst;	
•	 kracht	gevende	overtuigingen;	
•	 wat	helpt	om	goed	voor	jezelf	te	zorgen.	
Cursisten gaan oefenen met onder andere via 
meditatie- en bewustzijnsoefeningen. De 
cursus is een verkorte training van een regu-
liere mindfulnesstraining. Aangeraden wordt 
minimaal een half uur per dag aan de thuis-

oefeningen te besteden 
aan de hand van 
geluidsfragmenten en 
een werkboek. 

Data, tijdstip, locatie 
en kosten
Data: zaterdag 12, 19 
maart, 2, 9, 16,  
23 april en 7 mei 2016
Tijdstip: 11.30 – 12.45 
uur
Locatie: Zorgcentrum 

Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DM 
Alkmaar
Kosten: €60,- per deelnemer. 

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden kan 
via www.ggdhol-
landsnoorden.nl/
Cursussen. Hier 
vindt men ook 
meer informatie over de verschillende cursus-
sen en bijeenkomsten. Bij vragen kan contact 
opgenomen worden met het cursusbureau via  
cursusbureau@ggdhn.nl of 088-0100557  
(ma t/m do van 08.00-15.00 uur).

Open dag iedere eerste woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur

Mantelzorger… Even tijd voor jezelf? 
Het Respijthuis Alkmaar maakt het mogelijk 
Als u voor iemand zorgt is het belangrijk 
dat u in balans blijft. Moet u even bijtan-
ken, dan kan degene voor wie u zorgt tij-
delijk in het Respijthuis logeren.
 
“Bij binnenkomst in het Respijthuis voelt het 
meteen huiselijk. De aankleding, de dagelijks 
verse maaltij-
den, mooie tuin, 
kleinschaligheid, 
de betrokken 
vrijwilligers en 
professionele 

coördinatoren geven je weer de nodige 
energie…... echt aan alles wordt gedacht” 

Wij staan graag voor u klaar. Wij bieden u: 
-  24 uur verblijf 
-  particuliere dagopvang 
-  professionele zorg door de thuiszorg
-  mantelzorgondersteuning.

Bezoekadres:
Respijthuis Alkmaar
Van de Veldelaan 972
1816 PZ Alkmaar
072-5126665
info@respijthuis-alkmaar.nl
www.respijthuis-alkmaar.nl

Voor verdere informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met:
Bemiddelingsbureau Zorgcirkel te 
Alkmaar
072-5185563  
zorgbemiddeling.westerhout@zorgcirkel.com

Cursus Mindful zwanger 
GGD Hollands Noorden start op 12 maart de cursus Mindful zwanger in Alkmaar.  
Bij deze cursus ligt de nadruk op bewust en ontspannen de zwangerschap beleven. 
Starten met deze cursus kan tussen de 18 en 30 weken zwangerschap. Uniek aan de 
cursus Mindful zwanger is, dat deelnemers tussentijds vragen kunnen stellen en  
ervaringen kunnen delen via een besloten Facebookgroep.

Open Huwelijk: het meesterstuk 
komt wegens groot succes terug! 
Op 1 en 2 april. Een komisch drama van de 
Nobelprijswinnaar voor de literatuur Dario 
Fo en zijn vrouw Franca Rame 
Theaterproductie Vrij Zijn brengt het 
bekendste stuk van de Italiaanse schrijvers 
naar onze stad. Een waar vuurwerk van 
emoties spat van het podium en sleept het 
publiek daarin mee. 

‘Open Huwelijk’ is een hit op de internatio-
nale podia. De verhaallijn is intrigerend, nog 
steeds meer dan actueel en niet alleen in 
Italië. In Alkmaar wordt het stuk opnieuw 
geïnterpreteerd en door de acteurs nog kleur-
rijker, temperamentvoller en erotischer 
verteld. Producer Anderson Farah zet zijn 
zesde productie met de Nederlandse regis-
seur Marius Prein neer. Het komisch drama is 
op 1 en 2 april 2016 in het Vrij Zijn Theater 
in Oudorp te zien. 

Het verhaal 
De relatie van Antonia en haar man is tra-
gisch en typisch Italo-macho-beïnvloed. Ze 

zijn al lang getrouwd en leven langs elkaar 
heen. Hij geniet van alle privileges van een 
latin-lover en zij laat zich misbruiken als 
huisvrouw, of beter huissloof! Weer het 
aloude bekende verhaal? Liefde en haat? Weer 
miscommunicaties tussen man en vrouw? 
Terwijl zij trouw is, gaat hij vreemd. Ze gaat 
in therapie, probeert met hem te praten, maar 
zijn enige argument is een OPEN 
HUWELIJK! Veel temperament, sarcasme en 
drama kronen deze waanzin. En wat gebeurt 
er als voor haar zelfmoord de enige uitweg 
blijkt te zijn? Is er een andere weg naar het 
onvoorstelbare Happy End? Onderschat nooit 
de wapens een vrouw! 

De acteurs Het productieteam van Vrij Zijn 
met de ‘Vrij Zijn acteurs’ dat al eerder met 
succes ‘Spiegelbeeld’ met Willeke Alberti, 
‘Expeditie’ met Bas Muijs en ‘Revolutie’ met 
Ferri Somogyi op het podium heeft gezet, 
wilde een stuk voor volwassen ensceneren. In 
Duitsland toerde Anderson Farah al driemaal 
met ditzelfde stuk onder de regie van de 

Australische regisseur Ian 
Thomson. Ook in Alkmaar 
werd het stuk in 2015 een 
succes. Dat hij de manne-
lijke hoofdrol speelt, stond 
voor het productieteam al 
vast. De vraag was dus: wie 
speelt Antonia? Dat is onze 
eigen Jacqueline Menezes 
geworden. Daarnaast 
spelen ook Max Hoogland 
en Tony Stoker een rol in 
het stuk. Het geheel wordt 
geregisseerd door Marius 
Prein. 

OPEN HUWELIJK: vrijdag 
1 april 2016 om 20:00 uur, 
zaterdag 2 april 2016 om 
20:00 uur VRIJ ZIJN 
THEATER: Madame 
Curiestraat 2A in Alkmaar/
Oudorp, www.af-vrijzijn.eu.

Groot Chihuahua evenement in wijkcentrum De Rekere
La Diva organiseert op 24 april 2016 het 
grootste Chihuahua evenement van Noord-
holland. Wijkcentrum De Rekere is dan het 
terrein voor de Chihuahua rashondjes, 
andere kleine hondenrassen en hun baasjes. 
Naast fun-keuringen voor Chihuahua`s met 
en zonder stamboom, zijn er heel wat kraam-
pjes voor de hond, baas en interieur. Ook zijn 

er: dierenarts, trimsalon en fotograaf om uw 
trouwe viervoeter mooi vast te laten leggen.  
Op een afgeschermd losloopveldje kunnen de 
hondjes ook nog even lekker spelen met 
elkaar. Voor kinderen is er een springkussen. 

Kijk voor meer informatie op  
www.ladivadogsfashion.nl. 

Workshop ‘En de kinderen scheiden mee’
Op 13 april vindt de gratis workshop ‘En de kinderen scheiden mee’ plaats. Als ouders 
scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. 
Kinderen kunnen in deze onzekere periode een steuntje in de rug goed gebruiken. De 
workshop besteedt hier aandacht aan. Het is bedoeld voor kinderen tussen de 9 en 12 
jaar en vindt plaats in Basisschool Het Kompas in Alkmaar.


