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1 TOT 10 OKTOBER 2019

Het leven gaat hard: een drukke job combineren met een warm gezins-
leven en beleven van fijne hobby’s en sociale uitjes... Omdat ons hoofd 
de snelle pas niet steeds kan volgen, gaan we op zoek naar een beetje 
‘traagheid’ in ons leven. Dit draagt bij aan een goede veerkracht, je 
blijft mentaal sterk en je kan beter om met dagelijkse stress en emoties. 
Geestelijke gezondheid belangt dus iedereen aan. Neem tijdens deze tien 
dagen wat ruimte om terug te plooien op jezelf, te genieten van de kleine 
dingen en te ontspannen. De activiteiten in deze brochure kunnen daar 
misschien bij helpen. Gratis toegankelijk voor iedereen.

www.kalmthout.be



Lachyoga is een middel om zonder reden en zonder humor te kunnen 
lachen. De enige twee voorwaarden die je jezelf moet stellen zijn: ‘ik heb 
nu zin om te lachen’ en ‘ik sta mezelf toe om via een gemaakte lach naar de 
echte lach te gaan’. Lachyoga is heel ontspannend en maakt onder andere 
gebruik van ademhalingstechnieken uit de yoga.

 20 tot 21.30 uur • Zonnedauw, zaal Korenbloem (Kapellenstw. 170)
 Voorzie gemakkelijke kledij, een matje en een flesje water 
 Inschrijven noodzakelijk via sigrid.hermans@kalmthout.be of
 03 620 22 69

DI 1/10
Lachyoga

EEnmalIgE proEflEs Door HIka lEnaErts

Viniyoga is een zachte vorm van yoga. De aangepaste houdingen voldoen 
aan de specifieke behoeften van het individu en bevorderen flexibiliteit en 
kracht in gewrichten.

 10.30 tot 12 uur • LDC Kruisbos (Kapellensteenweg 81)  
 Voorzie gemakkelijke kledij, dekentje, yogamatje en eventueel 
 kussentje 
 Inschrijven noodzakelijk via de balie van LDC Kruisbos, 03 620 11 60  
 of ldc.kruisbos@gza.be  

Wo 2/10
Viniyoga

opEn lEs Door WEnDy tyck

KALMTHOUT, als je van onthaasten houdt



De wandeling bestaat uit een opwarming die gericht is op blessure-
preventie. Daarna wordt er op eenzelfde tempo 15 minuten heen en 15 
minuten terug gewandeld op je eigen ritme. We gebruiken sportieve 
wandeltechnieken en sluiten af met een stretching. De wandeling 
is gericht op het openstaan voor indrukken vanuit de omgeving en 
aandacht te geven aan jezelf in harmonie met de natuur. Het stiltegebied 
de Kalmthoutse Heide, leent zicht hier perfect voor.

 9 tot 10 uur • Afspraak om 8.50 uur op de parking van De Vroente  
 Voorzie sportieve kledij 
 Inschrijven niet nodig

Wo 2/10
Bewuste gezondheidswandeLing

onDEr bEgElEIDIng van kInEsIstE

Els van passEn En tuur bIErkEns

Mindfulness is een aandachtstraining of het kijken met bewuste aandacht 
om bewuster te leren leven en anders om te gaan met gedachten en 
emoties. Het is een vorm van meditatie waarin men bewust is van de 
fysieke en geestelijke sensaties en situaties op dat moment, dus leven in 
het ‘hier en nu’. 

 20 tot 21 uur • Dorpshuis Nieuwmoer (Nieuwmoer-Dorp 12)  
 De mindfulness wordt al zittend op een stoel uitgevoerd
 Inschrijven noodzakelijk via dorpshuisnieuwmoer@kalmthout.be
 Tijdens de openingsuren van het Dorpshuis ook via  03 369 18 12

Wo 2/10
MindfuLness

EEnmalIgE proEfsEssIE Door Jos pIEssEns

www.kalmthout.be



Yoga Nidra is een techniek waarbij je leert diep te ontspannen. Door het 
loslaten van innerlijke spanningen op lichamelijk, emotioneel en mentaal 
vlak kan je de totale systematische ontspanning ervaren van Yoga Nidra. 
Geschikt voor alle leeftijden.

 20 tot 20.30 uur of 20.45 tot 21.15 uur  • Den Boogart, Oranje zaal
 (Statiestraat 2)
 Voorzie een dekentje
 Inschrijven noodzakelijk via sigrid.hermans@kalmthout.be of
 03 620 22 69

Do 3/10
yoga nidra

EEnmalIgE proEfsEssIE Door IngE bos

Do 3/10
het VoordeeL Van u
try-out voorstEllIng Door stIJn vranckEn

Na een geslaagde passage tijdens de Poëzieweek in 2019 brengt Stijn 
Vranken een nauwkeurig verwarde vertelling over de kunst van het 
reikhalzen. Het centraal thema van deze voorstelling is ‘verlangen’. Zin in 
een avondje ontspanning?

 20 tot 22 uur • Bib Kalmthout (Kerkeneind 23)  
 Reserveren via balie bib, bibliotheek@kalmthout.be of 03 666 54 32.

KALMTHOUT, als je van onthaasten houdt



vr  4/10
Meditatie

EEnmalIgE proEfsEssIE Door Jos pIEssEns

Tijdens deze sessie wordt een begeleide meditatie gegeven dus je hoeft 
niet te kunnen mediteren. Ideaal om het mediteren uit te testen en automa-
tisch tot rust en stilte in jezelf te komen.

 9 tot 11 uur • LDC De Groten Uitleg (Kerkeneind 20)  
 Inschrijven noodzakelijk via dienstencentrum@kalmthout.be of
 03 641 63 54

vr 4/10
Bewuste gezondheidswandeLing

onDEr bEgElEIDIng van kInEsIstE

Els van passEn En tuur bIErkEns

www.kalmthout.be

De wandeling bestaat uit een opwarming die gericht is op blessure-
preventie. Daarna wordt er op eenzelfde tempo 15 minuten heen en 15 
minuten terug gewandeld op je eigen ritme. We gebruiken sportieve 
wandeltechnieken en sluiten af met een stretching. De wandeling 
is gericht op het openstaan voor indrukken vanuit de omgeving en 
aandacht te geven aan jezelf in harmonie met de natuur. Het stiltegebied 
de Kalmthoutse Heide, leent zicht hier perfect voor.

 9 tot 10 uur • Afspraak om 8.50 uur op de parking van De Vroente  
 Voorzie sportieve kledij 
 Inschrijven niet nodig



Verhoog je veerkracht door gezond en ritmisch bewegen op de Bellicon 
trampolines. Geschikt voor alle leeftijden. Je kan inschrijven voor één 
sessie. 

 9.30 uur, 10 uur, 10.30 uur of 11 uur  • Bib Kalmthout (Kerkeneind 23)
 Voorzie sportieve kledij en een flesje water
 Inschrijven noodzakelijk via sigrid.hermans@kalmthout.be of
 03 620 22 69

Za 5/10
reBouncing

EEnmalIgE proEfsEssIE Door IngE bos

vr  4/10
BaBy- en peuteryoga

EEnmalIgE proEfsEssIE Door WEnDy tyck

Duoyoga voor ouder en kind (van 0 tot 3 jaar) samen. Deze yoga is een com-
binatie van speelse, rustige yogabewegingen met zachte aanrakingen waar-
bij de verbinding van ouder en kind centraal staat. Grootouders en andere 
opvoeders zijn ook welkom.

 11 tot 12 uur • Huis van het Kind (Kapellensteenweg 170)  
 Voorzie losse comfortabele kledij.
 Voor de kleinste kinderen: draagdoek meebrengen mag
 Inschrijven noodzakelijk via sigrid.hermans@kalmthout.be of
 03 620 22 69

KALMTHOUT, als je van onthaasten houdt



ma  7/10
MindfuLness
EEnmalIgE proEfsEssIE Door Jos pIEssEns

(vErvolgcursus WorDt aangEboDEn)

Mindfulness is een aandachtstraining of het kijken met bewuste aandacht 
om bewuster te leren leven en anders om te gaan met gedachten en emo-
ties. Het is een vorm van meditatie waarin men bewust is van de fysieke en 
geestelijke sensaties en situaties op dat moment, dus leven in het ‘hier en nu’.  

 9 tot 11 uur • LDC De Groten Uitleg (Kerkeneind 20)
 De mindfulness wordt al zittend op een stoel uitgevoerd.  
 Inschrijven noodzakelijk via dienstencentrum@kalmthout.be of
 03 641 63 54

Chi Neng Qi gong is een meditatieve Chinese bewegingsleer, ontwikkeld 
door dr. Pang Ming. Deze bewegingsleer is gericht op de doorstroming 
van energie en de ontwikkeling van je innerlijke fysieke en mentale 
kracht. Ze stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam en 
verhoogt het bewustzijn. Qi gong betekent letterlijk de kunde (gong) om 
met levensenergie (qi) om te gaan. Chi Neng Qi gong is eenvoudig uit te 
voeren.

 10 tot 11.15 uur  • Zonnedauw, zaal Korenbloem (Kapellenstw. 170)
 Voorzie gemakkelijke kledij
 Inschrijven noodzakelijk via sigrid.hermans@kalmthout.be of
 03 620 22 69

Za 5/10
Qi gong

EEnmalIgE proEfsEssIE Door annE smEkEns

www.kalmthout.be
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In qi gong wordt gezocht naar lichamelijk en geestelijk evenwicht. Je 
beweegt je lichaamsdelen volgens een voorgeschreven patroon en volgt 
een correcte ademhaling. Je voelt de levensenergie zó opborrelen.

 11 tot 12 uur • LDC Kruisbos (Kapellensteenweg 81)
 Voorzie gemakkelijke, losse kledij en soepel schoeisel
 Inschrijven noodzakelijk via de balie van LDC Kruisbos, 03 620 11 60   
 of ldc.kruisbos@gza.be

ma 7/10
Qi gong

opEn lEs Door maartEn van opstal

Eutonie is ideaal bij stress- en pijnklachten. Aan de hand van oefeningen, 
liggend op een wollen mat, zittend en af en toe staand en stappend, krijg je 
een manier aangereikt om eventuele spanningen en pijn af te voeren, zodat 
bewegen weer wat makkelijker wordt.

 9 tot 10.30  uur • LDC Kruisbos (Kapellensteenweg 81)
 Voorzie gemakkelijke, losse kledij, een éénpersoonslaken, een paar  
 warme sokken en eventueel een kussentje
 Inschrijven noodzakelijk via de balie van LDC Kruisbos, 03 620 11 60   
 of ldc.kruisbos@gza.be  

ma 7/10
eutonie

opEn lEs Door vEErlE WEyns


