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SAMEN TERUG GEZOND
een inspirerend aanbod over gezondheid, geluk en je goed voelen  



GEZONDE GEMEENTE

Als 'Gezonde Gemeente' willen we u graag

sensibiliseren over gezondheid. We creëren een

omgeving die u stimuleert om zo gezond mogelijk

te leven. Gezondheid is meer dan de afwezigheid

van ziekte. Het is een gevoel dat zich focust op

zowel lichamelijk als mentaal welzijn. U goed en

geliefd voelen, dat is wat onze gemeente u van

harte wenst. 

Het aanbod dat u in deze brochure vindt, kwam tot

stand door de samenwerking tussen 7 gemeenten:

(Brecht, Malle, Schilde, Schoten, Wijnegem,

Zandhoven en Zoersel) en Logo Antwerpen. 

Mogen we u vragen vooraf in te schrijven, ook al is

de activiteit gratis. 

Heeft u een kleine portemonnee? Contacteer dan 

 uw gemeente voor korting. 

CONTACTGEGEVENS

welzĳnscampus 
Sociaal Huis Brecht
dienst welzĳn 
Kris Van Dĳck 
03 330 11 20 
www.brecht.be

gemeente Malle 
Karen Bruylandts 
03 312 49 61
www.malle.be

gemeente Schilde 
Anouk Collet 
03 380 07 47 
www.schilde.be

gemeente Schoten 
Laura Kerkhofs 
03 680 07 84 
www.schoten.be

gemeente Wĳnegem 
Leen Bosschaerts 
03 288 21 82 
www.wĳnegem.be

gemeente en ocmw
Zandhoven 
Ellen De Vos 
03 410 16 46
www.zandhoven.be

gemeente en ocmw
Zoersel 
Celine Beirinckx 
03 298 00 00 
www.zoersel.be

' JIJ BENT GEWELDIG, PRACHTIG EN UNIEK!'



Selma Franssen

De suïcidepreventiewerking

van de Centra voor

Geestelijke Gezondheidszorg

(CGG-SP) verzorgt

uiteenzettingen over

suïcidepreventie in de

praktijk, op maat van

verschillende doelgroepen.

Sarah Holemans,

medewerker van CGG De

Pont, zal in deze

uiteenzetting verschillende

aspecten aan bod laten

komen die relevant zijn voor

naastbetrokkenen. Hoe krijg

je inzicht in motieven voor

suïcidaal gedrag? Welke

signalen zijn te herkennen?

Hoe ga je in gesprek met een

persoon met suïcidale

gedachten?

5 oktober 2021 
Suïcidepreventie  
Sarah Holemans 

Selma Franssen geeft

lezingen over haar boek

‘Vriendschap in tijden van

eenzaamheid’. Ze zoomt

daarbij in op de rol van

vriendschap in een

samenleving die steeds

sneller digitaliseert,

individualiseert en

flexibiliseert. De lezingen

worden aangepast aan de

doelgroep en de actualiteit.

Aan de hand van actuele

voorbeelden en persoonlijke

getuigenissen van haar zelf

en het publiek, diept ze

vragen uit die in haar boek

beantwoord worden, zoals:

'Bestaat de

eenzaamheidsepidemie?',

'Moeten we vriendschappen

wettelijk erkennen?', 'Zijn er

datingapps voor vrienden?', 'Is

het echt moeilijker om

nieuwe vrienden te maken

na je dertigste?'. Dat leidt

vaak tot verrassende

antwoorden, maar bovenal

tot het inzicht dat

vriendschappen minstens zo

veelzijdig, turbulent en

waanzinnig interessant

kunnen zijn als liefdesrelaties.

4 oktober 2021 
Vriendschap in tijden van 
eenzaamheid 
Selma Franssen 

LOCATIE
Theater van 't Gasthuis
Turnhoutsebaan 199, Wĳnegem 
UUR
20.00 uur 
GRATIS 
GRAAG INSCHRĲVEN 
03 288 12 80 
cultuur@wĳnegem.be

LOCATIE
LDC Cogelshof 
Deuzeldlaan 49, Schoten
UUR
19.30 uur  
GRATIS
GRAAG INSCHRĲVEN 
www.smiles.be/activiteiten 



Zondag 10 oktober

verwennen we de dames

met een heuse Ladies Day in

Werf 44 in Schilde: kom

shoppen op de closet sale of

reserveer zelf een plaatsje en

maak je kast leeg. Lena Maes,

styliste van #looksoflena,

geeft je kledingadvies, bij de

schoonheidsspecialiste van

The Concept kan je terecht

voor make-up tips en

huidverzorging, om lekker te

ontspannen neem je plaats

in de stoel van VZW

Zorgmassage. Kapster

Melissa komt graag jullie

staarten voor Think Pink

knippen, dus laat jullie haren

maar groeien en ‘Geef Haar’

en Neliane brengen een

modeshow met

comfortabele maar toch

elegante kledij. Als afsluiter

krijgen jullie een goed

gevulde goodiebag!

10 oktober 2021 
Ladies Day !

In haar boek 'Kies Positief' zet

Isabelle Gonnissen de lezer

aan positiever in het leven te

staan zowel privé als

professioneel. Positiviteit

heeft vele voordelen. Klagen

daarentegen beïnvloedt ons

welzijn en onze (werk)relaties

met anderen. Hoe maak je

een switch in je denken en

kies je voor de positieve

optie? Een switch in je mind-

set helpt je dus niet alleen

thuis maar ook in een

beroepsmatige context.

Isabelle daagt je uit om een

switch te maken in je

denken. En het leuke is: als jij

de knop weet om te draaien,

besmet je automatisch ook je

medemens. Positief in het

leven staan kan je leren.

Isabelle doet je nadenken en

reikt je een alternatief aan

waarmee je meteen aan de

slag kan. Isabelle is bekend

van de succesvolle

campagne ‘30 dagen zonder

klagen’, die meer dan 30.000

Vlamingen inspireerde.

14 oktober 2021 
Kies Positief!
Isabelle Gonnissen  

LOCATIE
CC Werf 44 
Schoolstraat 44, Schilde
UUR
13.00 uur - 17.00 uur  
GRATIS 
GRAAG INSCHRĲVEN 
is niet nodig 

LOCATIE
De Kapel
Handelslei 167, Zoersel
UUR
20.00 uur  
GRATIS 
GRAAG INSCHRĲVEN 
03 298 00 00 
gemeente@zoersel.be

Isabelle Gonissen

Ladies Day



Leslie Hodge

Tijdens de lezing praat Leslie

Hodge, klinisch psycholoog,

over eenzaamheid in

Vlaanderen. Iedereen krijgt

wel eens met eenzaamheid

te maken zowel ouderen als

jongeren. Uit recent

onderzoek blijkt dat bijna de

helft van alle Belgen zich

soms tot altijd eenzaam

voelt. Maar velen weten niet

hoe ernstig de gevolgen van

langdurige eenzaamheid

kunnen zijn. Hodge praat

over de gevolgen en de

oorzaken van eenzaamheid.

Waarom kampen zoveel

mensen vandaag met

eenzaamheid, maar vooral

wat kan je doen om die

eenzaamheid aan te pakken.

4 november 2021 
Eenzaamheid 
Leslie Hodge 

LOCATIE
raadzaal gemeentehuis, 
Liersebaan 12, Zandhoven 
UUR
19.00 uur 
GRATIS 
GRAAG INSCHRĲVEN 
03 410 16 20 
info@zandhoven.be 

Nele Colle

Dagelijks neem je

beslissingen en maak je

keuzes. We hebben de

vrijheid om keuzes te maken.  

Die vrijheid geeft echter

keuzestress en angst om te

verliezen. Als je alles zelf kan

kiezen, ben je ook

verantwoordelijk voor je

eigen geluk? Niet kunnen

beslissen belemmert ons

functioneren en

hypothekeert de toekomst.

Op het juiste moment

doordachte en gedragen

keuzes maken, maakt een

enorm verschil. Hilde Mariën

geeft je inzicht in de

oorzaken van keuzestress. Je

krijgt praktische tips en leert

handige technieken om

betere keuzes te maken. Je

leert de valkuilen bij het

nemen van beslissingen én je

leert ze te hanteren. Hilde

Mariën is coach

gespecialiseerd in stress en

veerkracht, burn-out & bore-

out. Ze is auteur van het boek

‘Ik ben (het) zo moe’. In haar

lezingen ligt de nadruk op

het opbouwen van zelfkennis

en zelf de leiding te nemen

over je leven.  

28 oktober 2021 
Krachtige Keuzes 
Hilde Mariën

LOCATIE
GC Alice Forceville
Sint Jozeflei 26 - Malle
UUR
20.00 uur 
GRATIS 
GRAAG INSCHRĲVEN 
03 312 49 61 
karen.bruylandts@malle.be 



Je blijft maar opruimen? 

Je komt niet tot rust in je

eigen huis? Overvolle kasten, 

maar hoe begin je eraan?

Je wil meer tijd om te doen 

wat jij wil? Hoe doe ik afstand

van mijn spullen? 

Waar kan je ermee heen? 

En hoe houd je het

opgeruimd?

Een interactieve lezing over

'ontspullen', opruimen en

organiseren en hoe dat leidt

tot een eenvoudiger en

duurzaam leven. Over een

leven van meer met minder.

Na deze avond ga je naar

huis met veel zin en

praktische, duurzame tips

om opnieuw rust en

overzicht te creëren waar het

even zoek was.

22 november 2021
Rust in je huis, 
rust in je hoofd 
Nele Colle

LOCATIE
GC Jan vander Noot
Mudaeusstraat 9, Brecht 
UUR
20.00 uur 
GRATIS 
GRAAG INSCHRĲVEN 
03 660 28 30 - dienst vrĳe tĳd 
kris.vandĳck@brecht.be 

Nele Colle

Hij zocht het geluk, 

het grote hét

Hij zocht maar vond het

niet en vele malen stond

hij met een kluitje 

in het riet

Hij zocht het geluk in het

dal, aan de top, maar

werd het zoeken moe

Eerst toen hij zei, 

ik geef het op 

toen kwam het 

naar hem toe

Toon Hermans



 
Opnieuw samen 

voor meer veerkracht! 
 

Je goed in je vel voelen en de psychische
kwetsbaarheid van onze inwoners,
zetten we ook dit jaar tĳdens de 10

daagse van de Geestelĳke Gezondheid
in de kĳker. Van 1 tot 10 oktober staat
onze psychische gezondheid en onze
veerkracht centraal onder het motto

‘Samen veerkrachtig’. Veerkracht is je
eigen vermogen om je aan te passen

aan stress en tegenslag en daar
misschien zelfs sterker uit te komen. 

 

'HEB JE OOK AL GEMERKT
DAT WE MEESTAL PAS OVER

MENTALE GEZONDHEID
SPREKEN ALS HET 
NIET GOED GAAT?'

 

Net daarom is het zo belangrĳk én
nodig om te werken aan geestelĳke

gezondheid nog vóór er zich problemen
stellen en dat doen we tĳdens de 10-

daagse. Door positieve geestelĳke
gezondheid aandacht te geven, creëren

we tegelĳkertĳd meer begrip voor
mensen die psychisch kwetsbaar zĳn.

 
Ontdek op de website van jouw

gemeente een extra aanbod 
tĳdens de 10 daagse! 

 
 

 

Eerstelijnszorg geestelijke
gezondheid is zorg die u kan

raadplegen zonder verwijzing.
 

Eerstelijnszorg geestelijke
gezondheid ondersteunt

personen in de eerste
zoektocht naar een luisterend

oor, psychische hulp of
opvoedingsondersteuning. 

 
 
 
 

Als er verdere hulp nodig is,
verwijst eerstelijnszorg door

naar de juiste plek.
 

U vindt hierbij een aantal
lokale organisaties. 

 

Twijfel niet om uw gemeente
of ocmw te contacteren bij
vragen over het aanbod.  



Opvoedingswinkel
www.olo.be/nl/opvoedingswinkel

huiszoersel@olo.be
03 270 06 73 

 

Bij de Opvoedingswinkel
kan je terecht met alle

vragen over opvoeden. Je
vindt de Opvoedingswinkel

in Zoersel en een mobiel
Opvoedingspunt 

in de andere gemeenten.

1 GEZIN 1 PLAN 
www.1gezin1plan.be

03 431 23 00
 

Als ouder wil je het beste voor
je gezin.  Heb je nood aan

iemand die samen nadenkt
rond oplossingen binnen je
gezin? 1 GEZIN 1 PLAN is een
organisatie die kan helpen

om terug door de bomen het
bos te zien.

DOMO
www.domovlaanderen.be

marijke@domovoorkempen.be
0499 90 89 44

 

'Door Ondersteuning
Mee Opvoeden' is een

organisatie die werkt met
vrijwilligers en biedt

opvoedingsondersteuning
aan kwetsbare gezinnen
met kinderen tot 12 jaar. 

 

Kruispunt
Voorkempen

www.kruispunten.be/voorkempen
voorkempen@kruispunten.be

03 328 20 64
 

Het Kruispunt biedt gratis
eerste hulp bij psychische

en sociale problemen.
Indien nodig wordt er

doorverwezen naar meer
gepaste hulp. 

 
 

Eerstelijns
psychologen 
www.netwerksara.be

 

Eerstelijnspsychologen
bieden kortdurende en

terugbetaalde
psychologische zorg. 

Je kan er terecht vanaf 18 jaar
voor verschillende thema's

en dit met een
doorverwijzing van je arts.

 

Warme William Huis 
www.schilde.be/nieuws/

het-warme-williamhuis.be
warmewilliam@schilde.be

 

Het Warme Williamhuis in
Schilde is een veilige plaats
waar jongeren tussen 12 en
24 jaar terecht kunnen voor

een babbel. Want een
Warme William is iemand
die echt naar je luistert en
uitnodigt om te vertellen

wat er knaagt. 
 
 

 

JOTH
www.joth.be
info@joth.be
03 336 38 54 

 

In het JOTH kan je als jongere
van 12 tot 25 jaar binnen en

buiten lopen. Het is een
plaats waar activiteiten
doorgaan en biedt een

veilige plek waar je een
luisterend oor vindt. 

www.TELE-ONTHAAL.be
www.CAW.be/JAC

www.AWEL.be
www.ZELFMOORDLIJN.be

www.1712.be
www.TELEBLOK.be
www.DRUGLIJN.be

www.NUPRAATIKEROVER.be
www.LUMI.be

www.CLBCHAT.be
www.WATWAT.be

www.HULPKOMPAS.be
www.TEJO.be



mentaal welzijn bij jongeren
Ingrid De Jonghe (TEJO) kijkt in deze lezing naar de evolutie van TEJO, laat haar 

licht schijnen op de jongeren vandaag en het belang van preventie. Wat is er op dit 

moment voor jongeren belangrijk? Hoe kunnen jongeren ook iets betekenen 

in onze samenleving? En hoe kunnen volwassenen dit ondersteunen? 

Een interactieve lezing, die het eerste TEJO-huis opstartte in 2010 in Antwerpen. 

TEJO biedt gratis kortdurende psychologische hulp aan jongeren in de 13 locaties. 

GRATIS ONLINE LEZING / vrijdag 1 oktober / 18.00 uur - 19.30 uur 

 

mantelzorg? hoe zorg jij ook voor jezelf? 
Of je nu zorgt voor je ouder(s), partner, kind(eren) of een kennis, zorg voor iemand

kan veel van je vragen. In deze workshop staan we stil bij de 

draaglast- en kracht van mantelzorgers. Hoe ziet je situatie vandaag, morgen en op

lange termijn er uit? Hoe zorg je er voor dat de zorg haalbaar blijft? 

Je krijgt tal van tips, diensten en hulpmiddelen die je kunnen ondersteunen. 

GRATIS ONLINE WORKSHOP / maandag 4 oktober / 18.30 uur - 20.00 uur 

 
geluk zit in een klein driehoekje
Wat is dat precies: 'je gelukkig voelen'? Gezond Leven verzamelde informatie over

geluk in 'DE GELUKSDRIEHOEK'. In deze workshop toveren we de informatie uit de

driehoek tot leven zodat je zelf aan de slag kan gaan met je geluksgevoel. 

Dit is een interactieve workshop waarin je samen met een groep direct stappen

onderneemt om een gelukkig gevoel te creëren. 

GRATIS ONLINE WORKSHOP / 5 & 7 oktober / 18.30 uur - 21.30 uur 
                                                        8 oktober / 10.00 uur - 13.00 uur 
 



GELUK ZIT IN EEN DRIEHOEKJE

Vlaams Instituut Gezond Leven

verzamelde kennis over geluk.  

WE WENSEN IEDEREEN EEN 'GELUKKIG LEVEN ' ,
MAAR JE GELUKKIG VOELEN OF DAT OOK ECHT ZIJN ,
WAT IS DAT PRECIES? 

Het bouwen aan geluk wordt visueel ondergebracht in een

driehoek. Deze toont 3 bouwblokken van geluk en is bewust

uit balans gebracht met een oranje bol die tegenslag

symboliseert, want perfect geluk bestaat immers niet. 

MEER INFO VIA WWW.GELUKSDRIEHOEK.BE 



Warme William in het onderwijs 
Warme William is een blauwe beer die staat voor kwetsbaarheid bespreekbaar

maken. Wil jij werken rond mentaal welbevinden met je leerlingen? Sluit dan aan bij

dit infomoment. Leerkrachten krijgen meer informatie over hoe ze kunnen inzetten

op geestelijke gezondheid op school en leren hoe je met Warme William aan de 

slag kan gaan in de klas. Elke sessie duurt één uurtje. 

GRATIS ONLINE INFOMOMENT / dinsdag 5 oktober / 9.00 uur + 16.30 uur

 

hoe ga je als ouder om met gamen? 
Het voorbije jaar hebben veel jongeren heel wat tijd besteed aan gamen. Ouders

kunnen zich daar soms zorgen over maken. Tijdens deze webinar geven we meer

informatie: 'Wat is gamen?', 'Wat maakt het zo aantrekkelijk?', 'Wat zijn de voor- en

nadelen?', 'Wanneer wordt games problematisch?', 'Wat kan je als ouder doen?'. 

We geven tips over het maken van afspraken en het praten over gamen met je kind.

De webinar wordt aangeboden aan ouders van kinderen tussen 10 en 15 jaar. 

GRATIS ONLINE WORKSHOP / woensdag 6 oktober / 20.00 uur - 21.30 uur 
 

 mijn herstelboek 
Katrien Jacobs haar levenspad wordt al sinds haar 17de doorkruist met angst en

paniekaanvallen. In haar herstelboek vertelt ze meer over hoe ze angst als een

bondgenoot heeft moeten leren beschouwen. Ze gelooft oprecht dat ze niet alleen

staat in haar verhaal en wil dit graag delen. 

GRATIS ONLINE LEZING / maandag 11 oktober / 20.00 uur - 21.00 uur 

 



Voor de gratis, online lezingen en workshops van Logo Antwerpen kan
je inschrĳven via www.logoantwerpen.be/gratis-online-programma. 

TERUG SAMEN 
GEZOND 

verras ieman
d met een

persoonlijke
 boodschap

op één van o
nze gratis

postkaartjes
 die je 

 vindt in jo
uw gemeente

 


