
We wilden nog zoveel...
Plots werd het stil...

In mijn hart zit een leegte,
die leegte dat ben jij.

Het gemis zo voelbaar
zo pijnlijk dichtbij.

Contact:
Linda

0485 30 30 69
2lmachiels@gmail.com

Deze activiteiten gaan door in samenwerking met:

Wij zijn lotgenoten die een dierbare verloren door 
overlijden. We vonden steun bij elkaar en willen dit 
verder zetten. Onze verhalen blijven delen, een luisterend 
oor zijn voor elkaar.



Bijeenkomsten

Elke derde dinsdag van de maand komen we samen om 
14 uur. Spring gerust eens binnen om kennis te maken. 
Iedereen die een dierbare verloren heeft door overlijden 
is welkom. Inschrijven is niet nodig.

Di 20/9, 18/10, 15/11, 20/12 (telkens om 14u)
Vrijzinnig Punt (A. Rodenbachstraat 18, Hasselt)

Ontmoetingswandeling rouw

Ben je iemand die je dierbaar was verloren? Wandel 
je graag? Samen stappen we elke tweede dinsdag van 
de maand van 14u tot ongeveer 16u in de natuur en 
wisselen we gedachten uit over rouw bij overlijden en 
wat dit voor jou en anderen betekent.

Misschien stop je onderweg niet alleen gezonde 
buitenlucht, extra beweging, maar ook deugddoende 
gesprekken in je rugzak.

Je kan gratis deelnemen na inschrijving via 011/210654 
of hasselt@demens.nu

Di 13/09 14u: Dautenwandeling Diepenbeek
(vertrek: Stationstraat 27 Diepenbeek)
Di 11/10 14u: Wandeling Kinderboerderij Kiewit 
(vertrek: Putvennestraat 108, Hasselt)
Di 8/11 14u: Wandeling Thor Park Genk
(vertrek: Parking 1: André Dumontlaan 67, Genk)
Di 13/12 14u: Wandeling Mombeekvallei 
(vertrek: Muntelbeekstraat 1, St-Lambrechts-Herk)

Gezellige vrijdag

Voor alle fijne crea-b’s en social-b’s: Elke eerste vrijdag 
van de maand kan je langskomen om te haken, naai-
en, een gezelschapsspel te spelen, een toffe babbel, of 
gewoon een gezellige werknamiddag in een aangename 
sfeer. Alles kan en niets moet. Wij zorgen voor de kof-
fie, thee en cake én voor een aangepast thema. Op deze 
vrijdagen kan je ook aanschuiven aan een gesprekstafel 
van Hart in rouw.

Vr 2/9, 7/10, 4/11, 2/12 (14-16u)
Vrijzinnig Punt (A. Rodenbachstraat 18, Hasselt)


