
Depressie, stress of angst?

Je leest het niet 
van mijn gezicht
Mentale moeilijkheden overwin je samen
10-daagse van de Geestelijke Gezondheid | Programma

1 tot 10
oktober



Kies 3 willekeurige vrienden. 1 van hen zal in zijn leven mentale 
problemen zoals stress, angst of depressie krijgen. 

Toch rust er nog altijd een taboe op geestelijke gezondheid en 
psychische klachten. We praten er weinig over en zoeken te weinig 
professionele hulp.

Van 1 tot en met 10 oktober is het de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid. Gedurende deze periode kan je deelnemen aan 
activiteiten waarbij veerkracht en geestelijke gezondheid centraal 
staan. 

Je kan inspiratie opdoen tijdens workshops, films en lezingen. 
En je ontdekt hoe je stevig in het leven kan staan en op tijd de 
signalen van psychische klachten herkent.



ZONDAG 1 OKTOBER

1 ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg opendeur

2 Levende bibliotheek workshop

3 Hulp vragen doe je niet. Of toch? workshop

4 De langste eettafel ontmoeten

5 Warme boekenavond workshop

MAANDAG 2 OKTOBER

6 Het unieke brein Lezing

7 Fit in je hoofd: verhoog je veerkracht workshop

8 PhotoVoice: van kwetsbaarheid naar veerkracht expo

9 De kracht van het luisteren workshop

10 Migratie en trauma Lezing

DINSDAG 3 OKTOBER

4 Open middagmaaltijd ontmoeten

8 PhotoVoice: van kwetsbaarheid naar veerkracht expo

11 Uitgaan: Risicogedrag of therapie? infosessie

12 HerstelAcademie Antwerpen : Vorming, Veerkracht en Herstel infosessie

WOENSDAG 4 OKTOBER

8 PhotoVoice: van kwetsbaarheid naar veerkracht expo

13 Open Week dagcentrum De Ridder opendeur

14 Rap en streetdance voor jongeren theater

15 Inside Out fiLm

16 Verslavings- en suïcidepreventie: goede buren of verre vrienden? infosessie

17 Jong en psychische problemen. Intensief samenwerken loont infosessie

18 De geboorte van een moeder Lezing

DONDERDAG 5 OKTOBER

4 Open middagmaaltijd ontmoeten

8 PhotoVoice: van kwetsbaarheid naar veerkracht expo

13 Open Week dagcentrum De Ridder opendeur

19 Expo 60-62 expo

20 Als je hoofd vol zit. Voorstelling ‘zoekrust.be’ infosessie

21 Rouw na Zelfdoding infosessie

22 Dat heet dan gelukkig zijn. Presentatie onderzoeksresultaten infosessie

Korte inhoud



VRIJDAG 6 OKTOBER
4 Open middagmaaltijd ontmoeten

8 PhotoVoice: van kwetsbaarheid naar veerkracht expo

13 Open Week dagcentrum De Ridder opendeur

19 Expo 60-62 expo

ZATERDAG 7 OKTOBER
7 Fit in je hoofd: verhoog je verkracht workshop

15 Everybody Happy fiLm

19 Expo 60-62 expo

ZONDAG 8 OKTOBER

19 Expo 60-62 expo

23 Dwarreloogst - monoloog over burn-out theater

MAANDAG 9 OKTOBER

8 PhotoVoice: van kwetsbaarheid naar veerkracht expo

13 Open Week dagcentrum De Ridder opendeur

24 Wat is stress, depressie en angst? infosessie

25 Bewegingsexpressie voor vrouwen workshop

26 Gamen voor ouders van tieners infosessie

27 infosessies en workshop door psychologen en coaches van Huisartsen.A Ekeren

DINSDAG 10 OKTOBER

8 PhotoVoice: van kwetsbaarheid naar veerkracht expo

10 Migratie en trauma workshop

13 Open Week dagcentrum De Ridder opendeur

24 Wat is stress, depressie en angst? infosessie

27 infosessies en workshop door psychologen en coaches van Huisartsen.A Ekeren
28 Waarheid, durven, doen: studiedag over welzijn in het jeugdwerk
29 Zeg wat je voelt ... voel wat je zegt workshop

30 Te Gek!? Open Geest XL theater



1

ZNA Psychiatrisch 
Ziekenhuis Stuivenberg 
Je maakt kennis met het 
psychiatrisch ziekenhuis van 
ZNA. Je bezoekt onder andere de 
interactieve informatie-eilanden. 
Daar kom je meer te weten over 
verslavingszorg, psychosezorg, 
langdurige zorg en acute zorg. 

Het ziekenhuis heeft ook een mooie 
binnentuin. Je kan er even verpozen 
en genieten van animatie.

Waar? 
ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis 
Stuivenberg
Pothoekstraat 109
2060 Antwerpen

wanneer? 
zondag 1 oktober 
10 - 17 uur

Gratis
Reserveren niet nodig 

opendeur

2



2 Levende bibliotheek
In de levende bibliotheek lees je geen boeken. Je luistert er naar 
ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Zij vertellen jou hun 
persoonlijk verhaal. 

Alle verhalen gaan over herstel en wat daarbij kan helpen. Heb je 
goesting in verrassende, aangrijpende en mooie verhalen? Kom 
dan zeker langs. 

Waar? 
ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis 
Stuivenberg
Pothoekstraat 109
2060 Antwerpen

wanneer? 
zondag 1 oktober 
14 - 16.30 uur

Gratis
Reserveren niet nodig

workshop
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Hulp vragen doe je niet.  
Of toch?
Hulp vragen is niet vanzelfsprekend. 
Meestal denken we dat we het zelf 
moeten of kunnen oplossen. Toch 
kan hulp veel problemen sneller 
en beter oplossen. Tijdens deze 
workshop ontdek je een aantal 
drempels die maken dat je geen 
hulp vraagt. Je krijgt ook tips en 
ideeën om op een goede manier 
hulp te vragen.

Waar? 
PRH – Persoonlijkheid en Relaties
Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen

wanneer? 
zondag 1 oktober 
14 - 17 uur (welkom vanaf 13.30 
uur)

Gratis
Reserveren via www.prh.be 

workshop
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4 De langste eettafel 
Wil je graag een gezellige babbel doen? En wil je andere mensen 
ontmoeten? Kom dan naar de picknick van Buurtwerk De Wijk en 
Bond Zonder Naam. Je eet er samen met buurtbewoners, leert 
elkaar kennen en deelt ervaringen. 

Waar? 
Buurtwerk De Wijk
Willy Vandersteenplein 1
2060 Antwerpen

wanneer? 
zondag 1 oktober 2017 
15 - 19 uur  
picknick: 17 uur

1 euro per persoon
Reserveren niet nodig

ontmoeten

ontmoeten

Open middagmaaltijd
Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag kan je in buurthuis ’t Pleintje 
terecht voor een gezellige broodmaaltijd. We dekken de tafel met 
brood en beleg, de koffie en babbeltjes krijg je erbij. Op vrijdag is er 
ook soep.

Waar? 
Buurthuis ’t Pleintje
Sint Rochusstraat 106
2100 Deurne

wanneer? 
dinsdag 3, donderdag 5 en 
vrijdag 6 oktober 
12.30 - 13.30 uur

gratis op 3, 5 en 6 oktober 
Reserveren niet nodig 



5 Warme boekenavond 
Silvie Moors is artistiek leider van 
DE DAGEN. Ze praat met acteur en 
schrijver Dimitri Leue. Hij schreef 
prachtige theaterstukken zoals 
Het Kleine Sterven en speelde met 
Warre Borgmans het bijzondere 
Het Lorchter-syndroom. Dimitri 
herwerkte de tekst tot een roman.

Een avond rond kwetsbaarheid, de 
kracht van schoonheid en de liefde 
voor letters.

DE DAGEN is een literaire organisatie 
die schoonheid brengt op kwetsbare plekken.

Waar? 
De Studio
Maarschalk Gerardstraat 4
2000 Antwerpen

wanneer? 
zondag 1 oktober 
20 - 21.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

workshop
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6 Het unieke brein 
Is het brein van mensen met ADHD, 
autisme, schizofrenie of depressie 
anders? Kan onze identiteit 
veranderen of ligt ze vast dankzij 
ons DNA? Dr. Hylke Vervaeke van 
de Vrije Universiteit Amsterdam 
beantwoordt deze vragen. Als 
docente neurobiologie neemt ze 
je mee op een reis doorheen het 
menselijke brein. Nadien ga je zelf 
aan de slag en leer je om inzicht te 
krijgen in je eigen brein. Dit is een 
lezing voor professionals.

Waar? 
CGG VAGGA
Belgiëlei 147a 
2018 Antwerpen

wanneer? 
maandag 2 oktober 
13 - 16 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

lezing



7

Fit in je hoofd
Verhoog je veerkracht
Elke dag komt er veel op ons af. 
Daarom moeten we veerkrachtig 
zijn. We moeten ons goed 
kunnen aanpassen aan stress en 
tegenslagen. Je kan dit trainen zodat 
je beter kan omgaan met moeilijke 
momenten. Meer nog, in 10 stappen 
kan je jouw veerkracht enorm 
verbeteren. Tijdens deze workshop 
leer je hoe je dat doet. 

Waar? 
Gemeenschapscentrum 
Bist 1
2610 Wilrijk

Dienstencentrum De Brem
Zwaantjeslei 87
2170 Merksem

wanneer? 
maandag 2 oktober 
19 - 21 uur

zaterdag 7 oktober
10 - 12 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

workshop
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PhotoVoice:  
van kwetsbaarheid  
naar veerkracht
PhotoVoice geeft kwetsbare mensen en 
nieuwkomers een stem via fotografie. Zo 
kunnen ook zij hun verhaal vertellen. In 
deze expo tonen ze wat veerkracht voor 
hen betekent, wat belangrijk is in hun 
leven. 

Het is een fototentoonstelling die je de 
diversiteit in veerkracht toont. Als je 
op 5 oktober langskomt, krijg je uitleg 
over PhotoVoice en ontmoet je enkele 
fotografen. 

Waar? 
Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen

8

expo

wanneer? 
2 - 10 oktober 
ma: 9 - 17 uur
di: 9 - 19.30 uur
woe: 9 - 17 uur
do: 9 - 17 uur | rondleiding: 15 - 16 uur
vrij: 9 - 13 uur

Gratis
Reserveren niet nodig



De kracht  
van het luisteren
Tijdens deze workshop leer je empathisch luisteren. Je leert dus hoe 
je luistert vanuit de interesse in mensen. Zo kan je anderen helpen 
om te ontdekken wat ze voelen en denken. Aan de hand van tips zal 
je de technieken van empathisch luisteren kunnen toepassen in je 
eigen omgeving.

Waar? 
Huis van de Mens
Jan van Rijswijcklaan 96
2018 Antwerpen

wanneer? 
maandag 2 oktober 
9.30 - 12.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

9

workshop
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Migratie en trauma

  
Migratie en trauma

Geert Schelkens is klinisch psycholoog en gespecialiseerd 
in transculturele psychiatrie. Hij is verbonden aan de dienst 
Kinderpsychiatrie van UZ Brussel. Hij vertelt je over de 
psychologische aspecten van migratie en vluchten. Een lezing over 
een meer dan ooit actueel thema. 

Hoe is het om te vluchten uit je land en elders een nieuw leven op 
te bouwen? Welke stress en trauma’s komen hierbij kijken? Wat 
doet dat met je identiteit? Deze ervaringsgerichte workshop geeft je 
antwoorden. 

Waar? 
Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen

Waar? 
Red Star Line Museum 
Montevideostraat 3
2000 Antwerpen

wanneer? 
maandag 2 oktober 
19 - 20.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

wanneer? 
dinsdag 10 oktober
18 - 19.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

10

lezing

workshop



Uitgaan:  
Risicogedrag of therapie?
Wat zoeken mensen in clubs? En waarom staan ze een hele nacht 
op de dansvloer? Tijdens deze infosessie toont CGG Vagga alle 
aspecten van uitgaan. Je komt meer te weten over de risico’s die 
uitgaan met zich meebrengt. Daarnaast krijg je ook tips om feestjes 
maximaal te doen blinken. Een nuttige infosessie voor ouders en 
professionals die met jongeren werken. 

Waar? 
CGG VAGGA
Boomgaardstraat 7
2018 Antwerpen

wanneer? 
dinsdag 3 oktober 
20 - 21.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

11

infosessie
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HerstelAcademie  
Antwerpen:  
Vorming, Veerkracht en Herstel

De HerstelAcademie geeft vormingen over allerlei levensthema’s. 
Maar het zijn niet zomaar vormingen. Alle vormingen worden 
in duo gegeven. Zo wordt ervaring aangevuld met professionele 
kennis en ligt de klemtoon op samen leren. Op deze manier kunnen 
mensen in verbinding komen met elkaar en praten over hun 
psychische kwetsbaarheid. Ben je geïnteresseerd? Tijdens deze 
infosessie maak je kennis met de HerstelAcademie, de vormingen 
en de trainers. 

Waar? 
Thomas More
campus National
Kronenburgstraat 62-68
2000 Antwerpen

wanneer? 
dinsdag 3 oktober 
19 - 21 uur | onthaal: 18.30 uur

Gratis
Reserveren niet nodig

12

infosessie



Open Week  
dagcentrum De Ridder
In dagcentrum De Ridder nemen mensen met een psychische 
kwetsbaarheid deel aan socioculturele en sportieve activiteiten. 
Ook jij kan deelnemen aan activiteiten en de klanten van het 
dagcentrum leren kennen.

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

13

opendeur

Stadswandeling van 
6 kilometer
4 oktober | 13.30 - 15.30 uur 
Dagcentrum, Schermersstraat 1, 
2000 Antwerpen

Sporten met de klanten van 
het dagcentrum
5 oktober | 10 - 11.30 uur 
Sportkleren en -schoenen 
meebrengen
Buurtsporthal Kiel, August 
Leyweg 2, 2020 Antwerpen

Sjoelbakken en volksspelen
6 oktober | 13.30 - 15.30 uur 
Dagcentrum, Schermersstraat 1, 
2000 Antwerpen

Collages maken 
9 oktober | 13.30 - 15.30 uur 
Dagcentrum, Schermersstraat 1, 
2000 Antwerpen

Vormingsspel rond geluk en 
mentale weerbaarheid
10 oktober | 13.30 - 15.30 uur
Dagcentrum, Schermersstraat 1, 
2000 Antwerpen
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Rap en streetdance  
voor jongeren
Slongs Dievanongs, Young B, River Site 
Studio en Seckou Ouologuem (Slam Poetry) 
rappen over hun emoties en delen hun 
gedachten. Aan de hand van hun muziek ontdek je hoe zij omgaan 
met hun problemen. Niet onbelangrijk. Want soms heb je nood om 
met iemand te praten over jouw problemen. 

Je kan er ook terecht in de infomobiel van Te Gek!?. Je vindt er veel 
informatie en beeldmateriaal over geestelijke gezondheid. 

Waar? 
Jeugdhuis Formaat Linkeroever 
Louis Paul Boonstraat 41
2050 Antwerpen

wanneer? 
woensdag 4 oktober 
14 - 17 uur

Gratis
Reserveren niet nodig

14

theAter



Inside Out
Het gezin van de 11-jarige Riley verhuist omdat haar vader 
een nieuwe job heeft. De start van heel wat emoties voor 
Riley. Tijdens deze film van Disney Pixar leer je veel bij over 
emoties, geheugen en persoonlijkheid. De film is geschikt 
voor kinderen vanaf 5 jaar. 

Waar? 
Cinema Cartoons
Kaasstraat 4-6 
2000 Antwerpen

wanneer? 
woensdag 4 oktober 
14 - 15.35 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

15

film

film

Everybody Happy
Ralph Hartman is stand-upcomedian. Hij worstelt met zichzelf 
en moet zich staande zien te houden. Deze film van Nic 
Balthazar vertelt over hoe we allemaal op de rand kunnen 
komen te staan. En hoe we van die rand kunnen wegstappen.

Waar? 
Cinema Cartoons
Kaasstraat 4-6 
2000 Antwerpen

wanneer? 
zaterdag 7 oktober 
14 - 15.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

© Disney Pixar

© Eyeworks

16



Verslavings- en  
suïcidepreventie:  
goede buren of verre vrienden?

CGG VAGGA en CGG Andante zoeken naar parallellen en verschillen 
tussen verslavingspreventie en suïcidepreventie. Welk aanbod 
hebben de centra voor geestelijke gezondheidszorg rond de thema’s 
verslaving en suïcide? Waar kan je terecht voor hulpverlening en 
ondersteuning? 

Op deze vragen en andere vragen over verslaving en suïcide wordt 
een antwoord gegeven tijdens deze infosessie voor professionals.

CGG staat voor Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Waar? 
CGG VAGGA
Boomgaardstraat 7
2018 Antwerpen

wanneer? 
woensdag 4 oktober 
14 - 16 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

16
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Jong en psychische 
problemen.
Intensief samenwerken loont
Je maakt kennis met VDIP en JAC+. VDIP helpt mensen met 
beginnende psychiatrische problemen. Het zijn mensen met een 
zorgwekkende situatie of met een suïciderisico. Ook mensen die 
zorg mijden worden door de organisatie geholpen. 

JAC+ onthaalt jongeren met de meest diverse vragen. Ze doen dit in 
een open en laagdrempelige sfeer. Dat is belangrijk. Want achter 
een eenvoudige vraag schuilt soms een ernstig probleem. 

Tijdens deze infosessie maak je kennis met beide organisaties. Ze 
vertellen over hun werk en hoe ze elkaar versterken. 

Waar? 
Dakappartement Image
Ernest Claesstraat 16
2050 Antwerpen

wanneer? 
woensdag 4 oktober
15 - 17 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid
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infosessie
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De geboorte  
van een moeder 
Mama worden is niet altijd vanzelfsprekend. De zorg voor je baby 
brengt heel wat nieuwe dingen met zich mee. Bovendien heeft het 
een invloed op zowat alles wat je doet. Het is dan ook normaal dat 
je even twijfelt, onzeker bent een veel vragen hebt. 

Psychologe Nina Mouton schrijft Mono’s Blog. Ze geeft je tips over 
hoe je met deze onzekerheid kan omgaan. Je komt te weten hoe je 
jezelf als mama kan terugvinden. Hoe je opnieuw zuurstof geeft aan 
je gezin en aan je rol als ouder. 

Waar? 
Huis van het Kind Deurne-Noord
Lakborslei 200
2100 Deurne

wanneer? 
woensdag 4 oktober 
19.30 - 20.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

18

lezing



Expo 60-62
Dagcentrum De Vinken organiseert creatieve ateliers 
voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Ze 
tekenen, boetseren, beitelen, ... 

Tijdens Expo 60-62 kan je hun kunstwerken 
bekijken. En dit in een meesterwoning midden in de 
stad. Zie je er een werk dat je mooi vindt? Dan kan 
je het kopen. 

Waar? 
De Vinken
Lange Lozanastraat 60-62
2018 Antwerpen

wanneer? 
donderdag 5 oktober: 
19 - 21 uur
vrijdag 6 oktober: 
10 - 20 uur
zaterdag 7 oktober: 
10 - 19 uur
zondag 8 oktober: 
10 - 18 uur

Gratis
Reserveren niet nodig
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expo
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Expo
60-62

Expo



Als je hoofd vol zit. 
Voorstelling ‘zoekrust.be’
Interactieve voorstelling van www zoekrust.be, een 
website waar je informatie vindt over organisaties 
en diensten in Antwerpen die je kunnen helpen ‘als 
je hoofd vol zit’. Je kan ook praten met groepsleden 
van Recht-op. Ze vertellen over de stappen die ze 
hebben gezet. Recht-Op is een vereniging waar 
armen het woord nemen.

Waar? 
Sta-an
Sint-Jansplein 53
2060 Antwerpen

wanneer? 
donderdag 5 oktober 
14 - 16 uur

Gratis
Reserveren niet nodig

20

infosessie

Expo
60-62

Expo



Rouw na Zelfdoding
Iemand verliezen door zelfdoding 
doet veel pijn. Het is voor de 
nabestaanden vaak moeilijk te 
plaatsen. Tijdens deze infosessie 
krijg je meer inzicht in het 
rouwproces. Je krijgt ook uitleg 
over de gespreksgroepen voor 
nabestaanden van Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg 
Andante. Deze infoavond is leerrijk 
voor zowel nabestaanden als 
hulpverleners. 

Waar? 
CGG Andante
Bredabaan 579
2170 Merksem

wanneer? 
donderdag 5 oktober 
20 - 22 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid
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infosessie
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Dat heet dan gelukkig zijn. 
Presentatie onderzoeksresultaten

Hoe denken en voelen kinderen over naar school gaan, vrije tijd, 
pesten, nachtrust, computers, internet, Facebook, tv, games, 
gsm, frisdranken, snoep, fruit, tabak en alcohol? Wat zijn hun 
gewoonten? Maar vooral: zijn ze gelukkig en wat maakt hen 
gelukkig? Bernard Bruggeman van de provincie Antwerpen 
bevroeg 14.000 leerlingen van lagere scholen. Hij presenteert zijn 
onderzoeksresultaten. 

Waar? 
Huis van de Sport
Boomgaardstraat 2
2018 Antwerpen

wanneer? 
donderdag 5 oktober 
20 - 21.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

22

infosessie



Dwarreloogst
monoloog over burn-out 

Dwarreloogst is het verhaal van een vrouw die na een lange ziekte 
niet meer de kracht vindt om haar oude leven opnieuw op te 
nemen. Ze sluit zich af van de buitenwereld en sluit zich op in haar 
zelf. De monoloog toont je de belevingswereld van hoogsensitieve 
mensen. Het is een beklijvend stuk over blijven stilstaan als de 
wereld je overweldigt. 

Waar? 
Sering vzw
Groeningerplein 2
2140 Borgerhout

wanneer? 
zondag 8 oktober 
15 - 16.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid

23
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Wat is stress, 
depressie en angst? 
Je leert wat stress, depressie en angst zijn. Je komt te weten 
waarom je het krijgt en wat je eraan kan doen. 

Deze infosessies zijn voorproefjes van gratis vormingen door 
The Human Link die je dit najaar kan volgen. 

Waar & wanneer? 
Stress
ma 9 oktober | 12.30 - 14.30 uur
Dienstencenturm De Boskes
Sint-Bernardsesteenweg 181
2020 Antwerpen

Depressie
ma 9 oktober | 14 - 16 uur
Dienstencentrum Olijftak
Hollandstraat 21-27
2060 Antwerpen

Angst
di 10 oktober | 13.30 - 15.30 uur
The Human Link
Grote Steenweg 93
2600 Berchem

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid
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Bewegingsexpressie  
voor vrouwen
Tijdens deze workshop dans en beweeg je op aanstekelijke ritmes 
en eenvoudige klanken. Je maakt mooie en krachtige bewegingen.

In groep doorloop je het proces van thuiskomen in jezelf. Daardoor 
voel je je vrij en ontdek je nieuwe stemmingen.

Waar? 
Oude badhuis
Stuivenbergplein 38
2060 Antwerpen

wanneer? 
maandag 9 oktober 
12.30 - 14 uur en 
14 - 15.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid
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workshop
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Gamen voor ouders  
van tieners
Heb je een tiener (10 - 15 jaar) die 
veel games speelt? Dan is deze 
infosessie iets voor jou. Je leert over 
games en komt te weten wanneer 
gamen een probleem wordt. Je 
krijgt tips om met jouw kind te 
praten en je leert hoe je grenzen 
kan stellen. Tijdens de infosessie 
kan je ervaringen delen met andere 
deelnemers. 

Waar? 
CGG VAGGA
Boomgaardstraat 7
2018 Antwerpen

wanneer? 
maandag 9 oktober 
19 - 21.30 uur

Gratis
Reserveren via 
www.antwerpen.be/gezondheid
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Infosessies en workshop 
door psychologen en coaches van 
Huisartsen.A Ekeren

Spanning: wat te doen?
Tijdens deze workshop leer je hoe je op een andere manier met 
spanning omgaat. Je oefent actief en beleeft je lichaam. Er zijn 
matjes. Een hoofdkussen of een deken moet je zelf meebrengen. 
maandag 9 oktober | 19 - 20 uur

Depressie: infosessie voor familie en omstaanders
20% van de Belgen zal ooit aan een depressie lijden. Maar wat 
is depressie en wat zijn de symptomen? Wat is verschil tussen 
depressie en burn-out?
 
Tijdens deze infosessie krijg je een antwoord op deze vragen. Je krijgt 
ook meer uitleg over de behandeling van depressie en medicatie. 
Daarnaast krijg je tips om mensen met depressie te steunen. 
maandag 9 oktober | 20.30 - 21.30 uur 

Introductie Heart Intelligence
Heart Intelligence is de levenskunst van meer vreugde, vrede en 
verbinding te voelen tijdens je leven. 

Je leert jezelf te aanvaarden, zonder iets van jezelf fout te vinden of af 
te wijzen. Je leert je bewust worden van alles wat jouw werkelijkheid 
schept: pijn, relaties, oordelen, vreugde, medeleven en liefde.
dinsdag 10 oktober | 20 - 21 uur 

Waar? 
zaal De Geesten
Waterstraat 12
2180 Ekeren

Gratis
Reserveren niet nodig
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Waarheid, durven, doen: 
studiedag over welzijn in het 
jeugdwerk

Waarheid, durven en doen. Als jeugdwerker moet je soms kiezen 
om iets wel of niet te doen, uitdagende vragen te beantwoorden of 
durf te tonen als je wordt geconfronteerd met het thema psychisch 
welzijn.

Psychisch welzijn is een onderwerp waar we allemaal mee worden 
geconfronteerd. Ook in het jeugdwerk. Het gaat vaak gepaard met 
een zoektocht naar info, uit je comfortzone komen en zelf stappen 
ondernemen.

Tijdens deze studiedag gaan Vlaamse jeugdwerkers samen op zoek 
naar info, tips en standpunten om zichzelf te versterken in hun rol 
als jeugdwerker.

Waar? 
Coveliersgebouw
Boomgaardstraat 22
2018 Antwerpen

wanneer? 
dinsdag 10 oktober 
9 - 16 uur

Gratis
Reserveren via  
www.waarheiddurvendoen.be 
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Zeg wat je voelt ... 
voel wat je zegt
Dat je je gevoelens best niet opkropt, wist je misschien al. Maar wat 
moet je er dan mee? Deze workshop helpt je met het uiten van je 
gevoelens op een gezonde, assertieve manier, rekening houdend 
met verschillende factoren.

Waar? 
PRH - Persoonlijkheid  
en Relaties
Otto Veniusstraat 15
2000 Antwerpen

wanneer? 
dinsdag 10 oktober 
19.30 - 21.30 uur

gratis
Reserveren via www.prh.be
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Te Gek!?  
Open Geest XL 
In 2014 en 2016 maakten Rick de Leeuw en Annelies Brosens 
van Laïs een drempelverlagende tournee langs de Vlaamse 
psychiatrische centra, en dit onder de titel ‘Open Geest’. 

Op vraag van Te Gek!? werd deze geest verruimd en krijgen Rick en 
Annelies het gezelschap van onder meer Guy Swinnen, Christophe 
Vekeman en Jan Hautekiet. Muziektheater met een missie, ja, maar 
vooral ook van de beste kwaliteit. Een muziektheaterreeks in het 
kader van Te Gek!?, ondertussen een begrip in Vlaanderen.

Stadsdichter Maarten Inghels leidt de voorstelling in.

Waar? 
CC Berchem
Driekoningenstraat 126
2600 Berchem

wanneer? 
dinsdag 10 oktober 
20.30 - 22.00 uur   
inleiding: 20 uur - gratis receptie 
na de voorstelling

Reserveren via www.ccberchem.be 
vvk: 14 euro
kassa 16 euro
vt-statuut: 2 euro
vroegboekkorting: 12 euro
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www.antwerpen.be/gezondheid
03 22 11 333
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