
 
 

 

Inschrijvingsstrook  LANDELIJKE DAG 
Terug sturen vóór 30 september 2016 naar: O.V.O.K. vzw - Georges Blauwet Drift 23 - 3920 Lommel georges.blauwet@telenet.be 

Ouders (naam + voornaam)  ______________________________________________  ______________________________________________  Naam van overleden kind  ______________________________________________  Kinderen (voornaam + leeftijd)  ______________________________________________  ______________________________________________  Straat + nummer  ______________________________________________  Postcode + gemeente  ______________________________________________  Telefoonnummer  ______________________________________________  E-mail  ______________________________________________  Aantal volwassenen: _____  Totaal: __________________€  Aantal kinderen: ____   

INSCHRIJVEN 
Om organisatorische redenen is vooraf inschrijven  noodzakelijk, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Inschrijven kan via het elektronisch formulier op www.ovok.be of via de inschrijvingsstrook. 

DEELNAMEPRIJS 
Volwassenen 5 €         Kinderen gratis  Gelieve te betalen vóór 30 september 2016 op het rekeningnummer: IBAN-BE92 0012 9858 9823 BIC-GEBABEBB  O.V.O.K. vzw, 3920  Lommel Met vermelding van “Landelijke dag + naam”  In het inschrijvingsgeld zijn inbegrepen:  
· een informatiemap 
· deelname in de organisatiekosten 
· warme dranken of frisdrank bij het onthaal en  tijdens de pauze.     
Ouders mogen een foto van hun kind meebrengen (liefst ingelijst met achteraan de naam en het adres zodat na-dien de foto terug kan bezorgd worden indien deze niet is afgehaald). Eventueel mag men een korte tekst bij de foto voegen. 

 



  
 

 
  

HET LEVEN GAAT VERDER, ZEGGEN ZE 

Naast getuigenissen door lotgenoten is er een lezing door Arthur Polspoel.    Beslissen om naar de Landelijke Dag te komen, is voor sommige mensen een hele stap. Het is dikwijls 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.   

PROGRAMMA 
13.00 u.: onthaal 13.30u u. welkom 13.40u u. getuigenissen van lotgenoten 14.30 u.: muziek Jeroen Driessens 14.40: u: pauze 15.10 u.: lezing Arthur Polspoel 16.30 u.: muziek Jeroen Driessens 16.40 u.: slotwoord Georges Swinnen  Vrij bezoek aan fotoruimte, standen met boeken, kaarten, kalligrafie en tekeningen. Ontmoetingsgelegenheid. 

Programma voor kinderen en jongeren 
Voor kinderen tot zes jaar is er opvang voorzien, voor oudere kinderen en jongeren is er een aparte werking. In leeftijdsgroepjes krijgen zij de kans om hun verhaal te brengen en herkenning te vinden bij elkaar. Op creatieve wijze en in aangepaste werkvormen kunnen ze uiting  geven aan hun gevoelens. Deze kinderwerking is gratis, maar ook hier is vooraf  inschrijven nodig.  

WEGBESCHRIJVING 

De ingang bevindt zich aan de Spoorweglaan. Er is een ruime (prive) parking voorzien wat  verder in de straat.  
 · Via E17 naar Sint-Niklaas: Op E17 afslag 14 Sint-Niklaas-West nemen. U komt op N41 en rijdt richting Stekene/Hulst (NL). Op de 1e rotonde richting Centrum-Noord/Stekene nemen. Op de 2e rotonde richting Centrum-Noord/Stekene nemen (R42). U rijdt naast de spoorweg en moet later onder de spoorweg rechtdoor naar verkeerslichten. 50 meter na verkeerslichten is de ingang van de school. 100 meter verder is de gratis parking.   · Via Centrum Sint-Niklaas: Parklaan - Grote Markt (tot na stadhuis) - Parkstraat (aan lichten 2e rechts) Plezantstraat en aan 1e lichten rechts Spoorweglaan. 50 meter na verkeerslichten is de ingang van de school. 100 meter verder is de gratis parking. 


