
De kwaliteit 
van ons leven 

 

 

Midweek Neos vzw 
6 - 10 maart 2017 

Neos vzw 
Willebroekkaai 37 

1000 Brussel 
 
 
 
 
 

Tel.: 02/21 22 491 
heidi.jacobs@neosvzw.be 

LIEFDE 

 
Ik kon niet zeggen wat ik 
voelde 
 
ik heb het ook niet 
uitgelegd 
 
maar toch wist jij wat ik 
bedoelde 
 
de stilte had het al gezegd. 
 
 
 
 
 
Als ik je kuste of je  
griefde 
 
in blijheid of in droefenis 
 
de liefde is pas échte liefde 
 
als stilte taal geworden is. 
 

 

 

Toon Hermans 



Praktische info 
 
 
adres 
Vayamundo Ravelingen &  
De Kinkhoorn 
Zeedijk 290-330 
8400 Oostende 
 
prijs 
 Leden: € 360 
 Niet-leden: €370 
 Toeslag eenpersoonskamer: € 60 
 
inbegrepen 
 Verblijf in vol pension, 

lakenpakket inclusief.  
 Buffetrestaurant-driegangendiner 
 Activiteiten en voordrachten 
 
mogelijkheid om alleen in te 
schrijven voor 
 Één lezing: € 15 (incl. koffie) 
 Vier lezingen: € 50 (incl. koffie) 
 Muzikale avond met Kalinka: € 15 
 
inschrijven 
Inschrijven kan via het 
inschrijvingsformulier 
 
meer info 
 Heidi Jacobs, 02/21 22 491 of 

heidi.jacobs@neosvzw.be 
 Walter Uyttenhove, 09/371 62 49 

of walteruyttenhove@skynet.be 

Programma 
 
 
maandag 6 maart 2017 
14.30u Welkom  
door Walter Uyttenhove 
 
15.00u “Respect voor de 
kwaliteit van het leven”  
door Prof. Dr. Johan De Tavernier 
(KULeuven) 
 
dinsdag 7 maart 2017 
9.30u “Zorg-saam samen wonen” 
door Charlotte Bevernage 
(Abbeyfield Vlaanderen) 
 
woensdag 8 maart 2017 
14.30u Bezoek aan de 
tentoonstelling “Ensor en 
Spilliaert”, twee grootmeesters 
van Oostende 
 
20.00u Muzikaal 
ontspanningsprogramma door 
het ensemble Kalinka 
 
donderdag 9 maart 2017 
9.30u “Is er nog ruimte om te 
geloven?” door Luk Vanmaercke 
(Kerk & Leven) 
 
19.00u Feestelijk avondmaal 
 
vrijdag 10 maart 2017 
9.30u “Euthanasie: waarom 
niet?” door Dr. Marc Desmet 
(Virga Jesse Hasselt) 
 
11.30u Dankviering 

Levenskwaliteit 
 
Grote levensvragen nemen niet af 
met het ouder worden. Integendeel.  
 
Vanuit een eigen en uniek 
perspectief kijken ouderen naar 
zorguitdagingen, geloof,  
het levenseinde, milieuvraagstukken 
en alle andere aspecten die bepalend 
zijn voor onze levenskwaliteit. 
 
Tijdens deze midweek krijgen we de 
kans om onze eigen ervaringen en 
ideeën te toetsen aan de visie van 
enkele deskundigen die het debat 
niet uit de weg gaan. 
 
De rustige omgeving nodigt uit tot 
reflectie. In combinatie met een 
wandeling, een schitterende expo, 
een feestelijke maaltijd en het fijne 
Neos-gezelschap, belooft het een 
deugddoende midweek te worden. 
 
 
Wees welkom!  
 
 

Martin De Loose, directeur 
Walter Uyttenhove, coördinator  



Inschrijvingsformulier Neos midweek ‘De kwaliteit van ons leven’  
6 – 10 maart 2017 

 

Terug te sturen uiterlijk tegen 15 februari 2017 naar  
Neos vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel 

 
Familienaam: ………………………………………… 

Voornaam: ………………………………………………. 

Naam partner: ……………………………………….. 

Voornaam partner: ………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………… 

Tel.: ……………………………….. 

 
 lid van Neos afdeling: ……………………………………….          
 geen lid van Neos  
 
VOLLEDIGE MIDWEEK  
 
 schrijft/schrijven zich in voor de Midweek in Vayamundo Ravelingen & De Kinkhoorn Oostende  
(€ 360 leden en € 370 niet-leden) met ………. perso(o)n(en) en  

 wenst een tweepersoonskamer     
 wenst een eenpersoonskamer (toeslag: € 60) 
 wenst een middagmaal op 6 maart 
 vraagt rekening te houden met: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
en betaalt/betalen het totale bedrag van € …….……. op bankrekeningnummer BE98 4263 1359 3193 van 
Neos vzw – Brussel met vermelding ‘Volledige midweek Levenskwaliteit’ 
 
DEELPROGRAMMA MIDWEEK 
 
 schrijft alleen in voor volgende lezingen (€ 15/lezing of € 50/4 lezingen inclusief koffie) 

 06 maart 2017: ‘Respect voor de kwaliteit van het leven’ door Prof. dr. Johan De Tavernier   
 07 maart 2017: ‘Zorg-saam samen wonen’ door Charlotte Bevernage    
 09 maart 2017: ‘Is er nog ruimte om te geloven ?’ door Luk Vanmaercke  
 10 maart 2017: ‘Euthanasie: waarom niet ?’ door Dr. Marc Desmet 

 wenst deel te nemen aan het muzikaal ontspanningsprogramma door het ensemble Kalinka (€ 15) 
 
betaalt/betalen het totale bedrag van € …………. op bankrekeningnummer BE98 4263 1359 3193 van 
Neos vzw – Brussel met vermelding ‘Deelprogramma midweek Levenskwaliteit’. 
 
 
Datum,        Handtekening,  
  


