
 

                          HERSTEL EN JE NAASTE OMGEVING 

 

Wat kan je als familie doen om herstel te bevorderen 

16/5 van 19-21u in campus National, Th. More. Kronenburgstr 72 
Antwerpen 

Als familie of betrokkene bij iemand met een psychische kwetsbaarheid kan 
je wel degelijk een rol spelen in het proces naar herstel. In deze sessie kijken 
we naar de sleutelelementen van herstel. Wanneer ben ik voor de ander 
ondersteunend en hoe vinden we samen wat er nodig is om herstel te 
bevorderen. Inschrijving : 5€ 

Deze cursussen gaan zodra van start 

medewerkers 
In dit nummer 

1 gaat van start! 

2 Luistercafé 

3 Inschrijven en contact 

3 Infopunt OPWEGG 

4          kalender 

 

Groei in jezelf en merk 

verandering om je 

heen! 

-Jessie- 

 
Nieuws vanuit Herstelacademie Antwerpen 

NUMMER 3  

mei 2017 

 Hoe ga je als familie om met je eigen herstel 

6/6 van 19-21u in campus National. Th. More. Kronenburgstr 72 Antwerpen 

Als jij in je omgeving zorg draagt voor iemand met een psychische kwetsbaarheid, dan zal dit vaak veel 
energie vragen. Hoe ga je hier mee om en hoe zorg je dat je in je eigen kracht blijft. Als naaste betrokkene 
ga je mee op weg in een eigen herstelproces. Inschrijving : 5€ 

 

 

 

Geef je angst eens vakantie        cursus in 2 sessies : nog enkele vrije plaatsen ! 

23/5 en 30/5 van 16-18u in t Karwei. G. Van Raemdoncklaan 5 Boechout 
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. Inschrijving : 10€ 
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Vanaf mei start De Link met een maandelijks luistercafé 

In een luistercafé ligt naast praten de klemtoon ook op luisteren.  
luisteren is soms een complexe zaak, maar evengoed een aangename 
ontmoeting. 

 Samen kiezen we een onderwerp dat ons boeit. Eenieder die wil kan 
daarover gedurende max een 5tal minuten iets vertellen. We luisteren en 
kunnen nadien vragen stellen.  

Ons eerste luistercafé starten we op woensdag 17 mei van 14.00 tot 
16.00 met als thema : “wat is voor jou een goed gesprek?” 

Iedereen is welkom maar we vragen om vooraf in te schrijven omdat het 
deelnemersaantal beperkt is. Deelname is gratis. 

Plaats : De Link, Antwerpsestraat 179 Mortsel (3e verdiep) 

     Luistercafé  

 HERSTEL EN FITHEID 

 

Wat als….ik ga bewegen         1/6 van 10-12u in Hoeve Dieseghem Mortsel 
Bewegen is gezond voor ons lichaam, maar waar ligt precies het verband met hoe we ons psychisch 
voelen? Onderzoek leert ons veel over de positieve effecten van beweging. In deze sessie kijken we naar 
hoe beweging kan bijdragen in een herstelproces. Kan meer beweging ertoe leiden dat je je medicatie kan 
aanpassen ? We luisteren naar een getuigenis. Inschrijving : 5€ 

Beweeg, adem en geniet        15/6 van 10-12u in Hoeve Dieseghem Mortsel  

Gezond bewegen en baat hebben bij de positieve effecten kan op veel manieren zonder dat je echt naar de 
fitness moet. We  maken kennis met Tai Chi als toegankelijke bewegingsvorm en focussen op onze 
ademhaling. In deze sessie leren we enkele zeer praktische oefeningen die we makkelijk thuis kunnen 
doen. Een cursus waarin je meer doet dan luisteren.  Inschrijving : 5€ 

 

Wandelend stilstaan bij jezelf      15/6 van 14-16u De Link, Antwerpsestraat 179 Mortsel 

Een coach neemt je mee op wandeling en nodigt je uit om stil te staan bij de signalen van de natuur om ons 
heen en hoe we dit in verband kunnen brengen met onze eigen mogelijkheden, krachten en groei naar 
herstel.  Door middel van wandelcoachtechnieken leer je stilstaan bij jezelf en het zoeken naar antwoorden 
die je helpen in de groei die je nodig hebt. 

Deze wandeling is een kennismaking. In een volgend aanbod (2018) kunnen meer thematische 
wandelingen voorzien worden. Inschrijving : 5€ 
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Inschrijven doe je zo: 
 

Stuur een mail naar 

antwerpen@herstelacademie.be of bel naar 1 

van onderstaande nummers.  

Geef  de cursus(sen) van je keuze op en 

vermeld zeker ook een telefoonnummer zodat 

we je nog even kunnen contacteren voor de 

start van de cursus. 

Je ontvangt dan een bericht met de 

betalingsgegevens voor je inschrijvingsgeld. 

Je inschrijving is pas definitief na betaling. 

 

  

Heb je zelf ervaringen in de ggz en wil je graag je eigen 

ervaringen met psychische zorg inzetten voor lotgenoten? Heb 

je vragen bij het inzetten van ervaringsdeskundigen? Ben je op 

zoek naar meer informatie rond herstel, de herstelvisie of hoe & 

waar je een vorming tot ervaringsdeskundige kan volgen? 

 

OP WEGG kan je daar misschien in helpen! 

Dit voorjaar kan je op de volgende woensdagvoormiddagen 

binnenlopen bij het Infopunt OP WEGG dat doorgaat in de 

ontmoetingsruimte van De Link, telkens van 09.30u tot 12.00u 

Data: 17/05 en 14/06 

Adres: Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel (3de verdieping) 

 

We helpen je graag verder Op Wegg. 

 

Info : Els Draeck, els.draeck@oggpa.be 

Gsm : 0468.307.317 

Data infopunt OPWEGG 

 

Contactgegevens 
 

Herstelacademie Antwerpen – vzw De Link 

Antwerpsestraat 179  2640 Mortsel 

Tel. 0474.88.59.35 en 0476.96.57.34 

Mail : antwerpen@herstelacademie.be 

 

Kijk zeker op www.herstelacademie.be/antwerpen 

voor alle recente aanpassingen in ons aanbod. 

 

 

mailto:antwerpen@herstelacademie.be
mailto:els.draeck@oggpa.be
mailto:antwerpen@herstelacademie.be
http://www.herstelacademie.be/antwerpen
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 Geef je angst eens vakantie (23 en 30/5) 16u-18u 

 Wat kan je als familie doen om herstel te bevorderen( 16/5)       19u-21u 

 Hoe ga je als familie om met je eigen herstel  (6/6) 19u-21u 

 Wat als…ik ga bewegen  (1/6) 10u-12u 

 Beweeg, adem en geniet!  (15/6) 10u-12u 

 Wandelend stilstaan bij jezelf (15/6) 14u-16u 

Wanneer gaan de cursussen door in het 
voorjaar 2017? 

Vormingsaanbod najaar 2017 

Geluk kan je 

vermenigvuldigen door 

het te delen! 

 

Een nieuw aanbod met vormingssessies voor het najaar is volop in 

de maak en zal van start gaan vanaf september. Dit aanbod wordt 

bekend gemaakt via www.herstelacademie.be/antwerpen en via 

deze nieuwsbrief.  

Ontvang je graag papieren folders ? geef ons dan een seintje op 

antwerpen@herstelacademie.be  
 

 

http://www.herstelacademie.be/antwerpen
mailto:antwerpen@herstelacademie.be

