
Langer thuis
met Groene Kruis

Langer thuis
Uitnodiging

Woensdag 17 mei - Het Forum - Roermond

www.groenekruis.nl/event

Alles over: 
P langer zelfstandig thuis blijven wonen 

P mantelzorg

P fit en vitaal blijven 

P gezond leven

P veiligheid in en om huis 

P wet- en regelgeving op het gebied van zorg

P vergoedingen en verzekeringen

P zorgtechnologie

P en nog meer
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Op woensdag 17 mei 2017 organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie 
in samenwerking met VGZ een speciaal evenement, exclusief voor leden 
in gemeente Roermond en omgeving: ‘Langer thuis met Groene Kruis’.
Op deze dag is er tevens extra aandacht voor mantelzorg. De gemeente 
Roermond laat zien waar mantelzorgers welke ondersteuning kunnen krijgen 
en gaat in gesprek met mantelzorgers.

Informatie, inspiratie en interactie zijn de sleutelwoorden 
van dit evenement. Laat u informeren over de nieuwste 

mogelijkheden op het gebied van welzijn en zorg in 
gemeente Roermond, stel uw zorgvragen aan experts, 
laat uw fitheid meten, maak kennis met de vele 
facetten van zorgtechnologie... 
Het is slechts een greep uit het programma.

Aanmelden
Wilt u het Langer thuis met Groene Kruis event 

bezoeken, meld u dan aan via onze website 
www.groenekruis.nl/event. 

Vindt u het leuk om samen met familie, vrienden of buren naar het 
evenement te komen? Ook zij zijn van harte welkom. Op het 
aanmeldformulier kunt u aangeven met hoeveel personen u wilt komen. 
Liever niet digitaal aanmelden? Bel dan met onze Klantenservice 
T 088-61 088 61

Tot ziens op woensdag 17 mei in Het Forum te Roermond!

Team Groene Kruis Ledenorganisatie

Informatie, inspiratie en interactie zijn de sleutelwoorden 
van dit evenement. Laat u informeren over de nieuwste 

mogelijkheden op het gebied van welzijn en zorg in 

Aanmelden
Wilt u het Langer thuis met Groene Kruis event 

bezoeken, meld u dan aan via onze website 
www.groenekruis.nl/event

Waar en wanneer?

Woensdag 17 mei
Van 11.00 tot 16.00 uur

Congrescentrum Het Forum
Elmpterweg 50

6042 KL Roermond
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