
10-daagse van de geestelijke gezondheid
van maandag 1 tot woensdag 10 oktober 2018

in ‘t Gasthuis
georganiseerd door de Gezondheidsraad Wijnegem

 www.fitinjehoofd.be
Ontdek 10 stappen die je gezonder en veerkrachtiger maken.

Doe de veerkracht-test en leef je uit op je eigen online werkplek.
Want wie zich Fit in zijn Hoofd voelt, zit Goed in zijn vel.

Ook als 

APP 

beschikbaar



Iedere werkdag van 1 t/m 10/10
za 6/10

14 tot 16 u
10 tot 12 u Agora Koffiebar met gratis stuk taart

ma 1/10 Reken op je vrienden 18 tot 20.30 u Foyer Bloedgeven
Bloedgeven doet leven! -  info@rodekruis.be -  www.bloedgevendoetleven.be

Hou je hoofd boven water 19.30 tot 20.30 u Lazaret Yoga
Je ziet van buiten wat yoga van binnen doet... -  mieke.vanderauwera@telenet.be

wo 3/10 Durf hulp te vragen 9 tot 12 u Plug-in Digidak - vrije inloop
Computervragen? Stel ze tijdens deze vrije inloop -  cultuur@wijnegem.be

Vind jezelf oké 19.30 tot 21.30 u Schuur Lachyoga
Lachen is goed voor het fysieke en psychische welzijn voor ieder van ons!    
Lachacademie van België -  hika@lachacademie.be -  www.lachacademie.be

Ga er voor! 20 tot 22 u Foyer Schaken
Kom je meten met andere schaakliefhebbers

do 4/10 Beweeg 12.15 tot 13.15 u Lazaret Pilates
Kristel Slootmaeckers -  Info@callanetics-pilates-slootmaeckers.be                                      

Gun jezelf rust 19.30 tot 20.30 u Kapel Yoga
Relaxatieyoga - Sandy van den Boogaert -  elsamarie888@gmail.com -  www.s-yoga.be

Hou je hoofd boven water 20 tot 21 u Lazaret Yoga
 www.edelensterk.blogspot.be 

Probeer eens iets nieuws 18.30 tot 19.30 u in de Schuur Yoga: Art Martial Sensoriel
 katrien@bebolder.be -  www.bebolder.be -  www.facebook.com/bebolder.be
We mediteren in beweging, leren waarnemen en bouwen (veer)kracht op.

vr 5/10 Praat erover 14 tot 15 u Theater Geluk op grootmoeders wijze
‘Geluk op grootmoeders wijze’ speelt zich af in een cafeetje. Een groepje bevriende senioren houdt er wekelijks hun bijeen-
komst. Aan de hand van de tips uit de ‘Fit in je hoofd’-campagne pakken ze hun eigen geestelijke gezondheid aan.      

Reken op je vrienden 19.30 tot 21.55 u Living (in Ahoy) Moviedays: ‘Me Before You’
Deze film moet je gezien hebben! - Voor jongeren ouder dan 11 en jonger dan 16 jaar               

Probeer eens iets nieuws 20 tot 21 u Conferentiezaal Tango
Durf hulp vragen 20 tot 21 u De Wilg Juwelen maken
Maak zelf een prachtig sieraad - Diane De Beuckelaer -  03 293 81 18               

za 6/10 Ga er voor 9.30 tot 11.30 u De Wilg Mindfulness
Breng balans in je leven -  kristel@zinnebeeld.me -  www.zinnebeeld.be
Vind jezelf oké 14 tot 15 u De Wilg Filosoferen: ouder-kind workshop
Voor kinderen van 8-12 jaar + een ouder - een verrassende reis doorheen de hoofden van grote en kleine
mensen -  katrin_laureyssens@hotmail.com -  www.denkkaravaan.be

zo 7/10 Beweeg 10 tot 11 u Kapel Kinderyoga DansKreatie
Relaxatieyoga - Sandy van den Boogaert -  elsamarie888@gmail.com      

ma 8/10 Ga er voor! 10 tot 11 u Conferentiezaal Yoga
Vl@s, Vlaams verbond voor gepensioneerden - Flora Grieten: 0472 41 88 81 -  www.s-yoga.be

Probeer eens iets nieuws 20 tot 23 u Foyer Wiezen (kaarten)
Kom samen met je vrienden een kaartje leggen                   

di 9/10 Gun jezelf rust 14 tot 16  u Conferentiezaal Blijven ademen
Deze workshop is volgeboekt!      

wo 10/10 Durf hulp te vragen 9 tot 12 u Leslokaal Digidak - vrije inloop
Computervragen? Stel ze tijdens deze vrije inloop -  cultuur@wijnegem.be

Praat erover 19 tot 20 u Foyer Receptie
Kom naar onze receptie als afsluiter van deze 10-daagse - Een hapje, een drankje en een gezellige babbel. Welkom!               

Kom proberen. Welkom zonder in te schrijven! Turnhoutsebaan 199 -  cultuur@wijnegem.be -  03 288 21 80
Doe iets gemakkelijks aan als je yoga of pilates wil proberen. 
In de gids ‘UiT in Wijnegem’ kan je het volledige aanbod van ’t Gasthuis terugvinden. Je kan deze gids verkrijgen aan 
de balie van ’t Gasthuis.


