Rouwmaand november
Vijf activiteiten over afscheid nemen, rouwen,
lijden en verlies.

Rik Pinxten over leven en sterven

De rol van rituelen en tradities.
Zondag 10 november • 10u - 12u30 • CC Ter Vesten
(Gravenplein 2, Beveren-Waas) • Standaard € 11
- met korting € 5.50

Muziek, boekfragmenten en gedichten over de onafwendbare dood.
Gevolgd door een ervaringsuitwisseling aan de hand van beelden.
Dinsdag 12 november • 19u30 - 22u • Bibliotheek Sint-Niklaas

(Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas) • Standaard € 5 - met korting € 2.50

Manu Keirse over helpen bij
ziekte en lijden

Manu Keirse maakt door concrete verhalen
duidelijk dat omgaan met verlies tijd kost.
Saying Goodbye vzw verzorgt tijdens de lezing een
gratis workshop voor kinderen tussen 5-14 jaar.

Donderdag 14 november • 19u - 21u30 • Zaal Familia

(Truweelstraat 138, Sint-Niklaas) • Standaard € 5 - met korting € 2.50

Vooraf inschrijven via
www.vormingpluswd.be of 03 775 44 84

v.u.:Koen Van de Merckt, Rode Kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Rouw en afscheid in boeken en muziek

Rouwmaand november

Hoe dragen schrijvers en muzikanten de dood?
Muziek, boekfragmenten en gedichten over de onafwendbare dood.
Gevolgd door een ervaringsuitwisseling aan de hand van beelden.
Maandag 18 november • 19u30 - 22u • CC Ter Vesten

(Gravenplein 2, Beveren-Waas) • Standaard € 7 - met korting € 3.50

Afscheid nemen vandaag
Een kerkelijke begrafenis is al lang niet meer de
norm. Maar wat komt ervoor in de plaats?
Twee avonden lang delen we ervaringen vanuit
jouw eigen visie op leven en dood.
Donderdag 21 & 28 november • 19u30 - 22u
huisvandeMens (Stationsplein 22, Sint-Niklaas)
Standaard € 10 - met korting € 5

Vooraf inschrijven via
www.vormingpluswd.be 03 775 44 84

Vormingplus Waas-en-Dender
in samenwerking met:
Cultuurbeleid Beveren, vzw Rouw- en
verliescafé Vlaanderen, vzw Saying Goodbye,
huisvandeMens, vzw De Companjong, Stad
Sint-Niklaas, vzw O.V.O.K., Missing You vzw,
Bibliotheek Sint-Niklaas, Bibliotheek
Beveren, CC Ter Vesten, Vrije Ateliers

