
Focus op Vorming en Veerkracht

Infobrochure
&

Vormingsaanbod
sept - dec 2017

HerstelAcademie 
Antwerpen



Welkom bij HerstelAcademie Antwerpen.

Wij bieden kortdurende vormingen rond herstel, psychische kwetsbaarheid en 
veerkracht op verschillende locaties in de regio Antwerpen.

Ons vormingsaanbod ontstaat in coproductie met evenwaardige samenwerking tussen 
hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Onze trainers geven elke vorming in duo, waarbij 

professionele kennis en ervaringskennis elkaar aanvullen. Met hun verhaal brengen zij 
een boodschap van hoop, begrip en mogelijkheden, evenals praktische handvaten voor 

jezelf en je omgeving om je leven in eigen handen te nemen.
 

Onze vormingen staan open voor iedereen. Onze studenten zijn psychische kwetsbare 
mensen, hun naaste omgeving, (toekomstige) hulpverleners, maar evenzeer elke 

geïnteresseerde burger. We werken steeds in groep, en met eigen leerdoelen van de 
studenten. We bieden ruimte om eigen ervaringen te delen met elkaar.

Ons doel is om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling door het 
uitwisselen van kennis, ervaringen en sociale contacten met medestudenten.

HerstelAcademie Antwerpen groeit verder in een samenwerking met 

Multiversum - vzw De Link, UilenSpiegel, Oggpa, OpWegg, Similes, Thomas More Hogeschool 
Antwerpen, Buurtwerk ‘t Pleintje, Multiversum - vzw De Vliering, ZNA PZ & Beschut Wonen 

Antwerpen, CAW Antwerpen, Adic, CGG Vagga, CGG Andante, CC Mortsel, VDIP, OXOT Antwerpen, 
De Dagen, Free Clinic, Bubbels&Babbels, VDAB, GTB, Job-Link, De Keerkring, Multiversum - PZ 

Mortsel/Boechout, HOP PZ Zoersel, Beschut Wonen Zoersel,  PZ Duffel, HerstelAcademie Emergo, 
HerstelAcademie Kempen, enthousiaste ervaringsdeskundigen en professionals, ...

Met financiële ondersteuning door
Multiversum - vzw De Link, SaRA en Provincie Antwerpen

Met steun van de 
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid en Mentalis.

vzw DE LINK 
 



HerstelAcademie Antwerpen
staat voor:

 Een open , kortdurend en flexibel, voor iedereen die er vormingsaanbod

belangstelling voor heeft; 

 Een toegankelijke en veilige , georganiseerd op diverse leeromgeving

locaties;  

 Het samenwerken in door mensen met ervaringskennis en coproductie 

professionele kennis, met een focus op samen leren; 

 Het centraal stellen van de , met focus op de gehele persoon herstelvisie

en zijn kwaliteiten; 

 Het ondersteunen van hoop, eigen kracht en persoonlijke leerdoelen 

voor iedere student; 

 Het bieden van persoonlijke , bij het vinden en formuleren van eigen steun

keuzes, wensen en leerdoelen binnen een eigen traject; 

 Het ondersteunen van de uitbouw van een persoonlijk en het netwerk 

gevoel van alleen te zijn helpen doorbreken; 

 Een inclusief gedachtegoed, door het bevorderen van in de participatie 

maatschappij; 

 Een op zorg via een persoonlijk traject dat kennis en inzichten aanvulling 

verbindt met gedeelde ervaringen; 

 Een naar een reguliere onderwijsinstelling mogelijke opstap 

 Een manier van  zelfzorg



Inschrijven doe je zo: 

Stuur een mail naar antwerpen@herstelacademie.be of
bel naar Luc Jordens 0474/88.59.35 of Annick Beyers 0476/95.57.34

Vermeld de cursus(sen) van je keuze en laat zeker ook een 
telefoonnummer na zodat we je kunnen contacteren voor de start 
van de cursus.

Je ontvangt van ons een bericht met de betalingsgegevens voor het 
inschrijvingsgeld. Je inschrijving is pas definitief na betaling.

Onze vormingslocaties zijn: 

•	 Thomas	More	Hogeschool	
								campus	National
								Kronenburgstraat	62-72,	2000	Antwerpen

•	 Permeke	bibliotheek	–	zaal	Sierra
								De	Coninckplein	26,	2000	Antwerpen

•	 De	Vlonder	-	vzw	De	Vliering
								G.	Van	Raemdoncklaan	5,	2530	Boechout

•	 Buurtwerk	’t	Pleintje
								Sint-Rochusstraat	106,	2100	Deurne

•	 Bibliotheek	Mortsel
								Eggestraat	32,	2640	Mortsel

•	 Ontmoetingsruimte	vzw	De	Link
								Antwerpsestraat	179,	2640	Mortsel

•	 Praktijk	Ann	Maris
								Heilig	Kruistraat	14,	2640	Mortsel

•	 OXOt	Antwerpen
								Bouwmeesterstraat	3-5,	
								2000	Antwerpen

N.T.B.	=	nog	te	bepalen

Verantwoordelijke	  uitgever:	  Nicole	  Van	  Houtven,	  Antwerpsestraat	  179	  –	  2640	  Mortsel	  

In ons aanbod hechten we groot 

belang aan een respectvole, veilige 

omgeving. Sommige cursussen zijn 

specifiek bedoeld voor psychisch 

kwetsbare mensen.

 Dit symbool duidt dit aan:

Contactinformatie:
Herstelacademie Antwerpen – vzw De LinkAntwerpsestraat 179 - 2640 Mortsel

Mail : antwerpen@herstelacademie.be
Algemene coördinatie: Tom Vansteenkiste - 0473/88.24.56

Voor inschrijvingen, vragen en suggesties:Luc Jordens & Annick Beyers  0474/88.59.35 - 0476/96.57.34

Kijk zeker op www.herstelacademie.be/antwerpen 
voor alle recente aanpassingen in ons aanbod.
Ontvang je thuis graag een papieren folder ? 
Stuur ons dan een mail of bel ons.



Vormingsaanbod najaar 2017 (september - december)     

Je herstelverhaal schrijven

Een herstelverhaal is een stukje levensverhaal waarbij je inzicht krijgt in de weg die je hebt 
afgelegd en droomt naar de toekomst. Dat kan verhelderend zijn voor jezelf en voor je directe 
omgeving. In deze zes opeenvolgende sessies word je begeleid in het schrijven van dat stukje 
levensverhaal waarin je zin en betekenis kan geven aan wat jou is overkomen.

Samen werken aan herstel 

Herstel: wat betekent het en hoe begin je eraan voor jezelf? Leer aan de hand van oefeningen, 
herstelteksten en discussiemomenten in deze vier opeenvolgende om zelf aan je welbevinden 
te werken. Zoek je eigen pad, verken jouw mogelijkheden en kansen. Dit alles in een veilige 
omgeving waarin je je gedachten kunt delen met anderen.   

Op eigen kracht       *NIEUW*

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik? Wat weet ik? Wat kan ik? We zoeken samen naar de 
antwoorden op deze vragen. Vervolgens gieten we deze in een krachtenmatrix. Zo leer je 
vanuit welke sterktes je het leven kan aanpakken. Deze vorming wordt voorzien binnen een 
samenwerking met Herstelacademie Emergo.

PhotoVoice: Herstel in Beeld

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. In deze vorming leer je jezelf met behulp van 
fotografie uitdrukken rond thema’s zoals psychische kwetsbaarheid, veerkracht en herstel. 
Gedurende vijf opeenvolgende sessies gaan we samen op zoek naar wat jou kracht geeft, wat  
ondersteunend is in jouw leven. We werken met eigen foto’s die deelnemers zelf maken 
binnen hun leefomgeving. Tijdens de sessies worden deze in groep besproken. Zo werken we 
als groep toe naar een eindresultaat, zoals een kleine expositie, waarbij we het thema ‘herstel’ 
letterlijk in beeld brengen. Voor deze reeks heb je een fototoestel of smartphone nodig 
waarmee je je foto’s maakt. Je kan ook kiezen voor een camera in bruikleen (waarborg 50€).

Vedic Art: verlicht je herstel met kleur

Kunst, leven en herstel worden één expressie die je zelf vorm geeft. Je gaat aan de slag met 
verf om verbinding te maken met jezelf, om expressie te geven aan je gevoel, om jezelf te 
ontwikkelen. Laat je schilderstrepen een dialoog vormen met je binnenste zelf. Vedic Art is een 
methodiek die je via creatieve expressie op weg zet naar herstel. Voor deze vorming is geen 
specifieke voorkennis of creatieve achtergrond vereist. 

Wandelend stilstaan bij jezelf

Een wandelcoach en een ervaringswerker nemen je mee in de natuur en laten je ervaren hoe 
die natuur “niet spreekt maar wel veel zegt”. Al wandelend horen, zien en voelen we. Je staat 
stil bij hoe de natuur en jijzelf voortdurend bezig zijn met evolutie, groei en herstel. Er worden 
drie wandelingen met elk een eigen thema voorzien. Sessie 1 legt de focus op in je eigen 
kracht staan, sessie 2 gaat dieper in op veerkracht, sessie 3 staat stil bij het thema herfst en 
loslaten. Inschrijven kan voor de hele reeks of afzonderlijk per wandelsessie.

Van gewichtsverlies naar gezondheidswinst       *NIEUW*

Het gebruik van sommige medicatie en psychofarmaca kan leiden tot gewichtstoename. Hoe 
kunnen kleine aanpassingen in je levensstijl je laten genieten van lekker eten met 
gewichtsverlies? Een ervaringsdeskundige en een diëtiste brengen het verhaal van een jaar 
lang samen aan de slag gaan. We kijken in deze vorming naar praktische tips die je dagelijks 
kan aanwenden.

Cre-Actie	 *NIEUW*

In de zoektocht naar jezelf stimuleert CreActie je om je persoonlijke grenzen te verleggen en 
jezelf creatief uit te drukken. Via verschillende creatieve opdrachten leer je vorm geven aan 
wat je voelt. Je gaat samen met de groep aan de slag, en je maakt tastbare werken op een 
niet alledaagse wijze, zonder dat het resultaat primeert.

Herstel over generaties heen       *NIEUW*

Moeder en dochter nemen jullie mee in hun herstelverhaal met mooie en mindere 
hoofdstukken, maar bovenal een verhaal van hoop. Wat betekent het om als ouder bij 
momenten tekort te schieten. Hoe kan ik streven naar ‘goed genoeg ouderschap’? Op welke 
manier speelt mijn eigen kindertijd mee? Hoe ga je als kind om met ouders die niet altijd 
beschikbaar zijn en hoe leer je op eigen benen staan om zelf een toekomst uit te bouwen? 
Psychische problemen hebben een impact op je rol als ouder. Toch is het mogelijk om 
beschermend op te treden naar je kinderen. Iedere ouder is zoekende, ook zij zijn kind 
geweest en dit beïnvloedt hun eigen rol als moeder of vader.

Ouders onder invloed       *NIEUW*

Druggebruik en ouderschap roept bij veel mensen vragen en ongemakkelijke gevoelens op. Je 
omgeving reageert vaak onwennig. Je voelt je als ouder scheef bekeken, machteloos en 
onbegrepen. Soms weet je niet meer bij wie je nog terecht kan. Toch is het mogelijk om een 
goede vader of moeder te zijn, ondanks de extra zorgen en risico’s die een verslaving met zich 
meebrengt. In deze cursus gaan we samen aan de slag rond het thema ‘ouders onder 
invloed’. We zijn overtuigd dat het mogelijk is om samen met je kinderen op weg te gaan, hen 
te ondersteunen en te helpen groeien, om zo hun veerkracht te versterken. We leren welke 
hulp voorhanden is en waar je zelf terecht kan. 

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 09/11 19u - 21u 1 sessie Thomas More Hogeschool
campus National

5 euro

Gebruik: nieuwsgierig en bezorgd?       *NIEUW*

Misschien maak je je wel al eens zorgen over je eigen gebruik of van iemand uit je naaste 
omgeving. In deze sessie staan we stil bij processen die verslaving in de hand kunnen werken 
en/of in stand houden. Wat gebeurt er in je hoofd? Heeft gebruik ook een functie? Hoe komt 
het dat stoppen niet van de eerste keer lukt? Waarom is willen niet genoeg? Op zoek naar 
begrip, ook voor onbegrip! Je kan je inschrijven voor de namiddagsessie of avondsessie.

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 21/11 14u - 16u
19u30 - 21u30

1 sessie
1 sessie

Thomas More Hogeschool
Campus National

5 euro
5 euro

Geef je angst eens vakantie

Angstig zijn heeft een functie, maar het mag je niet gaan beperken! Waar ligt jouw grens, wat 
is ok en wanneer ervaar ik het als een probleem? We trachten je te motiveren om stil te staan 
bij de positieve intenties en deze in te zetten om er zelf mee aan de slag te gaan. Met 
oefeningen trachten we onze patronen te doorbreken en persoonlijke groei te bevorderen. 

Mijn stappen naar werk       *NIEUW*

Al eens stilgestaan bij wat ‘werk’ voor jou kan betekenen? Welke invulling werk jou kan geven 
en welke impact het heeft op je persoonlijke situatie? In deze 4 sessies staan we ondermeer 
stil bij energiegevers -en vreters, de manier van omgaan met de arbeidsmarkt en vooroordelen 
over werk. Je krijgt inzicht in welke stappen je zelf kan zetten en welke ondersteuning je 
daarbij kunt gebruiken.

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 09/11 - 23/11
07/12 - 21/12

13u - 16u 4 sessies Permeke Bibliotheek
Antwerpen

20 euro

Sterk op het werk       *NIEUW*

Ben je aan het werk en wil je leren wat je kan doen om jezelf te zijn en je goed te (blijven) 
voelen? Tijdens deze 4 sessies staan we stil bij hoe jouw collega’s en leidinggevenden naar 
jou kijken en hoe je daar zelf mee omgaat, wat je zelf kan ondernemen en wie je kan 
ondersteunen. Krijg meer inzicht in hoe jij jouw eigen krachten en talenten kan inzetten en 
welke aanpassingen nuttig voor jou kunnen zijn!

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

N.T.B. N.T.B. N.T.B. 4 sessies N.T.B. 20 euro

Programma en locaties onder voorbehoud van wijzigingen: 
 www.herstelacademie.be/antwerpen

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/09 - 10/10 - 24/10 
07/11 - 21/11 - 05/12 

10u-12u30 6 sessies Bibliotheek
Mortsel

30 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Vrijdag 29/09 - 06/10
13/10 - 20/10 

14u -16u30 4 sessies Buurthuis ʻt Pleintje
Deurne

20 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 14/11 13u30 - 16u 1 sessie Buurthuis ʻt Pleintje
Deurne

5 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 07/11 - 14/11 - 21/11
28/11 - 12/12

13u - 15u30 5 sessies Thomas More Hogeschool
campus National

25 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/9- 03/10- 10/10- 17/10
24/10 - 31/10 - 07/11

13u - 17u 7 sessies Ontmoetingsruimte 
vzw De Link

35 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/09 - 03/10 - 10/10 14u - 16u 3 sessies Ontmoetingsruimte 
vzw De Link

5 euro per 
wandeling

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Vrijdag 10/11- 17/11 - 24/11 
01/12 - 08/12 - 15/12 

15u30 - 17u30 6 sessies OXOt
Antwerpen

30 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Woensdag
Maandag

15/11 
20/11

19u - 21u
19u - 21u

2 sessies Ontmoetingsruimte
vzw De Link

10 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 10/10 - 17/10 16u -18u 2 sessies Clubhuis De Vlonder
Boechout

10 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 21/09 14u - 15u30 1 sessie Praktijk Ann Maris 5 euro
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Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/09 - 10/10 - 24/10 
07/11 - 21/11 - 05/12 

10u-12u30 6 sessies Bibliotheek
Mortsel

30 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Vrijdag 29/09 - 06/10
13/10 - 20/10 

14u -16u30 4 sessies Buurthuis ʻt Pleintje
Deurne

20 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 14/11 13u30 - 16u 1 sessie Buurthuis ʻt Pleintje
Deurne

5 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 07/11 - 14/11 - 21/11
28/11 - 12/12

13u - 15u30 5 sessies Thomas More Hogeschool
campus National

25 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/9- 03/10- 10/10- 17/10
24/10 - 31/10 - 07/11

13u - 17u 7 sessies Ontmoetingsruimte 
vzw De Link

35 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/09 - 03/10 - 10/10 14u - 16u 3 sessies Ontmoetingsruimte 
vzw De Link

5 euro per 
wandeling

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Vrijdag 10/11- 17/11 - 24/11 
01/12 - 08/12 - 15/12 

15u30 - 17u30 6 sessies OXOt
Antwerpen

30 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Woensdag
Maandag

15/11 
20/11

19u - 21u
19u - 21u

2 sessies Ontmoetingsruimte
vzw De Link

10 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 10/10 - 17/10 16u -18u 2 sessies Clubhuis De Vlonder
Boechout

10 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 21/09 14u - 15u30 1 sessie Praktijk Ann Maris 5 euro

Vormingsaanbod najaar 2017 (september - december)     

Je herstelverhaal schrijven

Een herstelverhaal is een stukje levensverhaal waarbij je inzicht krijgt in de weg die je hebt 
afgelegd en droomt naar de toekomst. Dat kan verhelderend zijn voor jezelf en voor je directe 
omgeving. In deze zes opeenvolgende sessies word je begeleid in het schrijven van dat stukje 
levensverhaal waarin je zin en betekenis kan geven aan wat jou is overkomen.

Samen werken aan herstel 

Herstel: wat betekent het en hoe begin je eraan voor jezelf? Leer aan de hand van oefeningen, 
herstelteksten en discussiemomenten in deze vier opeenvolgende om zelf aan je welbevinden 
te werken. Zoek je eigen pad, verken jouw mogelijkheden en kansen. Dit alles in een veilige 
omgeving waarin je je gedachten kunt delen met anderen.   

Op eigen kracht       *NIEUW*

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik? Wat weet ik? Wat kan ik? We zoeken samen naar de 
antwoorden op deze vragen. Vervolgens gieten we deze in een krachtenmatrix. Zo leer je 
vanuit welke sterktes je het leven kan aanpakken. Deze vorming wordt voorzien binnen een 
samenwerking met Herstelacademie Emergo.

PhotoVoice: Herstel in Beeld

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. In deze vorming leer je jezelf met behulp van 
fotografie uitdrukken rond thema’s zoals psychische kwetsbaarheid, veerkracht en herstel. 
Gedurende vijf opeenvolgende sessies gaan we samen op zoek naar wat jou kracht geeft, wat  
ondersteunend is in jouw leven. We werken met eigen foto’s die deelnemers zelf maken 
binnen hun leefomgeving. Tijdens de sessies worden deze in groep besproken. Zo werken we 
als groep toe naar een eindresultaat, zoals een kleine expositie, waarbij we het thema ‘herstel’ 
letterlijk in beeld brengen. Voor deze reeks heb je een fototoestel of smartphone nodig 
waarmee je je foto’s maakt. Je kan ook kiezen voor een camera in bruikleen (waarborg 50€).

Vedic Art: verlicht je herstel met kleur

Kunst, leven en herstel worden één expressie die je zelf vorm geeft. Je gaat aan de slag met 
verf om verbinding te maken met jezelf, om expressie te geven aan je gevoel, om jezelf te 
ontwikkelen. Laat je schilderstrepen een dialoog vormen met je binnenste zelf. Vedic Art is een 
methodiek die je via creatieve expressie op weg zet naar herstel. Voor deze vorming is geen 
specifieke voorkennis of creatieve achtergrond vereist. 

Wandelend stilstaan bij jezelf

Een wandelcoach en een ervaringswerker nemen je mee in de natuur en laten je ervaren hoe 
die natuur “niet spreekt maar wel veel zegt”. Al wandelend horen, zien en voelen we. Je staat 
stil bij hoe de natuur en jijzelf voortdurend bezig zijn met evolutie, groei en herstel. Er worden 
drie wandelingen met elk een eigen thema voorzien. Sessie 1 legt de focus op in je eigen 
kracht staan, sessie 2 gaat dieper in op veerkracht, sessie 3 staat stil bij het thema herfst en 
loslaten. Inschrijven kan voor de hele reeks of afzonderlijk per wandelsessie.

Van gewichtsverlies naar gezondheidswinst       *NIEUW*

Het gebruik van sommige medicatie en psychofarmaca kan leiden tot gewichtstoename. Hoe 
kunnen kleine aanpassingen in je levensstijl je laten genieten van lekker eten met 
gewichtsverlies? Een ervaringsdeskundige en een diëtiste brengen het verhaal van een jaar 
lang samen aan de slag gaan. We kijken in deze vorming naar praktische tips die je dagelijks 
kan aanwenden.

Cre-Actie	 *NIEUW*

In de zoektocht naar jezelf stimuleert CreActie je om je persoonlijke grenzen te verleggen en 
jezelf creatief uit te drukken. Via verschillende creatieve opdrachten leer je vorm geven aan 
wat je voelt. Je gaat samen met de groep aan de slag, en je maakt tastbare werken op een 
niet alledaagse wijze, zonder dat het resultaat primeert.

Herstel over generaties heen       *NIEUW*

Moeder en dochter nemen jullie mee in hun herstelverhaal met mooie en mindere 
hoofdstukken, maar bovenal een verhaal van hoop. Wat betekent het om als ouder bij 
momenten tekort te schieten. Hoe kan ik streven naar ‘goed genoeg ouderschap’? Op welke 
manier speelt mijn eigen kindertijd mee? Hoe ga je als kind om met ouders die niet altijd 
beschikbaar zijn en hoe leer je op eigen benen staan om zelf een toekomst uit te bouwen? 
Psychische problemen hebben een impact op je rol als ouder. Toch is het mogelijk om 
beschermend op te treden naar je kinderen. Iedere ouder is zoekende, ook zij zijn kind 
geweest en dit beïnvloedt hun eigen rol als moeder of vader.

Ouders onder invloed       *NIEUW*

Druggebruik en ouderschap roept bij veel mensen vragen en ongemakkelijke gevoelens op. Je 
omgeving reageert vaak onwennig. Je voelt je als ouder scheef bekeken, machteloos en 
onbegrepen. Soms weet je niet meer bij wie je nog terecht kan. Toch is het mogelijk om een 
goede vader of moeder te zijn, ondanks de extra zorgen en risico’s die een verslaving met zich 
meebrengt. In deze cursus gaan we samen aan de slag rond het thema ‘ouders onder 
invloed’. We zijn overtuigd dat het mogelijk is om samen met je kinderen op weg te gaan, hen 
te ondersteunen en te helpen groeien, om zo hun veerkracht te versterken. We leren welke 
hulp voorhanden is en waar je zelf terecht kan. 

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 09/11 19u - 21u 1 sessie Thomas More Hogeschool
campus National

5 euro

Gebruik: nieuwsgierig en bezorgd?       *NIEUW*

Misschien maak je je wel al eens zorgen over je eigen gebruik of van iemand uit je naaste 
omgeving. In deze sessie staan we stil bij processen die verslaving in de hand kunnen werken 
en/of in stand houden. Wat gebeurt er in je hoofd? Heeft gebruik ook een functie? Hoe komt 
het dat stoppen niet van de eerste keer lukt? Waarom is willen niet genoeg? Op zoek naar 
begrip, ook voor onbegrip! Je kan je inschrijven voor de namiddagsessie of avondsessie.

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 21/11 14u - 16u
19u30 - 21u30

1 sessie
1 sessie

Thomas More Hogeschool
Campus National

5 euro
5 euro

Geef je angst eens vakantie

Angstig zijn heeft een functie, maar het mag je niet gaan beperken! Waar ligt jouw grens, wat 
is ok en wanneer ervaar ik het als een probleem? We trachten je te motiveren om stil te staan 
bij de positieve intenties en deze in te zetten om er zelf mee aan de slag te gaan. Met 
oefeningen trachten we onze patronen te doorbreken en persoonlijke groei te bevorderen. 

Mijn stappen naar werk       *NIEUW*

Al eens stilgestaan bij wat ‘werk’ voor jou kan betekenen? Welke invulling werk jou kan geven 
en welke impact het heeft op je persoonlijke situatie? In deze 4 sessies staan we ondermeer 
stil bij energiegevers -en vreters, de manier van omgaan met de arbeidsmarkt en vooroordelen 
over werk. Je krijgt inzicht in welke stappen je zelf kan zetten en welke ondersteuning je 
daarbij kunt gebruiken.

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 09/11 - 23/11
07/12 - 21/12

13u - 16u 4 sessies Permeke Bibliotheek
Antwerpen

20 euro

Sterk op het werk       *NIEUW*

Ben je aan het werk en wil je leren wat je kan doen om jezelf te zijn en je goed te (blijven) 
voelen? Tijdens deze 4 sessies staan we stil bij hoe jouw collega’s en leidinggevenden naar 
jou kijken en hoe je daar zelf mee omgaat, wat je zelf kan ondernemen en wie je kan 
ondersteunen. Krijg meer inzicht in hoe jij jouw eigen krachten en talenten kan inzetten en 
welke aanpassingen nuttig voor jou kunnen zijn!

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

N.T.B. N.T.B. N.T.B. 4 sessies N.T.B. 20 euro

Programma en locaties onder voorbehoud van wijzigingen: 
 www.herstelacademie.be/antwerpen

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/09 - 10/10 - 24/10 
07/11 - 21/11 - 05/12 

10u-12u30 6 sessies Bibliotheek
Mortsel

30 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Vrijdag 29/09 - 06/10
13/10 - 20/10 

14u -16u30 4 sessies Buurthuis ʻt Pleintje
Deurne

20 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 14/11 13u30 - 16u 1 sessie Buurthuis ʻt Pleintje
Deurne

5 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 07/11 - 14/11 - 21/11
28/11 - 12/12

13u - 15u30 5 sessies Thomas More Hogeschool
campus National

25 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/9- 03/10- 10/10- 17/10
24/10 - 31/10 - 07/11

13u - 17u 7 sessies Ontmoetingsruimte 
vzw De Link

35 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/09 - 03/10 - 10/10 14u - 16u 3 sessies Ontmoetingsruimte 
vzw De Link

5 euro per 
wandeling

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Vrijdag 10/11- 17/11 - 24/11 
01/12 - 08/12 - 15/12 

15u30 - 17u30 6 sessies OXOt
Antwerpen

30 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Woensdag
Maandag

15/11 
20/11

19u - 21u
19u - 21u

2 sessies Ontmoetingsruimte
vzw De Link

10 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 10/10 - 17/10 16u -18u 2 sessies Clubhuis De Vlonder
Boechout

10 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 21/09 14u - 15u30 1 sessie Praktijk Ann Maris 5 euro



Vormingsaanbod najaar 2017 (september - december)     

Je herstelverhaal schrijven

Een herstelverhaal is een stukje levensverhaal waarbij je inzicht krijgt in de weg die je hebt 
afgelegd en droomt naar de toekomst. Dat kan verhelderend zijn voor jezelf en voor je directe 
omgeving. In deze zes opeenvolgende sessies word je begeleid in het schrijven van dat stukje 
levensverhaal waarin je zin en betekenis kan geven aan wat jou is overkomen.

Samen werken aan herstel 

Herstel: wat betekent het en hoe begin je eraan voor jezelf? Leer aan de hand van oefeningen, 
herstelteksten en discussiemomenten in deze vier opeenvolgende om zelf aan je welbevinden 
te werken. Zoek je eigen pad, verken jouw mogelijkheden en kansen. Dit alles in een veilige 
omgeving waarin je je gedachten kunt delen met anderen.   

Op eigen kracht       *NIEUW*

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik? Wat weet ik? Wat kan ik? We zoeken samen naar de 
antwoorden op deze vragen. Vervolgens gieten we deze in een krachtenmatrix. Zo leer je 
vanuit welke sterktes je het leven kan aanpakken. Deze vorming wordt voorzien binnen een 
samenwerking met Herstelacademie Emergo.

PhotoVoice: Herstel in Beeld

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. In deze vorming leer je jezelf met behulp van 
fotografie uitdrukken rond thema’s zoals psychische kwetsbaarheid, veerkracht en herstel. 
Gedurende vijf opeenvolgende sessies gaan we samen op zoek naar wat jou kracht geeft, wat  
ondersteunend is in jouw leven. We werken met eigen foto’s die deelnemers zelf maken 
binnen hun leefomgeving. Tijdens de sessies worden deze in groep besproken. Zo werken we 
als groep toe naar een eindresultaat, zoals een kleine expositie, waarbij we het thema ‘herstel’ 
letterlijk in beeld brengen. Voor deze reeks heb je een fototoestel of smartphone nodig 
waarmee je je foto’s maakt. Je kan ook kiezen voor een camera in bruikleen (waarborg 50€).

Vedic Art: verlicht je herstel met kleur

Kunst, leven en herstel worden één expressie die je zelf vorm geeft. Je gaat aan de slag met 
verf om verbinding te maken met jezelf, om expressie te geven aan je gevoel, om jezelf te 
ontwikkelen. Laat je schilderstrepen een dialoog vormen met je binnenste zelf. Vedic Art is een 
methodiek die je via creatieve expressie op weg zet naar herstel. Voor deze vorming is geen 
specifieke voorkennis of creatieve achtergrond vereist. 

Wandelend stilstaan bij jezelf

Een wandelcoach en een ervaringswerker nemen je mee in de natuur en laten je ervaren hoe 
die natuur “niet spreekt maar wel veel zegt”. Al wandelend horen, zien en voelen we. Je staat 
stil bij hoe de natuur en jijzelf voortdurend bezig zijn met evolutie, groei en herstel. Er worden 
drie wandelingen met elk een eigen thema voorzien. Sessie 1 legt de focus op in je eigen 
kracht staan, sessie 2 gaat dieper in op veerkracht, sessie 3 staat stil bij het thema herfst en 
loslaten. Inschrijven kan voor de hele reeks of afzonderlijk per wandelsessie.

Van gewichtsverlies naar gezondheidswinst       *NIEUW*

Het gebruik van sommige medicatie en psychofarmaca kan leiden tot gewichtstoename. Hoe 
kunnen kleine aanpassingen in je levensstijl je laten genieten van lekker eten met 
gewichtsverlies? Een ervaringsdeskundige en een diëtiste brengen het verhaal van een jaar 
lang samen aan de slag gaan. We kijken in deze vorming naar praktische tips die je dagelijks 
kan aanwenden.

Cre-Actie	 *NIEUW*

In de zoektocht naar jezelf stimuleert CreActie je om je persoonlijke grenzen te verleggen en 
jezelf creatief uit te drukken. Via verschillende creatieve opdrachten leer je vorm geven aan 
wat je voelt. Je gaat samen met de groep aan de slag, en je maakt tastbare werken op een 
niet alledaagse wijze, zonder dat het resultaat primeert.

Herstel over generaties heen       *NIEUW*

Moeder en dochter nemen jullie mee in hun herstelverhaal met mooie en mindere 
hoofdstukken, maar bovenal een verhaal van hoop. Wat betekent het om als ouder bij 
momenten tekort te schieten. Hoe kan ik streven naar ‘goed genoeg ouderschap’? Op welke 
manier speelt mijn eigen kindertijd mee? Hoe ga je als kind om met ouders die niet altijd 
beschikbaar zijn en hoe leer je op eigen benen staan om zelf een toekomst uit te bouwen? 
Psychische problemen hebben een impact op je rol als ouder. Toch is het mogelijk om 
beschermend op te treden naar je kinderen. Iedere ouder is zoekende, ook zij zijn kind 
geweest en dit beïnvloedt hun eigen rol als moeder of vader.

Ouders onder invloed       *NIEUW*

Druggebruik en ouderschap roept bij veel mensen vragen en ongemakkelijke gevoelens op. Je 
omgeving reageert vaak onwennig. Je voelt je als ouder scheef bekeken, machteloos en 
onbegrepen. Soms weet je niet meer bij wie je nog terecht kan. Toch is het mogelijk om een 
goede vader of moeder te zijn, ondanks de extra zorgen en risico’s die een verslaving met zich 
meebrengt. In deze cursus gaan we samen aan de slag rond het thema ‘ouders onder 
invloed’. We zijn overtuigd dat het mogelijk is om samen met je kinderen op weg te gaan, hen 
te ondersteunen en te helpen groeien, om zo hun veerkracht te versterken. We leren welke 
hulp voorhanden is en waar je zelf terecht kan. 

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 09/11 19u - 21u 1 sessie Thomas More Hogeschool
campus National

5 euro

Gebruik: nieuwsgierig en bezorgd?       *NIEUW*

Misschien maak je je wel al eens zorgen over je eigen gebruik of van iemand uit je naaste 
omgeving. In deze sessie staan we stil bij processen die verslaving in de hand kunnen werken 
en/of in stand houden. Wat gebeurt er in je hoofd? Heeft gebruik ook een functie? Hoe komt 
het dat stoppen niet van de eerste keer lukt? Waarom is willen niet genoeg? Op zoek naar 
begrip, ook voor onbegrip! Je kan je inschrijven voor de namiddagsessie of avondsessie.

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 21/11 14u - 16u
19u30 - 21u30

1 sessie
1 sessie

Thomas More Hogeschool
Campus National

5 euro
5 euro

Geef je angst eens vakantie

Angstig zijn heeft een functie, maar het mag je niet gaan beperken! Waar ligt jouw grens, wat 
is ok en wanneer ervaar ik het als een probleem? We trachten je te motiveren om stil te staan 
bij de positieve intenties en deze in te zetten om er zelf mee aan de slag te gaan. Met 
oefeningen trachten we onze patronen te doorbreken en persoonlijke groei te bevorderen. 

Mijn stappen naar werk       *NIEUW*

Al eens stilgestaan bij wat ‘werk’ voor jou kan betekenen? Welke invulling werk jou kan geven 
en welke impact het heeft op je persoonlijke situatie? In deze 4 sessies staan we ondermeer 
stil bij energiegevers -en vreters, de manier van omgaan met de arbeidsmarkt en vooroordelen 
over werk. Je krijgt inzicht in welke stappen je zelf kan zetten en welke ondersteuning je 
daarbij kunt gebruiken.

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 09/11 - 23/11
07/12 - 21/12

13u - 16u 4 sessies Permeke Bibliotheek
Antwerpen

20 euro

Sterk op het werk       *NIEUW*

Ben je aan het werk en wil je leren wat je kan doen om jezelf te zijn en je goed te (blijven) 
voelen? Tijdens deze 4 sessies staan we stil bij hoe jouw collega’s en leidinggevenden naar 
jou kijken en hoe je daar zelf mee omgaat, wat je zelf kan ondernemen en wie je kan 
ondersteunen. Krijg meer inzicht in hoe jij jouw eigen krachten en talenten kan inzetten en 
welke aanpassingen nuttig voor jou kunnen zijn!

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

N.T.B. N.T.B. N.T.B. 4 sessies N.T.B. 20 euro

Programma en locaties onder voorbehoud van wijzigingen: 
 www.herstelacademie.be/antwerpen

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/09 - 10/10 - 24/10 
07/11 - 21/11 - 05/12 

10u-12u30 6 sessies Bibliotheek
Mortsel

30 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Vrijdag 29/09 - 06/10
13/10 - 20/10 

14u -16u30 4 sessies Buurthuis ʻt Pleintje
Deurne

20 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 14/11 13u30 - 16u 1 sessie Buurthuis ʻt Pleintje
Deurne

5 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 07/11 - 14/11 - 21/11
28/11 - 12/12

13u - 15u30 5 sessies Thomas More Hogeschool
campus National

25 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/9- 03/10- 10/10- 17/10
24/10 - 31/10 - 07/11

13u - 17u 7 sessies Ontmoetingsruimte 
vzw De Link

35 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/09 - 03/10 - 10/10 14u - 16u 3 sessies Ontmoetingsruimte 
vzw De Link

5 euro per 
wandeling

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Vrijdag 10/11- 17/11 - 24/11 
01/12 - 08/12 - 15/12 

15u30 - 17u30 6 sessies OXOt
Antwerpen

30 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Woensdag
Maandag

15/11 
20/11

19u - 21u
19u - 21u

2 sessies Ontmoetingsruimte
vzw De Link

10 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 10/10 - 17/10 16u -18u 2 sessies Clubhuis De Vlonder
Boechout

10 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 21/09 14u - 15u30 1 sessie Praktijk Ann Maris 5 euro



Vormingsaanbod najaar 2017 (september - december)     

Je herstelverhaal schrijven

Een herstelverhaal is een stukje levensverhaal waarbij je inzicht krijgt in de weg die je hebt 
afgelegd en droomt naar de toekomst. Dat kan verhelderend zijn voor jezelf en voor je directe 
omgeving. In deze zes opeenvolgende sessies word je begeleid in het schrijven van dat stukje 
levensverhaal waarin je zin en betekenis kan geven aan wat jou is overkomen.

Samen werken aan herstel 

Herstel: wat betekent het en hoe begin je eraan voor jezelf? Leer aan de hand van oefeningen, 
herstelteksten en discussiemomenten in deze vier opeenvolgende om zelf aan je welbevinden 
te werken. Zoek je eigen pad, verken jouw mogelijkheden en kansen. Dit alles in een veilige 
omgeving waarin je je gedachten kunt delen met anderen.   

Op eigen kracht       *NIEUW*

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik? Wat weet ik? Wat kan ik? We zoeken samen naar de 
antwoorden op deze vragen. Vervolgens gieten we deze in een krachtenmatrix. Zo leer je 
vanuit welke sterktes je het leven kan aanpakken. Deze vorming wordt voorzien binnen een 
samenwerking met Herstelacademie Emergo.

PhotoVoice: Herstel in Beeld

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. In deze vorming leer je jezelf met behulp van 
fotografie uitdrukken rond thema’s zoals psychische kwetsbaarheid, veerkracht en herstel. 
Gedurende vijf opeenvolgende sessies gaan we samen op zoek naar wat jou kracht geeft, wat  
ondersteunend is in jouw leven. We werken met eigen foto’s die deelnemers zelf maken 
binnen hun leefomgeving. Tijdens de sessies worden deze in groep besproken. Zo werken we 
als groep toe naar een eindresultaat, zoals een kleine expositie, waarbij we het thema ‘herstel’ 
letterlijk in beeld brengen. Voor deze reeks heb je een fototoestel of smartphone nodig 
waarmee je je foto’s maakt. Je kan ook kiezen voor een camera in bruikleen (waarborg 50€).

Vedic Art: verlicht je herstel met kleur

Kunst, leven en herstel worden één expressie die je zelf vorm geeft. Je gaat aan de slag met 
verf om verbinding te maken met jezelf, om expressie te geven aan je gevoel, om jezelf te 
ontwikkelen. Laat je schilderstrepen een dialoog vormen met je binnenste zelf. Vedic Art is een 
methodiek die je via creatieve expressie op weg zet naar herstel. Voor deze vorming is geen 
specifieke voorkennis of creatieve achtergrond vereist. 

Wandelend stilstaan bij jezelf

Een wandelcoach en een ervaringswerker nemen je mee in de natuur en laten je ervaren hoe 
die natuur “niet spreekt maar wel veel zegt”. Al wandelend horen, zien en voelen we. Je staat 
stil bij hoe de natuur en jijzelf voortdurend bezig zijn met evolutie, groei en herstel. Er worden 
drie wandelingen met elk een eigen thema voorzien. Sessie 1 legt de focus op in je eigen 
kracht staan, sessie 2 gaat dieper in op veerkracht, sessie 3 staat stil bij het thema herfst en 
loslaten. Inschrijven kan voor de hele reeks of afzonderlijk per wandelsessie.

Van gewichtsverlies naar gezondheidswinst       *NIEUW*

Het gebruik van sommige medicatie en psychofarmaca kan leiden tot gewichtstoename. Hoe 
kunnen kleine aanpassingen in je levensstijl je laten genieten van lekker eten met 
gewichtsverlies? Een ervaringsdeskundige en een diëtiste brengen het verhaal van een jaar 
lang samen aan de slag gaan. We kijken in deze vorming naar praktische tips die je dagelijks 
kan aanwenden.

Cre-Actie	 *NIEUW*

In de zoektocht naar jezelf stimuleert CreActie je om je persoonlijke grenzen te verleggen en 
jezelf creatief uit te drukken. Via verschillende creatieve opdrachten leer je vorm geven aan 
wat je voelt. Je gaat samen met de groep aan de slag, en je maakt tastbare werken op een 
niet alledaagse wijze, zonder dat het resultaat primeert.

Herstel over generaties heen       *NIEUW*

Moeder en dochter nemen jullie mee in hun herstelverhaal met mooie en mindere 
hoofdstukken, maar bovenal een verhaal van hoop. Wat betekent het om als ouder bij 
momenten tekort te schieten. Hoe kan ik streven naar ‘goed genoeg ouderschap’? Op welke 
manier speelt mijn eigen kindertijd mee? Hoe ga je als kind om met ouders die niet altijd 
beschikbaar zijn en hoe leer je op eigen benen staan om zelf een toekomst uit te bouwen? 
Psychische problemen hebben een impact op je rol als ouder. Toch is het mogelijk om 
beschermend op te treden naar je kinderen. Iedere ouder is zoekende, ook zij zijn kind 
geweest en dit beïnvloedt hun eigen rol als moeder of vader.

Ouders onder invloed       *NIEUW*

Druggebruik en ouderschap roept bij veel mensen vragen en ongemakkelijke gevoelens op. Je 
omgeving reageert vaak onwennig. Je voelt je als ouder scheef bekeken, machteloos en 
onbegrepen. Soms weet je niet meer bij wie je nog terecht kan. Toch is het mogelijk om een 
goede vader of moeder te zijn, ondanks de extra zorgen en risico’s die een verslaving met zich 
meebrengt. In deze cursus gaan we samen aan de slag rond het thema ‘ouders onder 
invloed’. We zijn overtuigd dat het mogelijk is om samen met je kinderen op weg te gaan, hen 
te ondersteunen en te helpen groeien, om zo hun veerkracht te versterken. We leren welke 
hulp voorhanden is en waar je zelf terecht kan. 

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 09/11 19u - 21u 1 sessie Thomas More Hogeschool
campus National

5 euro

Gebruik: nieuwsgierig en bezorgd?       *NIEUW*

Misschien maak je je wel al eens zorgen over je eigen gebruik of van iemand uit je naaste 
omgeving. In deze sessie staan we stil bij processen die verslaving in de hand kunnen werken 
en/of in stand houden. Wat gebeurt er in je hoofd? Heeft gebruik ook een functie? Hoe komt 
het dat stoppen niet van de eerste keer lukt? Waarom is willen niet genoeg? Op zoek naar 
begrip, ook voor onbegrip! Je kan je inschrijven voor de namiddagsessie of avondsessie.

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 21/11 14u - 16u
19u30 - 21u30

1 sessie
1 sessie

Thomas More Hogeschool
Campus National

5 euro
5 euro

Geef je angst eens vakantie

Angstig zijn heeft een functie, maar het mag je niet gaan beperken! Waar ligt jouw grens, wat 
is ok en wanneer ervaar ik het als een probleem? We trachten je te motiveren om stil te staan 
bij de positieve intenties en deze in te zetten om er zelf mee aan de slag te gaan. Met 
oefeningen trachten we onze patronen te doorbreken en persoonlijke groei te bevorderen. 

Mijn stappen naar werk       *NIEUW*

Al eens stilgestaan bij wat ‘werk’ voor jou kan betekenen? Welke invulling werk jou kan geven 
en welke impact het heeft op je persoonlijke situatie? In deze 4 sessies staan we ondermeer 
stil bij energiegevers -en vreters, de manier van omgaan met de arbeidsmarkt en vooroordelen 
over werk. Je krijgt inzicht in welke stappen je zelf kan zetten en welke ondersteuning je 
daarbij kunt gebruiken.

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 09/11 - 23/11
07/12 - 21/12

13u - 16u 4 sessies Permeke Bibliotheek
Antwerpen

20 euro

Sterk op het werk       *NIEUW*

Ben je aan het werk en wil je leren wat je kan doen om jezelf te zijn en je goed te (blijven) 
voelen? Tijdens deze 4 sessies staan we stil bij hoe jouw collega’s en leidinggevenden naar 
jou kijken en hoe je daar zelf mee omgaat, wat je zelf kan ondernemen en wie je kan 
ondersteunen. Krijg meer inzicht in hoe jij jouw eigen krachten en talenten kan inzetten en 
welke aanpassingen nuttig voor jou kunnen zijn!

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

N.T.B. N.T.B. N.T.B. 4 sessies N.T.B. 20 euro

Programma en locaties onder voorbehoud van wijzigingen: 
 www.herstelacademie.be/antwerpen

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/09 - 10/10 - 24/10 
07/11 - 21/11 - 05/12 

10u-12u30 6 sessies Bibliotheek
Mortsel

30 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Vrijdag 29/09 - 06/10
13/10 - 20/10 

14u -16u30 4 sessies Buurthuis ʻt Pleintje
Deurne

20 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 14/11 13u30 - 16u 1 sessie Buurthuis ʻt Pleintje
Deurne

5 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 07/11 - 14/11 - 21/11
28/11 - 12/12

13u - 15u30 5 sessies Thomas More Hogeschool
campus National

25 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/9- 03/10- 10/10- 17/10
24/10 - 31/10 - 07/11

13u - 17u 7 sessies Ontmoetingsruimte 
vzw De Link

35 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 26/09 - 03/10 - 10/10 14u - 16u 3 sessies Ontmoetingsruimte 
vzw De Link

5 euro per 
wandeling

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Vrijdag 10/11- 17/11 - 24/11 
01/12 - 08/12 - 15/12 

15u30 - 17u30 6 sessies OXOt
Antwerpen

30 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Woensdag
Maandag

15/11 
20/11

19u - 21u
19u - 21u

2 sessies Ontmoetingsruimte
vzw De Link

10 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Dinsdag 10/10 - 17/10 16u -18u 2 sessies Clubhuis De Vlonder
Boechout

10 euro

Dag Data Tijdstip # Sessies Locatie prijs

Donderdag 21/09 14u - 15u30 1 sessie Praktijk Ann Maris 5 euro


