Wat gaan we doen?

Praktische informatie

Doelstelling

Op zaterdag 5 november 2016 plannen
we onze eerste daguitstap naar
Opoeteren!

Vetrekuur: 9u

Is er iemand uit je omgeving recent of
langere tijd geleden overleden en
overweeg je je kind hierom te laten
meegaan op rouwkamp in 2017?

We maken er een leuke dag van voor
ouders en kinderen waarbij elkaar
ontmoeten en kennis maken centraal
staan.

Vervoer: Bus ( of met de eigen wagen)

Bij aankomst gaan we de kampplaats en
omgeving verkennen waarna we samen
genieten van onze picknick.
In de namiddag staat er een enthousiast
team voor ons klaar dat ons zal inwijden
in de wereld van percussie en drum.
Leef je hierbij helemaal uit op de drums
en ontdek het muzikale ritme in jezelf!
Wie zich niet kan inhouden om een
dansje te doen, mag zich lekker laten
gaan. Alles kan en alles mag!
Daarbuiten is er ruimte om elkaar te
ontmoeten en kennis te maken met
leiding en therapeuten.
Neem alvast eens een kijkje op
www.drummen.nu

Vertrekplaats: Bissegem aan de rietput

Kom dan zeker mee op daguitstap!
Locatie: Bivak Zandhoek, De Bosbeek
A, Bergeindestraat 40-42, 3680
Opoeteren
Voor wie?: Jong en oud
Mee te nemen: lekkere picknick en
goed humeur  Wij zorgen voor een
aperitief en dessert!
Prijs: € 20 all-in
( Saying Goodbye legt een flink stuk bij
om het voor iedereen betaalbaar te
maken)
Dagplanning:
11u: Aankomst Opoeteren
Verkenning kampplaats
12u30: Aperitief en picknick
14-15u30: Percussie
15u30: Koffie met koekje
17u: vertrek richting Bissegem

Tijdens deze dag kunnen kinderen en
ouders in een ontspannen sfeer kennis
maken met de leiding en therapeuten
van Saying Goodbye.
Aangezien de workshop doorgaat op de
kampplaats zelf kan je hierbij reeds
kennismaken met de omgeving waarin
je kind op kamp zal gaan.
Ontmoeten en kennismaken staan deze
dag centraal. Hoe kunnen we dit beter
doen dan met een leuke, verbindende en
vooral energieke workshop drummen!
Als groep zijn we heel de tijd bij elkaar
en al na 5 minuten is iedereen aan het
drummen.
De begeleiders zullen er alles aan doen
om ons ook aan het swingen te krijgen...
Benieuwd of dit zal lukken!

Kalender 2017

Contactgegevens

7 januari
Nieuwjaarsreceptie

Regio West- en Oost-Vlaanderen en
Brussel:

3-5 maart
Rouwweekend voor volwassenen

Frederique Vanassche

2-6 april
Rouwkamp voor de kleinsten (4 tot
en met 8 jaar)
8-9 april
Hippotherapie voor kinderen rond
thema rouw en verlies
25 juni
Ontmoetingsdag voor kinderen en
hun ouders
12-19 augustus
Rouwkamp (9-17 jaar)
Voor iedere activiteit is een brochure
beschikbaar met gedetailleerde info.
U kan deze telefonisch of per mail
aanvragen (zie contactgegevens).
Neem regelmatig een kijkje op onze
website voor nieuwe aankondigingen!

0032-(0)472.73.24.77
Vanassche.frederique@gmail.com
Regio Limburg, Antwerpen en Vlaams
Brabant:

Vzw Saying Goodbye

Daguitstap
Percussie en
kennismaking met
kampplaats, leiding en
therapeuten

Lies Scaut:
0032-(0)497.93.71.57
liesscaut@gmail.com
www.sayinggoodbye.be
info@sayinggoodbye.be

Met de structurele steun van:

Voor ieder die een
dierbare heeft verloren

