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Bardo presenteert de ko-
mende maanden voorstel-
lingen en lezingen over le-
ven en dood, georganiseerd 
vanuit het Bardo heerhuis. 
De tweede publiekshijeen-
koenst in de serie 'Over le-
ven en dood gesproken' is 
een lezing met schrijver en 
vader howie van Gorp. Met de kindervoorstelling 'Kwijt' gaf Bardo afgelopen zaterdag 

de aftrap van de serie bijeenkomsten. (Foto: JanAukes) 
'Uit eerdere bijeenkomsten 
bleek een grote behoefte aan kend verhaal, ondersteund docent Hans van Dam over 
meer. Meer informatie, meer door foto's op een groot niet aangeboren hersenletsel in 
praten over deze moeilijke  the-  scherm van Guusje en van zijn de palliatieve fase. 
ma's en meer kennis,' vertelt gezin. Ook vertelt de schrijver 0 21 januari: van 20.00 tot 
Bardo-medewerker Willeke over de weblogs en  tweets  die 22.00 uur is er een boekbe- 
van Uden. 'Met deze serie hij over Guusje schreef en spreking door schrijver Ger- 
voorziet Bardo in deze behoef- schrijft en de positieve kracht Bert van Loenen. 
te. Het leven staat centraal, ook die hem dat geeft. Met  Stich-  0 1 februari: van 19.30 tot 
als de dood dichterbij komt. ting KanjerGuusje zet hij zich 22.00 uur spreekt Manon Bod- 
Belangrijk is dat er over het le- in voor kinderen met kanker en daert, arts palliatieve genees- 
ven en de dood gesproken kan, hun naasten. Na de lezing, van kunde over dilemma's en keu- 
mag en soms moet worden. Op 19.30 tot 21.30 uur aan de Jan- zes in de laatste levensfase. 
verschillende manieren komen soniushof 11, is er gelegenheid 0 9 februari: van 19.30 tot 
leven en dood aan bod en om te reageren, vragen testel- 21.30 uur vertelt notaris Tasse- 
wordt met name de dood, len en ervaringen uit te wisse- ron een 'helder verhaal over 
waarop nog altijd een taboe len. Aanmelden kan via onder- nalaten'. 
rust, beter bespreekbaar.' staande website. Deelname is 0 23 maart: van 20.00 tot 

Poskieve kracht 
gratis. 22.15 uur zijn er readings met 
Na 18 november staan er nog medium Myrthe Bruinzeel, 

Van Gorp vertelt woensdag 18 vijf andere bijeenkomsten op muzikaal begeleid door  Yvon- 
november over de ziekte en het het programma: ne Tuinte  (singer, songwriter).  
uiteindelijke overlijden van 0 15 december: van 19.30 tot 
zijn dochter. Een indrukwek- 21.30 uur is er een lezing van hospicebardo.nl  
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