Wereldlichtjesdag
Leuvens najaarsprogramma
over rouw en verlies

Hoe moeilijk ook: rouw en verlies maken deel uit van ons leven. Op
een dag wordt elk van ons ermee geconfronteerd, en moeten we
er omgang mee proberen vinden. Maar samen kan je meer dragen.
Daarom stelt stad Leuven ook dit jaar opnieuw een najaarsprogramma
rond rouw en verlies voor.
Hiermee willen we mensen erkennen in hun verlies en ruimte maken
voor nieuwe rituelen. Zo willen we rouw en verdriet zonder taboes en
op verschillende manieren bespreekbaar en beleefbaar maken binnen
de samenleving. Want iedereen rouwt anders. Met dit programma
herdenken we de dierbaren die ons ontnomen werden, op ieders
eigen tempo of wijze, maar altijd samen.

Bieke Verlinden
Schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen

Wereldlichtjesdag: een
kaarsje om elk kind te
herinneren
XX Sereen lichtritueel voor ouders, broers en
zussen, familie en kennissen. Om samen stil
te staan bij het gemis.
XX Muzikale omkadering door Martin Valcke,
studenten LUCA School of Arts, en Luc
Rombouts (beiaardier Abij van Park)
XX Gratis, inschrijven niet nodig
XX Warm drankje voorzien

Zondag 8/12
19u-20u

XX Ook kaarsjes op de andere begraafplaatsen

NOCTURNE

Sterretjestuin
Stadsbegraafplaats:
Nieuwe Kerkhofdreef,
Leuven

WELKOM AAN IEDEREEN

ROUW OP PAUZE
Interactief gesprek
over uitgestelde
rouw
XX Als je niet voldoende hebt kunnen rouwen
en jouw verlies en rouw pas later aan het
licht komen.
XX Gratis, wel inschrijven: 		
leuven@demens.nu met vermelding
#gemis

Dinsdag 22/10
19u30-21u30
Barboek:
Schrijnmakersstraat 17,
Leuven

ROUW: (zelf)zorg
in het gezin
Interactief gesprek
over rouwen in een
gezin
Vrijdag 25/10
10u30-14u30
(incl. lunch)
Spits (boot):
Kolonel Begaultlaan 5,
Leuven

XX Rouwtherapeute Tanja van Roosmalen
duidt wat ziekte en verlies met
verschillende gezinsleden doet en hoe
ouders hun eigen rouwproces kunnen
doormaken.
XX Gratis, wel inschrijven: 		
leuven@demens.nu met vermelding
#gemis

LIGHT A CANDLE
Het aansteken van licht
als teken van hoop en
blijvende verbondenheid
XX Kom een kaarsje aansteken voor iemand
waar je aan wil denken: een overledene,
iemand die je mist, iemand die je wil
steunen,...
XX Gratis, inschrijven niet nodig

Donderdag 7/11
18u-20u
Grote Markt +
UZ Leuven campus
Gasthuisberg,
Leuven

ZWANENZANG

Zaterdag 9/11
20u-22u
De Broeikas:
Klein Heidestraat 28E,
Neervelp

Vertellingen over de
zwaan, symbool van
geestelijke kracht
verworven door
verlies
XX Joke Van Himbeeck is een verhalenfee die
je meeneemt in haar vertellingen over de
zwaan.
XX Tickets (€ 12): www.debroeikas.be

WELKOM AAN IEDEREEN

STIL VERDRIET
Trage gesprekken over
het missen van een kind,
in de rivier van de tijd
XX Sofagesprek met Marleen Vertommen
(rouw- en verliesconsulent) en Jan Mertens
(ecologist/columnist), Bernard Spitz
(gynaecoloog/grootvader), Roel Van
Roosbroeck (verantwoordelijke Leuvense
begraafplaatsen/vader)
XX Getuigenissen door ouders van een
overleden kind
XX Stille troost met beeld en muziek door
Roeland Kotsch (beeldend kunstenaar) en
Martin Valcke (componist/pianist)

Zondag 10/11
11u-13u
Wagehuys:
Brusselsestraat 63,
Leuven

XX Tickets (€10 incl. drankje): 			
www.huisvanhetkindleuven.be\inschrijven

LEREN LEVEN MET
WAT STUK IS
Verhalen over de kracht
van bemiddeling
Vrijdag 22/11
20u
Locatie: te bepalen
www.huisvanhetkindleuven.
be/nl/rouw-en-verlies)

XX Gespreksavond n.a.v. het boek ‘Het spijt
mij. Bemiddeling na een verkeersongeval’
van Sabine Cocquyt
XX Gratis, wel inschrijven via
huisvanhetkindleuven.be\inschrijven

GESPREK MET
DE REGEN
Voorstelling
over het samen
verwerken van
een verlies

Dinsdag 3/12
Woensdag 4/12
20u

Stadsschouwburg:
Bondgenotenlaan 21, Leuven

XX Een man en vrouw verhuizen
naar Azië na het verlies van hun
dochter. De man meent met zijn
dochter te kunnen spreken door de
regendruppels en neemt zijn vrouw
mee de moesson in.
XX Tickets: www.30cc.be

Dinsdag 18/2
Vrijdag 21/2 (Engels)
20u
Woensdag 19/2
21u
Opek:
Vaartkom 4, Leuven

HET ROUWT IN JOU
Vertelling over het
verlies van een kind
Zaterdag 18/1
20u
Wagehuys:
Brusselsestraat 63,
Leuven

XX Christine Vandenhole (het Berrefonds)
vertelt over haar recente boek: een warm
hulpboek voor ouders bij het verlies van
een kind vol inzichten, checklists en eerlijke
getuigenissen.
XX Gratis, wel inschrijven via
huisvanhetkindleuven.be\inschrijven

VOOR GEZINNEN

HIERNAMAALS

Film voor
jongeren over
leven na de dood
Verschillende
data tussen
2/10 en 30/11
Cinema ZED:
A.Vesaliusstraat 9c,
Leuven

XX De 16-jarige Sam krijgt na haar
overlijden de keuze tussen
reïncarnatie of naar de hemel
gaan. Na een bijzondere
ontmoeting ontdekt ze een
geheime route om opnieuw
geboren te worden.
XX

Voor kinderen (12+)

XX

Tickets: www.cinemazed.be

XX Een nieuwe liefde in het leven van
een ouder brengt aanpassingen
mee voor heel het gezin. Begeleid
door Martine Huurderman,
rouwbegeleider en gespecialiseerd
in nieuwe gezinnen.
XX Kunstenares Nicky Myny maakt
met de kinderen hun eigen (rouw)
creatie op doek.

Interactief gesprek
over liefde na het
verlies van een
partner

XX Voor kinderen (6+) en hun ouders
XX Gratis, wel inschrijven via
leuven@demens.nu (met
vermelding #gemis + aantal
kinderen)

Zaterdag 9/11
10u30-14u30
(incl. lunch)
ARTKOM
Kolonel Begaultlaan 15
B02.12, Leuven

LOST & FOUND

VOOR GEZINNEN

DE WOLKENSCHILDER
EN HET STERRENMEISJE
Boekvertelling
en creatieve
workshop

Zondag 17/11
14u-16u
Wagehuys:
Brusselsestraat 63,
Leuven

XX Gilles Weyns vertelt het
liefdesverhaal over Sterrenmeisje
en een jongen, en het elkaar
vinden in verlies. Dit is een boek
uit de koesterkoffer van het
Berrefonds.
XX Voor kinderen (3+) en hun
ouders
XX Gratis, wel inschrijven via
huisvanhetkindleuven.be\
inschrijven

Een muzikale
wandelvoorstelling
op maat van
kinderen over
vriendschap
en verlies
XX Theaterstuk van Max Last in
opdracht van Stad Leuven
XX Voor kinderen (6+) en hun ouders
XX Tickets (€8): www.
huisvanhetkindleuven.be\
inschrijven

Zondag 26/1
10u-11u
14u-15u
Stadsbegraafplaats:
Nieuwe Kerkhofdreef,
Leuven

SPINNENMETENKNIPPEN

Meer info?
Het programma in detail
XX Nog meer activiteiten van partners
XX Links naar organisaties die info en ondersteuning bieden
www.huisvanhetkindleuven.be/nl/rouw-en-verlies
XX

info@huisvanhetkindleuven.be of 0486 44 73 20
begraafplaatsen@leuven.be

v.u. schepen Bieke Verlinden, Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Vragen?

