
O.V.O.K.
OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND

35ste  LANDELIJKE DAG

ZATERDAG 20 OKTOBER 2018
ONTHAAL: 9 u. - START: 9.30 u. - EINDE: 17 u.
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Beslissen om naar de Landelijke Dag te komen is voor sommige men-
sen een hele stap. Het is vaak een moeilijke keuze, een stap in het 
onbekende.
Het is ook bijzonder. Een dag waarop lotgenoten uit heel Vlaanderen, 
met elkaar verbonden door het verlies van een kind, elkaar kunnen 
ontmoeten. Er is ook gelegenheid om met een O.V.O.K.-medewerker 
te praten (herkenbaar aan een badge). Niet enkel lotgenoten, maar ook 
familieleden, vrienden, hulpverleners en anderen die hen een warm hart 
toedragen zijn welkom op deze dag.

De draad van de liefde
verbindt mij met jou.

De draad van het gemis
verbindt mij met jou.

Zoveel draden verbinden mij
met zoveel mensen.

Maar altijd is er die draad met jou,
hij doorkruist alle andere draden.

Hij geeft betekenis aan alle levensdraden.

De draad van de liefde
verbindt ons voor altijd,
en de draad van ’t gemis

verweeft zich met die van de liefde.

DRADEN VAN VERBONDENHEID

Marinus Van den Berg



OCHTENDPROGRAMMA

9.40 UUR: GETUIGENIS VAN EEN LOTGENOOT

10 UUR: SPREKER: MANU KEIRSE

11.30 UUR: JEUGDBALLET

9 UUR: ONTHAAL

9.30 UUR: WELKOMSTWOORD

12.00 UUR: MIDDAGPAUZE

Prof. dr. Manu Keirse is klinisch psycho-
loog, hoogleraar verliesverwerking aan 
de KUL, doctor in de geneeskunde en 
gespecialiseerd in patiëntenbegeleiding, 
rouwverwerking en palliatieve zorg. Hij 
schreef vele boeken over verschillende 
vormen van vedriet en verlies. O.a. zijn 

nieuwste boek ‘Helpen bij verlies en verdriet’ - een gids voor het gezin 
en de hulpverlener.

De kinderen en jongeren van het jeugdballet 
van de Leuvense kunstacademie geven het bes-
te van zichzelf in deze balletvoorstelling.

 de
Leuvense
 Balletakademie
        www.balletakademie.be



NAMIDDAGPROGRAMMA
Het namiddagprogramma start om 13.30 uur. Je hebt de keuze uit wande-
len, theathervoorstelling GIF en verschillende workshops.

WORKSHOP: DJEMBÉ
In deze leuke interactieve workshop maken we kennis met de westafrikaanse 
djembé, een bekend percussie-instrument. Na een korte opwarming met ritmische 
oefeningetjes leren we enkele basisritmes, en leren die in samenspel spelen. Nadruk 
ligt op het plezier van het musiceren, eerder dan op de techniek.  Al gauw krijgen 
we een verbluffend resultaat, waarover elke groep deelnemers, jong èn oud, telkens 
weer verbaasd is. Kom je ritmegevoel testen en geniet. O.l.v. Jill Van Meerbeeck - 
VZW Doedèskadèn
Er worden 2 sessies georganiseerd.  

Duur: 1 uur maximum aantal deelnemers: 21 per sessie

WORKSHOP: MEDITATIE
Als trauma- of verlieservaringen je wegrukken uit het dagdagelijkse leven, krijg je 
een gedwongen time-out en kom je aan de rand van het leven terecht. Deelnemen 
aan de gewone dingen van het leven lukken je niet meer en je hebt de indruk dat je 
nergens meer deel van uitmaakt. 
Niemand verdient het om dit door te maken maar het is niet vanzelfsprekend om 
deze ervaring een plaats te geven in je leven en te verwerken.

Meditatietechnieken kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het herstelpro-
ces.  Aandacht geven aan de levensenergie van elk individu, aanwezig zijn in het hier 
en nu met een milde aandacht. Leren kijken naar wat is, met een blik van mededo-
gen en aanvaarding. O.l.v. Josiane Plesters.
Er worden 2 sessies georganiseerd. 

Duur: 1 uur maximum aantal deelnemers: 10 per sessie

WANDELEN
Een ontspannende wandeling door Bornem o.l.v. Leo Vanveldhoven. Tijdens de wan-
deling kan je genieten van de omgeving, praten met lotgenoten, ...

Duur: 2.30 uur maximum aantal deelnemers: onbeperkt

EINDE VAN DE DAG



THEATER: GIF
Een vrouw en een man. Ze verloren hun kind in een dodelijk ongeval. Nu zijn ze 
uit elkaar. Dan blijkt dat het terrein waarop hun zoon is begraven, vervuild is door 
giftige stoffen. Het graf moet verplaatst worden. Ze ontmoeten elkaar na 6 jaar 
zonder contact in de aula van de begraafplaats. In afwachting van de komst van de 
beheerder staan ze oog in oog met hun wederzijds pijnlijk verleden. 
Een productie van de Theaterfactorij - www.detheaterfactorij.be.

Duur: 1.15 uur maximum aantal deelnemers: onbeperkt

WORKSHOP: MANDALA
“Als verbondenheid groeit, groeit ook liefde; groeit ook dankbaarheid” AVDW.

In deze namiddagsessie verbinden we ons op verschillende meditatieve en creatieve 
manieren met onze overleden zoon/dochter en werken we met licht, met het ont-
werpen en inkleuren van een mandala en zijn/haar naam die je als aandenken mee 
naar huis mag nemen. 
Bij inschrijving hiervoor vermeld je best al de naam van je kind(eren) zodat Anne-
mie deze vooraf al kan kalligraferen. 

Begeleiding: Annemie Van De Water - www.tletterhuis.be - Kasterlee

Duur: 2.30 uur maximum aantal deelnemers: onbeperkt

VRIJ BEZOEK AAN:
FOTORUIMTE
STANDEN MET BOEKEN
KAARTEN
KALLIGRAFIE

Breng gerust een foto mee van je kind (liefst ingelijst met achter-
aan de naam en het adres zodat we de foto terug kunnen bezorgen 
indien deze niet is afgehaald).

EINDE VAN DE DAG
We sluiten de dag af met een slotwoord van de voorzitter en een 
voorstelling van het jeugdballet van de Leuvense kunstacademie.



PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNAMEPRIJS ganse dag: 15 euro
halve dag: 5 euro
kinderen gratis

IN HET INSCHRIJVINGSGELD ZIJN INBEGREPEN:
• een informatiemap
• deelname aan de activiteiten en workshops
• warme dranken of frisdranken bij het onthaal en tijdens de pauzes
• broodjesmaaltijd bij deelname ganse dag
• een attentie voor elk gezin

BETALING
Gelieve te betalen voor 30 september 2018
Rekeningnummer: IBAN-BE92 0012 9858 9823
                                BIC-GEBABEBB
                                O.V.O.K. vzw - 3920 Lommel
Met vermelding van: ‘landelijke dag + naam deelnemer 1’

KINDERWERKING
Kinder- en jongerenprogramma voor broers en zussen i.s.m. 
Missing You.
Voor kinderen tot zes jaar is er opvang voorzien. Voor de oudere kinderen en jonge-
ren is er een aparte werking: 

Samen met andere jongens en meisjes die een broer of zus verloren, kunnen ze pra-
ten en luisteren. Ze kunnen knutselen, tekenen, ...
Ze mogen een foto of voorwerp van broef of zus meebrengen om over hem/haar te 
vertellen.

De kinderen gaan zich ook ontspannen: djembé, plezier beleven met ritmische bewe-
gingen op een West-Afrikaans instrument. In de namiddag gaan we muurklimmen met 
de oudere kinderen. Denk eraan om sportieve kledij en sportschoenen te voorzien.

Inschrijven is noodzakelijk! 
Dit kan via het inschrijvingsformulier achteraan in deze folder of  
via onze website www.ovok.be/landelijkdag2018



LOCATIE
CULTUURCENTRUM  TER  DILFT
Sint-Amandsesteenweg 41-43 - 2880 Bornem
WEGBESCHRIJVING

VANUIT BRUSSEL
Je neemt de A12 (richting Antwerpen via Boom), afrit Puurs/Dendermonde/Sint-Niklaas/
Temse. Je blijft richting Sint-Niklaas rijden. Aan de eerste verkeerslichten na McDonalds 
(aan je linkerkant), sla je linksaf. Je blijft rechtdoor rijden en volgt de wegwijzers naar Ter 
Dilft.

VANUIT ANTWERPEN
Je neemt de E17 richting Gent, afrit Sint-Niklaas/Temse. Deze afrit volg je richting Temse.  
Je rijdt over de Scheldebrug en een paar kilometer verder, aan de 3de verkeerslichten na 
de brug, volg je de pijlen naar Bornem-centrum en het cultuurcentrum.
Je kiest de A12 richting Brussel, afrit Puurs/Dendermonde/Sint-Niklaas/Temse. Je volgt dan 
dezelfde instructies als de mensen die van Brussel komen.

VANUIT GENT
Je neemt de E17 richting Antwerpen, afrit Sint-Niklaas/Temse. Je volgt nu dezelfde route als 
de mensen vanuit Antwerpen.

PARKEREN KAN GRATIS OP DE RANDPARKING
Recreatiedomein Breeven, Barelstraat 111, Bornem (270 pl)

OPENBAAR VERVOER
Trein:  Van het station van Bornem naar het cultuurcentrum is het ongeveer  
15 min wandelen.
Bus: nummer 252, afstappen aan halte ‘Bornem CC Ter Dilft’

IN HET INSCHRIJVINGSGELD ZIJN INBEGREPEN:

KINDERWERKING



INSCHRIJVINGSSTROOK
Terug te sturen voor 30 september 2018 naar:  

O.V.O.K. vzw - Georges Blauwet - Drift 23 - 3920 Lommel  
of per mail naar landelijkedag@ovok.be.

Ouders (naam + voornaam):     .................................................................................

        .................................................................................

Naam van overleden kind(eren):     .................................................................................

Kinderen (voornaam + leeftijd):     .................................................................................

        .................................................................................

Adres:     .................................................................................

     .................................................................................

Telefoon / GSM:     ............................................    e-mail:  ...................................................

Aantal volwassenen:   ................... Aantal kinderen:    ...................

 
Naam deelnemer 1  ..........................................
0   Workshop Mandala

0   Wandeling

Activiteit 1 Activiteit 2

0   Workshop Djembé 0   Workshop Djembé

0   Workshop Meditatie 0   Workshop Meditatie

0   Theater GIF

Reservekeuze:
0   Workshop Mandala

0   Wandeling

0   Workshop Djembé

0   Workshop Meditatie

0   Theater GIF

Indien je voor de wandeling, of de workshop Mandala kiest kan je slechts 1 activiteit aan-
duiden.  Theater Gif wordt enkel georganiseerd van 13.30 uur tot 14.45 uur. De andere 
activiteiten worden 2 maal georganiseerd, gelieve hier 2 activiteiten aan te duiden.

 
Naam deelnemer 2  ..........................................
0   Workshop Mandala

0   Wandeling

Activiteit 1 Activiteit 2

0   Workshop Djembé 0   Workshop Djembé

0   Workshop Meditatie 0   Workshop Meditatie

0   Theater GIF

Reservekeuze:
0   Workshop Mandala

0   Wandeling

0   Workshop Djembé

0   Workshop Meditatie

0   Theater GIF

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden door O.V.O.K. vzw uitsluitend voor intern gebruik verzameld. In geen enkel 
geval wordt uw informatie zonder uw toestemming overgedragen aan derden.  In overeenstemming met de wet van 8 decem-
ber 1992 heeft u toegang tot de database met uw persoonlijke gegevens en kunt u deze informatie op elk gewenst moment 
wijzigen door contact op te nemen met vzw O.V.O.K. - Drift 23 - 3920 Lommel -  info@ovok.be. Wij volgen de richtlijnen van 
nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

0   Ik ga ermee akkoord om verdere informatie over O.V.O.K. per e-mail te ontvangen


