laat je
niet kisten
door de
commercie
e

Entre

€ 7,50
fie

of
opje k
incl. kof thee

Lezing Marieke Henselmans
locatie: Cursuscentrum de Poort

Groningen

vrijdag
18 okt
20:00 uur

Aanmelden? Ga naar www.jouwlaatstelevensfase.nl

Laat je niet kisten door de commercie
Weinig mensen verdiepen zich graag in geldzaken en de dood
is nog minder populair. Dus vallen we bij een sterfgeval blind
van verdriet en niet gehinderd door enige kennis van zaken in
het regelen van de uitvaart.
Een prachtig en persoonlijk afscheid kan duizenden euro’s
voordeliger. Mariekes ervaringsverhalen laten zien dat er geen
verband is tussen de pracht en de praal. De goede ervaringen
zijn inspirerend, de slechte leerzaam. Haar lezing en het boek
gaan o.a. over de 24 knopen die moeten worden doorgehakt én de gevolgen voor de prijs.
Marieke Henselmans is dé onafhankelijke expert op het
gebied van besparen. Zij schrijft over dit onderwerp in het
FD, columns in Genoeg Magazine, werkte mee aan het veelbekeken televisieprogramma Geen cent te makken, werkt
samen met het Nibud en geeft lezingen en workshops.
In 2019 verschijnt het vervolg op ‘Laat je niet kisten ...’.
Dit boek gaat heten ‘Wegwijzer voor nabestaanden’ en gaat
over alles wat er nog blijkt te moeten gebeuren ná een uitvaart. Naast het boek ‘Laat je niet kisten door de commercie’
is er ook een werkboek beschikbaar. In dit werkboek kun je al
je gegevens invullen, polis-nummers, je eigen wensen en
keuzes. Zo hebben nabestaanden straks alles bij elkaar.
Het boek en werkboek zijn na deze inspirerende lezing aan te
schaffen en te laten signeren door Marieke à € 17,95 en € 9,95.

Locatie:

Cursuscentrum de Poort
Friesestraatweg 31
9718 NB Groningen
Inloop:
19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7,50 p.p. inclusief
koffie of thee bij ontvangst.
Overige consumpties voor
eigen rekening.

in samenwerking met
Theone Joostensz, Levensverhaal Groningen
Mariele Mijnlieff, Onder Ons Uitvaart
Kristel Dallinga, Fotostel
Leni van Noord, Opruimondersteuning
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