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Tien dagen om extra stil te staan 
bij het belang van een goede 
veerkracht. Onder het motto 

‘Samen Veerkrachtig’ organiseert 
de gemeente Kalmthout enkele 

acties die onze veerkracht een 
duwtje in de rug geeft.

www.kalmthout.be

Veerkracht is het vermogen om goed om te springen met stress. Het houdt je jong 
en gezond. Veerkracht is een 3-eenheid die bestaat uit lichamelijke, mentale en 
sociale veerkracht. Die kan je niet uiteen trekken.
Dr. Wynants neemt je mee op een ontdekkingstocht naar menselijke veerkracht. Je 
krijgt inzichten in en leert werken met enkele aspecten van veerkracht. Een aan-
rader voor mensen die hun geestelijke gezondheid willen verbeteren. Ook voor 
gezondheidswerkers en opvoeders biedt die insteek een verfrissende blik. ‘Hoe 
mensen, groot en klein, opvoeden tot veerkrachtige mensen?’ is namelijk een vraag 
die veel mensen bezighoudt.

 20 - 21.30 uur
 Bib, Kerkeneind 23
 Gratis  
 Inschrijven: vóór vrijdag 28 september via dienst welzijn, 03 620 22 69,
 sigrid.hermans@kalmthout.be • Organisatie: i.s.m. Opvoedingswinkel
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OpbOuwen van de veerkracht

theorie en prAktijk • door dr. herlinde

WynAnts



KALMTHOUT, als je van natuur houdt

di

2/10
Mindfulness vOOr jOnge Ouders

door Christel ogiers

Balanceren tussen je rol als ouder, werknemer, partner, vriend(in), kind… is niet al-
tijd evident. Ongewild neem je stress van je werk mee naar huis en ben je niet altijd 
de ouder/partner die je graag zou willen zijn. We leven op automatische piloot en 
hebben soms het gevoel in de overlevingsmodus te staan.
Mindfulness geeft je tools om kleine momentjes van rust in te bouwen. Kinderen 
pikken, door hun enorme voelsprieten, heel snel onze emoties op. Een rustige ou-
der zorgt ook bij het kind voor meer rust.

 20 - 22 uur (incl. vragen)
 DC De Groten Uitleg, Kerkeneind 20
 Gratis
 Inschrijven: huisbrasschaat@olo.be met vermelding van naam, e-mailadres
 en telefoonnummer of bellen naar 03 633 99 05 • Organistatie: i.s.m. Opvoe- 
 dingswinkel • Meebrengen: yogamatje en dekentje • Deelnemers: Max. 20

Yoga is een vorm van lichaamstraining die je lichaam en geest laten samenwerken 
in een aantal fysieke oefeningen. Het resultaat is dat je lichaam er fit en lenig van 
wordt, maar ook dat de concentratie die nodig is om de oefeningen uit te voeren je 
volledig tot rust brengt.

 20 - 21.30 uur
 Bib, Kerkeneind 23
 Gratis  
 Inschrijven: dienst welzijn, 03 620 22 69, sigrid.hermans@kalmthout.be (aantal  
 plaatsen is beperkt) • Meebrengen: Alle materialen zijn ter plaatse dus je hoeft  
 niets mee te brengen • Doelgroep: volwassenen van alle leeftijden.
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YOga-initiatie

door inge Bos



www.kalmthout.be

Echte kindertalentenfluisteraars weten dat je meer kan bereiken als je kan doen wat 
je graag doet. Een kindertalentenfluisteraar komt naar Bib Kalmthout. Kom samen 
met je papa, mama, grootouder… De talentenfluisteraar zoekt samen met jou naar 
jouw talent.

 3/10/2018: 14 - 17 uur
 Bib Kalmthout, 
 Kerkeneind 23
 Gratis  
 Inschrijven: via balie van de Bib of via bibliotheek@kalmthout.be • Doel-
groep: 5 - 18 jaar
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kindertalentenfluisteraar

Kom je in aanraking met autisme? Dan kan deze infosessie heel wat voor jou bete-
kenen. Je komt te weten wat Participate te bieden heeft. Via een website word je 
doorheen het thema autisme, het helpen ontwikkelen van je kind en het vinden 
van ondersteuning geleid. Nadien zal je aan de slag kunnen met hulpmiddelen als 
‘de wegwijzer’, ‘de praktische gids’ en vind je gemakkelijk informatie die jij zoekt.

 14 - 16.30 uur (incl. vragen)
 DC De Groten Uitleg, Kerkeneind 20
 Gratis 
 Inschrijven: dienstencentrum@kalmthout.be, 03 641 63 54 • Doelgroep: Ou-  
 ders, leerkrachten, CLB-medewerkers, hulpverleners of organisaties die in aan-  
 raking komen met autisme,…

do
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autisMe, een OntdekkingstOcht

viA ‘pArtiCipAte’ • door MArtine thys

 10/10/2018: 14 - 16.30 uur
 Jeugdbib Nieuwmoer,  
 Nieuwmoer-Dorp 12
 Gratis



Infoavond over de invloed van onze huidige levenswijze op de werking van ons brein. 
Wat is het verband tussen de vicieuze cirkel van chronische stress en de drang naar 
steeds sterkere strategieën die we gebruiken om toch door te kunnen gaan? Hoe ma-
ken we ons brein weerbaarder tegen stress en minder afhankelijk van beloning.

 20 - 22 uur (incl. vragen)
 Bib, Kerkeneind 23
 Gratis  
 Inschrijven: vóór vrijdag 5 oktober via dienst welzijn, 03 620 22 69, 
 sigrid.hermans@kalmthout.be
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Overprikkeld brein, de dOve bOeddha 
en de bange krijger door pieter

vAnderstighelen, holistisCh CoACh en therApeut

www.kalmthout.be

Waarom geraken sommige ouders verstrikt in een hoogconflictscheiding en wat 
maakt dat ze daar maar niet uit geraken? Wat kunnen ouders zelf actief doen om 
het conflict niet te laten escaleren en de last van hun kind te verkleinen of mee 
te dragen? De auteurs van het boek ‘Blijven staan ondanks de storm’ richten zich 
tot ouders die worstelen om als ouder te kunnen blijven staan in de stormachtige 
periode tijdens en soms lang na een scheiding. Het doel is om ouders handvatten 
aan te reiken zodat ze hun eigen ouderschap vorm kunnen geven, parallel aan de 
andere ouder, zelfs wanneer de conflicten niet stoppen.

 20 - 22 uur (incl. vragen)
 Bib, Kerkeneind 23
 Gratis  
 Inschrijven: vóór maandag 1 oktober via dienst welzijn, 03 620 22 69, 
 sigrid.hermans@kalmthout.be
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blijven staan Ondanks de stOrM

hAndvAtten voor ouders in een hoogConfliCt-
sCheiding • door Christel Cornelis


