Weer

TV Gids

Digitale Krant

Zoek op trefwoord, titel of auteur

RE…

NIEUWS

SPORT

SHOWBIZZ

WijzigLeuven

NINA

REGIO

VIDEO

PUZZEL

ABONNEREN

ZOEK

LOGIN

NieuwsEten en drinkenUit-tipsLezersbijdragen

NET BINNEN
05 11 Dorpsbrouwerij Bierbeek bottelt voor het
eerst hun Bierbeek Bruin: “Deze moet tegen het…
05 11
Eerste dag opleiding vrijwilligerskorps
Lubbeek is een feit: “Op deze manier kunnen we oo…
05 11 Spraakmakende transfer bij Leuven Bears:
Joshua Heath keert terug naar het vertrouwde nest
04 11
De vraag van één miljoen bij N VA
Leuven: wie wordt de opvolger van Lorin Parys voo…
Parkbegraafplaats Diestseveld in Kessel-Lo
heeft een groen karakter. © Vertommen

Stad Leuven en
vzw Lucas for Life
organiseren
wandeling op
begraafplaats voor
kinderen:
“Kinderen
ontdekken dat de
begraafplaats geen
enge plek is”
Voor het najaarsprogramma
rouw en verlies werken de stad Leuven
LEUVEN

04 11 Leuvens onderzoek ontrafelt sleutel tot groei
van het menselijke brein

ALLE BERICHTEN

MEEST GELEZEN
Leuvens onderzoek ontrafelt sleutel
tot groei van het menselijke brein

LEUVEN

1
Madmum Station is klaar om
treinreizigers te ontvangen: “Een
station zonder ko ie is als een café…

LEUVEN

2
De vraag van één miljoen bij N VA
Leuven: wie wordt de opvolger van
Lorin Parys voor de verkiezingen in…

LEUVEN

3
Nieuwe Leuvense start-up Gimmy
lanceert ‘gummies’ voor een gezonde
geest: “Elke dag een gummy hou je…

LEUVEN

4
Leuvenaar Umut (20) maakt kans om
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begraafplaatswandeling
kinderen
Voormalig loodgieter Ronan (33)
samen met een (groot)ouder. Verder is er
opent bijzondere skateshop:
ook een nieuw educatief pakket om met
“Broeken liggen in broodrekken,…
kleuters over het leven en de dood te
WILSELE
praten”, vertelt schepen Bieke Verlinden
Leuvenaar Umut (20) maakt kans om
(Vooruit).
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Bart Mertens 31-10-22, 15:00 Laatste
update: 31-10-22, 15:27

virtuele Rode Duivel te worden:
“Thibaut Courtois maakt geen kans!…

LEUVEN

Speel eens met Lego op date.
Leuvens spellencafé organiseert
bouwavonden met de gekleurde…

0 REACTIES

LEUVEN

Kinderen gaan vaak op een andere
manier om met rouw en verlies dan
volwassenen. Meer zelfs, het is een
onderwerp dat we vaak uit de weg gaan
omdat we niet weten hoe erover te
spreken met kinderen. “Maar ook voor
kinderen is het belangrijk om hiermee te
leren omgaan en te praten over de
dood”, laat schepen van Zorg en
Begraafplaatsen Bieke Verlinden
(Vooruit) optekenen. “Ieder mens wordt
er ooit mee geconfronteerd en daarom
leren we er best ook zo vroeg mogelijk
mee omgaan. Ook kleuters zien en
horen wat er rondom hen gebeurt en
rouwen op hun eigen manier.”
Lees ook

Leuvens onderzoek ontrafelt sleutel
tot groei van het menselijke brein

LEUVEN

Van Boutersem tot Kortenberg: op
deze 7 plekken komt Sinterklaas op
bezoek in Leuven en het Hageland
LEUVEN/HAGELA…

HLN SHOP
Waterproof Bluetooth speaker ROCKBOX BOLD S - Fresh'nRebel

Van €59.99 voor €45.99
Waterproof Bluetooth speaker ROCKBOX BOLD X - Fresh'nRebel

Van €89.99 voor €59.99
Edouard Remy (1813 1896),
de weldoener die trouwde
met de vrouw van zijn broe…

Bluetooth home speaker SOUL Fresh'nRebel

Van €129.99 voor €89.99
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De geleide
Dekbedovertrek + kussensloop
WijzigLeuven NieuwsEten en drinkenUit-tipsLezersbijdragen
Mistral Home wit satijn/streep
wandeling laat
Van €54.95 voor €43.9
kinderen op een
heel laagdrempelige
BEZOEK DE WEBWINKEL
manier een begraafplaats ontdekken en
staat toe dat ze in
alle openheid hun
vragen kunnen
stellen
- Schepen Bieke Verlinden (Vooruit)

Lees verder onder de foto

Schepen Bieke Verlinden (Vooruit) vindt het
belangrijk dat je ook met kinderen kan praten
over een gevoelig thema zoals de dood. ©
vertommen

Daarom organiseert vzw Lucas for Life
op zondag 6 november een
begraafplaatswandeling die speciaal
gericht is op kinderen. “Een wandeling

over
de parkbegraafplaats
Diestseveld
in
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boven laten komen
tijdens de
activiteit”,
aldus schepen Verlinden. “De geleide
wandeling laat kinderen op een heel
laagdrempelige manier een
begraafplaats ontdekken en staat toe dat
ze in alle openheid hun vragen kunnen
stellen. Het eigen karakter van de
parkbegraafplaats met veel groen, de
uniforme graven en de verschillende
specifieke zones biedt heel wat
aanknopingspunten om met kinderen in
gesprek te gaan over het leven en de
dood. Kinderen ontdekken tijdens de
wandeling dat de begraafplaats geen
enge plek is maar een locatie die de vele
verhalen van Leuvenaars van vroeger
mee draagt. Het is een plaats waar we
het leven van zoveel geliefde
Leuvenaars in gedachten houden. De
begraafplaatswandeling is gericht op
kinderen (kleuter- en lagere school)
samen met minstens één (groot)ouder.
En achteraf kan iedereen nog even
napraten en genieten van warme
chocolademelk.”

Onwennigheid
Vzw Lucas for Life lanceert verder ook
nog een educatief pakket voor kleuters.
Dat doet de organisatie op 15 november
in Bibliotheek Tweebronnen in Leuven.
Meer concreet kan je dankzij het
educatief pakket met kleuters in gesprek
gaan over de dood. “Kleuters hebben de
gave om heel serieuze onderwerpen
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als deel van het leven helpt de
NieuwsEten
en drinkenUit-tipsLezersbijdragen
onwennigheid WijzigLeuven
over het thema
te
doorbreken. Dit nieuwe educatieve
pakket helpt hierbij. Het is gemaakt voor
in de kleuterklas maar kan ook thuis door
ouders worden gebruikt”, klinkt het bij
vzw Lucas for Life.
Praktische info

Wanneer: 6 november 2022, 14 tot
15.30 uur
Waar: Hoofdingang begraafplaats
Diestseveld, Diestsesteenweg 504,
Kessel-Lo
Voor wie: kinderen (kleuter- en lagere
school) samen met minstens 1
(groot)ouder
Prijs: Gratis
Inschrijven
via leuven.be/begraafplaatswandelingmet-kinderen. Het volledige
najaarsprogramma rouw en verlies
vind je op leuven.be/rouw-en-verlies.

LEES OOK
Najaarsprogramma rond rouw en verlies
Abdij van Park organiseert een poëtische
en muzikale koffietafel tijdens
Allerheiligen
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