
Het einde van je leven verdient net zo veel 
aandacht en voorbereiding als het begin

Het programma

Inspirerende sprekers

“
”

:

:

DE ZWANENHOF - RETRAITEHUISWEG 6, ZENDEREN

ZONDAG 26 MAART 1 1:00 - 1 6:30 UUR GRATIS TOEGANG

Hanneke Bekke geeft je tijdens de workshop concrete tips. 

Welke (financiële) zaken moeten er geregeld worden en hoe 
doe je dat dan zodat je met jouw eigen boodschappenlijstje 
naar de notaris kan.



Jessica Monsma is ervaringsdeskundige en gespecialiseerd in 
plotseling verlies. Haar zusje , Suzanne, werd in 2010 vermoord. 

Jessica’s verhaal gaat over veerkracht in een traumatisch rouwpro-
ces. Als de dood, zomaar onaangekondigd, jouw huis binnenstapt.

Simone Busscher is auteur van het boek “het leven gaat over rozen”.

Ervaringsverhalen over het verlies van beide ouders in korte tijd. 
Laat jij je raken door het verlies? 
Met lichaamsgerichte begeleiding kan zij jou helpen.

Chloé van Driel neemt je mee in haar wereld van opruimen.

Handige tips en tools voor opruimen bij leven en na overlijden. 
Tevens medeauteur van het boek: Zo verhuis je slim.

Alie van de Taboebalie stelt 
met een knipoog de taboes 

rondom de dood aan de kaak

Sfeervolle muziek zal verzorgd 
worden door duo Ik Koester Jou 

en harpiste Emma Finkers

Beeldhouwer Patrick Olthof neemt je mee in het proces van beeldrouwen. 
De wilgenstudio is ter plaatse een baar aan het vlechten. 

Judy van Mooie Uitvaartkisten beschilderd een kist met plantaardige verf. 
Marieke van Siersart is een portret aan het tekenen. 

Atelier Nostalgrietje laat zien hoe je as in Tiffany kan verwerken. 
Maarten Thijssen is met passie bezig aan een uniek gedenkmonument.

Heb je een uitvaartpolis waar je een vraag over hebt? 
Neem deze gerust mee voor een check!

en verder :

DE BARISTA MAAKT 

GRAAG EEN GRATIS KOPJE 

KOFFIE OF THEE VOOR JE 

EN GENIET VAN HEERLIJKE 

OEKRAÏENSE LEKKERNIJEN!


