INSCHRIJVEN

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

INSCHRIJVINGSSTROOK

LANDELIJKE DAG
Terug te sturen voor 30 september 2017 naar:
O.V.O.K. vzw - Georges Blauwet
Drift 23 - 3920 Lommel
landelijkedag@ovok.be
Ouders (naam + voornaam)

DEELNAMEPRIJS
volwassenen 5 €		

kinderen gratis

O.V.O.K.

OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND

34ste LANDELIJKE DAG

___________________________________

ZATERDAG 21 OKTOBER 2017

___________________________________

DON BOSCO

Naam van overleden kind(eren)
___________________________________

Gelieve te betalen voor 30 september 2017
op 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
• een kleine attentie voor elk gezin

___________________________________

Brusselstraat 285
1702 Groot-Bijgaarden

Kinderen (voornaam + leeftijd)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Straat + nummer, postcode + gemeente
___________________________________
Telefoonnummer
___________________________________
E-mail
___________________________________

Ouders mogen een foto van hun kind meebrengen
(liefst ingelijst met achteraan de naam en het adres
zodat nadien de foto terug kan bezorgd worden
indien deze niet is afgehaald)
Eventueel mag je een korte tekst bij de foto voegen.

Aantal volwassenen ______ Totaal _______ €
Aantal kinderen ______
vu: Georges Swinnen - Maastrichtersteenweg 1A / 3.1 - 3500 Hasselt

PROGRAMMA

Naast de getuigenis van een lotgenoot is
er dit jaar ook een getuigenis van een zus
van een overleden kind. Na de getuigenissen komt spreekster Inge Vanderhaeghe
praten over rouwen en verweven.
Inge Vanderhaeghe is rouwconsulent, haar
hart ligt bij het begeleiden van rouwprocessen.

13.00 u.

onthaal

13.30 u.

welkom

13.40 u.

getuigenissen van lotgenoten

14.30 u.

muzikaal intermezzo

14.40 u.

pauze

15.10 u.

lezing Inge Vanderhaeghe

16.30 u.

muzikaal intermezzo

16.40 u.

slotwoord Georges Swinnen

Vrij bezoek aan fotoruimte, standen met
boeken, kaarten kalligrafie en tekeningen.
Ontmoetingsgelegenheid
Kinder- en jongerenprogramma voor
broers en zussen

Beslissen om naar de Landelijke Dag te komen is
voor sommige mensen 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.

Voor kinderen tot zes jaar is er opvang voorzien.
Voor oudere kinderen en jongeren is er een aparte werking voorzien.
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

Met de trein: lijn 50 : Brussel - Aalst
Brussel, Laken, Jette, Sint-Agatha-Berchem,
Groot-Bijgaarden.
Met de wagen:
GPS coördinaten: Geef dit adres in: Bosstraat 74,
1702 Dilbeek (begraafplaats Groot-Bijgaarden) of
deze GPS coördinaten: 50°52’04.4”N 4°15’42.6”E
(50.867893, 4.261837)
Neem op de ring R0 afrit 11 “Groot-Bijgaarden –
Dansaertlaan”. Op het einde van de afrit slaat u
op de Dansaertlaan links af. Na 400 meter slaat
u aan de verkeerslichten rechts af (Elzenstraat).
Na 100 meter slaat u op het T-kruispunt rechts af
(Bosstraat). Na 100 meter slaat u links af. Dit is
de toegangsweg naar de school, gelegen tussen de
begraafplaats van Groot-Bijgaarden en een openbare parking.
Parkeren: Er is een parking rechts naast de begraafplaats van Groot-Bijgaarden.

