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Beste Leuvenaar, 

De coronacrisis zette onze wereld stevig op z’n kop. We moesten plots heel 

veel en mochten tegelijkertijd zo weinig. Mondmaskers dragen, thuiswerken, 

alleen naar de winkel gaan, zwaaien vanachter het raam in plaats van een 

stevige knuffel, een kleine greep uit de vele regels waar we ons aan  

hielden om elkaar te beschermen. Samen vonden we de veerkracht om 

door te gaan. Veerkracht, het is een woord dat regelmatig viel tijdens deze 

crisis. We hebben het allemaal nodig, om op moeilijke momenten in het 

leven weer overeind te geraken. Om terug te veren. Het voorbije jaar was 

het niet altijd gemakkelijk om die weerbaarheid te vinden. Mentale veer-

kracht wordt vaak gezien als iets persoonlijks. Maar de steun en nabijheid 

van anderen zijn net heel belangrijk voor onze veerkracht. Stad Leuven 

en een heleboel Leuvense organisaties helpen jou ook dit jaar weer om je 

mentale weerbaarheid te vergroten. Van 1 tot 10 oktober gaan we samen 

beleven, bewegen, creëren, leren en ontmoeten tijdens de 10-daagse van 

de Geestelijke Gezondheid. Maak kennis met andere Leuvenaars en de vele 

organisaties in jouw buurt die zich inzetten voor je mentaal welzijn. In deze 

brochure vind je alle activiteiten - de meeste zijn gratis - die tijdens deze 

tiendaagse georganiseerd worden. We hopen van harte dat je erbij zal zijn.

Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en 

begraafplaatsen, en alle partnerorganisaties

Dit programma is gegroeid vanuit de spontane samenwerking van partners zoals  

Ankerpunt VZW, Arktos Vlaams-Brabant & Brussel, CAW Oost-Brabant, CFVK, CM Leuven -  

Eerstelijnspsychologische Functie ouderen, De Spiegel vzw, De Survivalacademie, DENK Leuven, 

EFocusing, Enchanté Leuven, Geef me een Ku(n)s(t), Hoeckhuys vzw Walden, Huis van het kind 

Leuven, Kreakatau vzw, Kunst in de Steigers, Leuvense Buurtcentra, Mindmates, MPC Terbank  

AttrAktief, Pastya vzw, Psychologenkring Leuven, Similes VZW, VRINT, Vzw De Hulster, Wereld-

kleur, wijkgezondheidscentrum De Central en De Ridderbuurt, Yoga Leen, Zorggroep Sint  

Kamillus, PVT Salvenbos en lokale dienstencentra Leuven.
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Workshop waarin kinderen vanaf 8 jaar via creatieve activiteiten ontdekken 

hoe ze veerkrachtig kunnen omgaan met de uitdagingen die hun leventje 

voor hen in petto heeft.

Clock Zaterdag 9 oktober van 14 uur tot 16 uur

map-marker Vleugel F, Brusselsestraat 61A, Leuven

child Lagere scholieren (3e t.e.m. 6e leerjaar)

Euro-Sign Gratis

pencil liv.leeman@cawoostbrabant.be

Mijn eigen superheld
Veerkrachtige workshop voor kinderen
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BOUNCE Young 
Trainingsprogramma in veerkracht

In deze training leren we op een positieve, sterke manier en met (zelf-) 

respect omgaan met uitdagende situaties. Via een mix van actie en  

nadenken ontdekken, oefenen en versterken we onze vaardigheden en 

competenties en koppelen we ze aan onze persoonlijke ervaringen.

Clock Woensdag 6 oktober, donderdag 7 oktober, vrijdag 9 oktober,  

 telkens van 9 uur tot 16 uur

map-marker De Met, Zavelstraat 78, Leuven

child Middelbare scholieren

Euro-Sign Gratis

pencil sburms@arktos.be, 0486 15 68 41

Ervaringsleren
Groepsdynamische activiteit

Ervaringsleren is leren door doen, met reflectie. Door het doen, leren de 

deelnemers. Door het reflecteren maken ze er een bewust proces van.  

We bieden een proevertje aan voor verdere ontplooiingskansen in het  

ervaringsleren. Verwacht je aan actie, reflectie en een grote dosis  

samenwerken. We gaan actief aan de slag in groep en schotelen jullie  

enkele uitdagende groepsopdrachten voor.

Clock Woensdag 6 oktober van 14 uur tot 16 uur 

map-marker Workshop 1: Hal 5, Locomotievenstraat, Kessel-Lo &  

 Workshop 2: Arktos Vlaams-Brabant, Glasblazerijstraat 57, Leuven

child Middelbare scholieren (en hun gezin)

Euro-Sign Gratis

pencil Workshop 1: jderickx@arktos.be, 0485 73 85 67 

 Workshop 2: theylighen@arktos.be, 0477 98 28 11

info Draag comfortabele (sport)kledij
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Je lichaam & veerkracht
Wat heeft je lichaam je te vertellen?

Kijk eens in ‘De Spiegel’...

Misschien ben je wel aan een nieuwe portie veerkracht toe!

Beklim onze berg.

Kom op adem en tot rust.

Neem bewust wat tijd voor jezelf.

Geef je lichaam aan de hand van non-verbale activiteiten wat positieve 

energie en geniet van het moment. Deze workshop biedt een kennismaking 

met non-verbale sessies zoals die in de residentiële programma’s van De 

Spiegel aangeboden worden, maar iedereen deugd kunnen doen.

Clock Maandag 4 oktober van 14.30 uur tot 16 uur

map-marker Pellenbergstraat 160, Kessel-Lo

child Studenten Hoger onderwijs

Euro-Sign Gratis

pencil info@despiegel.org – 016 46 10 18

question thomas.verjans@despiegel.org

info Draag comfortabele kledij

Duo-chillen met de Rustbox
Duo relaxatie oefeningen uit de rustbox voor 
kinderen met achterstand op vlak van sociaal 
emotionele ontwikkeling en hun ouders

Tijdens deze activiteit maken we kennis met verschillende relaxerende  

oefeningen uit de rustbox. Vele oefeningen zijn aangepast aan kinderen met 

een achterstand binnen hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We oefenen 

samen rond Kzen Zen, doen mee met de TikTok-yoga en maken kennis 

enkele slaapstillers. We leren rustkaartjes afdrukken en samen een rustplan 

opmaken. De sessies zijn bedoeld voor duo’s (groot)ouder-kind en  

specifiek kinderen tussen 8 en 14 jaar met een achterstand binnen hun  

sociaal-emotionele ontwikkeling (door een verstandelijke beperking of ASS).

Clock Zaterdag 2 oktober van 9.30 uur tot 11 uur

map-marker AttrAktief MPC Terbank, Tervuursesteenweg 295, Heverlee

child Alle leeftijden

Euro-Sign Gratis

pencil veerkracht@rustbox.be

question eric.beke@mpcterbank.be  – 016 31 12 50

info Elk duo brengt eigen matje en dekentje mee
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MindFits
Serious Urban Game rond mentaal  
welbevinden en veerkracht

MindFits™ is een Serious Urban Game® die op een speelse manier het taboe 

rond mentaal welbevinden doorbreekt en preventief te werk gaat.

Versterk je zelfgekozen personage door missies uit te voeren en knopen 

door te hakken. Trek met je team en tablet de stad in, breng het sociaal 

netwerk van jouw personage in kaart en maak kennis met mensen en  

organisaties die je kunnen ondersteunen. Zo ontdek je tips & tricks over  

hoe om te gaan met dipjes en stress. Maar… opgepast! Houd je energiepeil 

goed in het oog en draag ook zorg voor de andere personages. Alleen zo 

maak je kans op de overwinning!

Clock Woensdag 6 oktober van 13 uur tot 16 uur

map-marker Arktos Vlaams-Brabant, Glasblazerijstraat 57, Leuven

child Middelbare scholieren (vanaf 15 jaar)

Euro-Sign Gratis

pencil jvandevorst@arktos.be , 0483 29 84 21

info Draag wandel- of sportschoenen

Leen Tyrions, zelfstandige yoga-instructrice, neemt je mee in een workshop

ademhalingstechnieken. Leer de eerste stappen om jezelf te ontspannen

via een goede ademhaling.

Clock Maandag 4 oktober 

 Workshop 1: van 19 uur tot 20 uur  

 Workshop 2: van 20.30 uur tot 21.30 uur 

map-marker Buurtcentrum Wilsele-dorp, Schorenshof 13, Wilsele-dorp

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil Ellen Neefs, bc.wilseledorp@leuven.be – 016 22 23 15

info Draag comfortabele kledij

Workshop ademhalings-
technieken
Maak kennis met ademhalingstechnieken  
om te ontspannen
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Hebben we ons geluk zelf 
in handen?
Interactieve sessie over de geluksdriehoek

De omstandigheden waarin je opgroeit kan je niet zelf kiezen. Ook je  

huidige woon- en werksituatie kan je niet altijd veranderen. Daarom gaan 

we op zoek naar zaken die je wel zelf in de hand hebt om je beter in je vel 

te voelen en steviger in je schoenen te staan. We doen dit a.d.h.v. de  

geluksdriehoek (Instituut Gezond Leven). Daarna is het tijd voor wat  

praktijk. Door uitwisseling en oefeningen met andere deelnemers ontdek  

je dat je zelf je ‘klein’ geluk kan beïnvloeden. Een hulpverlener van  

wijkgezondheidscentrum de Central getuigt hoe zij de geluksdriehoek  

als instrument gebruikt bij patiënten.

Workshop 1

Clock Maandag 4 oktober van 19 uur tot 21 uur

map-marker Basiswerking Ruimtevaart, Valkerijgang 26, Leuven

pencil sylvia.hubar@wgcridderbuurt.be

Workshop 2

Clock 7 oktober 2021 van 19 uur tot 21 uur

map-marker Buurtcentrum Casablanca, Lolanden 16, Kessel-Lo

pencil ann.theys@wgcdecentral.be

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

Toonmoment improvisatie- 
theater
Kom kijken wat wij op enkele uren creëren 

Improvisatietheater is een teamsport. Door in één grote groep, ongeacht 

leeftijd en achtergrond, samen te werken aan een leuke scène, creëren  

we verbinding en humor vanuit de meest onverwachte hoeken.  

De verschillende profielen van de deelnemers zijn hier geen drempel,  

maar een verrijking. Tijdens deze activiteit zullen de bewoners van PVT  

Salvenbos en de vierdejaarsleerlingen van het Heilig Hartinstituut  

samenwerken. Door de verschillende leefwerelden zal inspiratie voor de 

scènes zeker niet ontbreken. Fouten maken is daarbij onmogelijk.  

Plezier en een lachbui horen er sowieso bij. Een improvisatietheater uit  

Heverlee, begeleidt deze laagdrempelige workshop.

Clock Dinsdag 5 oktober om 14.30 uur

map-marker PVT Salvenbos, Naamsesteenweg 492, Heverlee

child Volwassenen 

Euro-Sign Gratis

pencil kate.lippeveldt@kamillus.broedersvanliefde.be – 016 45 29 56

info Enkel het toonmoment is toegankelijk voor publiek
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VRINT in beweging
Veerkracht bij psychotische ervaringen

Vanuit VRINT (VRoeg INterventieTeam voor jongeren en jongvolwassenen 

met een psychosegevoeligheid) bieden we een groepsgesprek aan over  

dit thema. Iedere geïnteresseerde die graag meer te weten wil komen  

over psychosegevoeligheid kan deelnemen. We kunnen ingaan op  

mogelijke oorzaken, betekenissen, herkenningssignalen en het belang  

van betrokkenheid van de omgeving.

Clock Dinsdag 5 oktober van 17 uur tot 18.30 uur

map-marker Het Fietsatelier, Minderbroedersstraat 50, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil gunther.hannot@upckuleuven.be – 0474 74 58 66

Workshop Herstelacademie
Het goed gevoel-plan

Groepssessie waarbij we met jou kijken naar wat je nodig hebt om je goed 

te voelen. We maken samen een plan op dat je ook kan gebruiken op  

momenten dat het minder goed gaat.

Clock Donderdag 7 oktober van 13.30 uur tot 16 uur

map-marker Buurtcentrum Mannenstraat, Groefstraat 2, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis 

pencil ann.dierick@dehulster.be – 0497 44 56 58
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EXPO Geef me een ku(n)s(t)
Expositie en performance in de Oude Abdij

Geef me een ku(n)s(t) is een sociaal-artistiek project, waarin zowel  

beeldende kunst, poëzie als muziek een belangrijke rol spelen. Met als  

thema “Naar verbinding met onszelf en anderen in, door en met de natuur”. 

Kunstenaars en creatievelingen van alle leeftijden inspireren elkaar om 

creëren. Welkom voor een kijkje tijdens deze expositie met performance.  

Heb je interesse om ook geïnspireerd te worden of heb je al werken die bij 

het thema aansluiten en heb je zin om mee te exposeren? Stuur dan tegen 

15/09/21 ten laatste een foto van je werk(en) naar het onderstaand e-mailadres.

Clock Zaterdag 9 oktober 

 Expo: doorlopend van 13 uur tot 18 uur 

 Performance muziek-beeld&woord + kleine receptie: 18.30 uur 

Clock Zondag 10 oktober 

 Performance muziek-beeld&woord + kleine receptie: 11 uur

 Expo: doorlopend van 13.30 uur tot 18 uur

map-marker Meditatiezaal Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg

child Alle leeftijden  

Euro-Sign Gratis

pencil Inschrijven verplicht voor performances:  

 www.upckuleuven.be/expoherstelhuis
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Online tentoonstelling
Bewonder de werken van de deelnemers 
van het atelier van Pastya vzw

Wees welkom op de online tentoonstelling van Pastya vzw. De beeldende 

werken (tekeningen, schilderijen, etsen, blauwdruk, ...) zijn gemaakt tijdens 

het wekelijks creatief atelier of door bezoekers van ontmoetingscentrum  

De Lantaarn. 

Tijdens het atelier werkt ieder volgens eigen tempo en interesse, zonder  

dat er een resultaat moet zijn. Af en toe werken we thematisch rond een 

bepaalde techniek. 

Om de tentoonstelling te bezoeken surf je naar www.pastya.be

Clock Online van 1 tot 10 oktober doorlopend

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

question bw@pastya.be

Emily, such fun
Theaterlezing over euthanasie bij ondragelijk 
psychisch leiden 

Toneelgezelschap bARSt laat ons kennismaken met een confronterende 

getuigenis vol herinneringen, bespiegelingen en teksten uit eerste hand. 

Michèle brengt het verhaal van haar vriendin Emily, die euthanasie heeft 

aangevraagd. Het biedt een hyperpersoonlijke inkijk in de wereld van 

iemand met een psychische kwetsbaarheid, de psychiatrie en het  

euthanasiedebat. Maar vooral in de existentiële dimensie van lijden en  

hoe liefde en vriendschap tot voorbij de dood reiken. Na de theaterlezing 

zal er ruimte zijn voor een nabespreking begeleid door een vrijwilliger  

van Similes en medewerker van Reakiro.

Clock Donderdag 7 oktober van 19.30 uur tot 22 uur

map-marker Verbeeckzaal in STUK Leuven, Naamsestraat 96, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil info@similes.be of www.similes.be/activiteiten 

question griet.frere@similes.be – 016 24 42 01
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Muziek is onmiskenbaar een krachtig instrument dat helpt bij psychisch  

herstel, zowel voor de muziekmaker als voor de muziekbeluisteraar.

Jamine brengt eigen nummers, vertaald vanuit haar herstel. Ze is een  

gepassioneerde straatmuzikante en raakt met haar stem verschillende  

snaren. De een al wat gevoeliger dan de ander. Ze trad vroeger op met  

verschillende Leuvense bands zoals Los Callejeros & Sanstilloh. Vandaag 

werkt ze aan een solo repertoire waarbij soundhealing, klassiek, pop en 

wereldmuziek een eigenzinnige cocktail vormen.

Krommenaas is een akoestisch duo, met in de hoofdrollen Krista De Mey 

(zang en blokfluit) en Bart De Becker (zang en gitaar). Ze brengen  

populaire liedjes en dansen uit de middeleeuwen en de renaissance, met 

een knipoog naar Paul Rans en Bob, Frank en Zussen. Maar in het  

repertorium zit ook een aantal folkklassiekers en traditionals uit de 18de, 

19de en 20ste eeuw, zoals The Wayfaring Stranger, Across the Rolling Hills, 

Die Moorsoldaten, The Bonny Moorhen en The Wind That Shakes the Barley. 

Ook een onvervalst protestlied wordt niet versmaad.

Clock Donderdag 7 oktober van 19 uur tot 21 uur

map-marker Buurtcentrum St-Maartensdal 

 Rijdende Artillerielaan 6, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Vrije gift

pencil hoeckhuys@vzwwalden.be – 016 24 05 81

Krachtig met muziek
Muziek herstelt, muziek verbindt
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De Sorrybox: de kunst van 
het sorry zeggen
Lezing over herstelgericht werken bij kinderen

In deze lezing nemen we jullie mee in het geheim van het sorrybrein. We 

gaan op zoek naar concrete handvatten om op een kindvriendelijke manier 

om te gaan met moeilijk gedrag en conflicten bij kinderen. We stellen de 

Sorrybox voor. Dit is een gratis tool voor kinderen en hun ouders of  

leerkrachten om “het goed te maken” na een conflict.

Deze lezing is bedoeld voor leerkrachten en (groot)ouders.

Clock Woensdag 6 oktober van 20 uur tot 22 uur

map-marker Refter Parkschool, Geldenaaksebaan 18, Heverlee

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil www.survivalacademie.be

question eric.beke@survivalacademie.be – 0498 83 16 76

Kruidengeneeskunde in Irak
Haal veerkracht uit kruiden

Ithar laat je ontdekken hoe je jouw kruidenkast als geneesmiddelenkoffer 

kan gebruiken. Ze vertelt bijvoorbeeld over de rol van kruiden bij  

depressie of stress. Ze erfde die kennis van haar Irakese moeder en  

grootmoeder. Tijdens deze workshop kan je proeven van Irakese 

kruidenthee en enkele hapjes.

Clock Zaterdag 9 oktober van 10.30 uur tot 12 uur

map-marker Kruidtuin (oranjerie), Kapucijnenvoer 30, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil erfgoedcel@leuven.be
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Lezing: mijn leven als  
superheld
Veerkracht bij kinderen

Een boostmoment voor wie met kinderen omgaat. Liv Leeman, auteur van 

‘Mijn leven als superheld’, dompelt je onder in de visie achter het boek. 

Waarom is elk kind een superheld? Wat gebeurt er met ons als we  

uitgedaagd worden in onze veerkracht en wat kan er dan helpen? Hoe kan 

je als hulpverlener, ouder, begeleider of leerkracht de superkrachten van je 

kinderen laten groeien? Liv geeft wat theoretische achtergrond en brengt 

praktische tips mee waar jij mee aan de slag kan. De lezing is bedoeld voor 

al wie met kinderen omgaat (ouders, leerkrachten, hulpverleners). De tips 

zijn vooral toepasbaar voor kinderen van de lagere school. Je hoeft het 

boek niet gelezen te hebben om aan de lezing deel te nemen. 

Clock Donderdag 7 oktober van 20 uur tot 21.30 uur

map-marker Romaanse Poort, Brusselsestraat 61, Leuven 

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil liv.leeman@cawoostbrabant.be

Ken jij de geluksdriehoek?
Een gelukkig leven … Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig  

voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Het Vlaams Instituut Gezond  

Leven verzamelde alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk in  

de geluksdriehoek. 

Bouwen aan je geluk
De geluksdriehoek bestaat uit 3 bouwblokken. Ze zijn alle drie belangrijk en 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zie je duidelijk: de blokken passen als 

puzzelstukjes in elkaar.
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•  Het bouwblok ‘Je goed omringd voelen’ verwijst naar het gevoel dat je 

warme en vertrouwelijke relaties hebt met de mensen om je heen. Je voelt  

je oprecht betrokken bij die mensen. Je weet dat je op hen kan rekenen 

wanneer nodig en dat jij hen ook steunt als zij jou nodig hebben. 

 

•  Het bouwblok ‘Je goed voelen’ gaat over je ‘emotioneel’ goed in je vel  

voelen. Dat betekent in de eerste plaats dat je positieve gevoelens kunt 

ervaren: plezier beleven, interesse hebben in het leven, energie hebben om 

dingen aan te pakken. Maar het gaat ook over een veel ruimer gevoel van  

levenstevredenheid: je ervaart innerlijke rust, je hebt het gevoel dat je 

wensen en behoeften grotendeels vervuld worden. Ook minder positieve 

gevoelens hebben een plek in deze bouwblok: ze kunnen én mogen er zijn. 

•  Het derde bouwblok is ‘Jezelf kunnen zijn’. Hier gaat het erom dat je jezelf 

kunt aanvaarden en een positieve houding kunt aannemen over jezelf − ook 

in relaties met anderen. Je kent jezelf (Wie ben ik? Waar ben ik trots op?). 

Vanuit die aanvaarding kan je gemakkelijker een richting kiezen in het leven 

(Wat wil ik? Wat is mijn doel? Wat maakt mijn leven waardevol?). Je kunt 

min of meer je eigen weg volgen, zonder dat je je laat leiden door sociale 

druk. Je hebt controle over je gedachten en gedrag. Dat laat je toe om open 

te staan voor nieuwe ervaringen.

De oranje bol
Onder de driehoek zie je een oranje bol. Die bol kan je uit balans brengen. Dat is 

niet erg: je moet en kan je niet altijd gelukkig voelen. Soms is de bol groter, soms 

is hij heel klein. Weet dat de bol er is en stoor je er niet aan. Er is altijd wel iets 

dat je uit balans brengt. En dat is oké.

 

Deze vragen helpen je op weg
Aan elke bouwblok zijn 3 vragen gekoppeld die je uitnodigen om na te denken. 

Er is geen ‘juist’ of ‘fout’ antwoord op de vragen. Maar wanneer je er dieper  

over nadenkt, stel je misschien wel vast dat je aan iets wilt werken. En dat kan.  

Op deze website vind je tools en oefeningen die je op weg helpen, 

onderverdeeld in verschillende thema’s en levensmomenten. Zo kan je  

bouwen aan je geluksgevoel.

Meer weten?
www.geluksdriehoek.be
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Yomiqi bosbaden
Veerkrachtige wandelingen in Heverleebos

Neem deel aan deze veerkrachtige en inspirerende wandeling in het  

prachtige Heverleebos en kom in verbinding met de natuur dichter bij jezelf. 

Tijdens deze wandeling krijg je tips over veerkracht, doen we ontladende 

oefeningen en krijg je lekkere proevertjes.

Wil je graag genieten van de natuur, ontspannen, energie en inspiratie  

opdoen? Wil je graag tips om stress, burn-out, depressies, prestatiedruk, ... 

te voorkomen of onder controle te krijgen? Kom dan meedoen met  

onze Yomiqi bosbaden!

Clock Zondag 3 oktober, wandelingen vertrekken tussen 10 uur en 16 uur

map-marker Ankerpunthuis, Oud-Heverleestraat 62, Heverlee

child Alle leeftijden

Euro-Sign Vrije gift

pencil secretariaat@ankerpunt.be – 0497 74 68 99

info Draag stevige wandelschoenen en comfortabele kledij
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Helende wandeling
Een rustige en toegankelijke wandeling gericht op 
ouderen die willen stilstaan bij verlies en verbinding

De eerstelijnspsychologen voor ouderen en de lokale dienstencentra van 

Leuven organiseren samen een helende, verbindende wandeling. We gaan  

geen kilometers kloppen maar wel rustig samen stappen. Op enkele 

plaatsen staan we stil: bij het verlies van afgelopen jaar, verbinding die we 

misten en zoeken, en hoe we samen weer op weg gaan. Nadien praten we 

na bij een drankje en hapje in het lokaal dienstencentrum. Delen mag, maar 

moet niet. De wandeling is toegankelijk voor moeilijke stappers en we  

voorzien rolstoelduwers. 

Clock Vrijdag 1 oktober van 14 uur tot 16 uur  

  Ruelenspark, Erasme Ruelenspark 35, Leuven

Clock Woensdag 6 oktober van 14 uur tot 16 uur 

  Ter Putkapelle, Bosstraat 11, Wilsele

Clock Donderdag 7 oktober van 14 uur tot 16 uur 

  Wijnveld, Wingerdstraat 14, Leuven

Clock Vrijdag 8 oktober van 14 uur tot 16 uur

  Ter Vlierbeke, Rustoordlaan 3, Kessel-Lo 

Clock Maandag 11 oktober van 14 uur tot 16 uur 

  Edouard Remy, A. Vesaliusstraat 10, Leuven

Clock Donderdag 14 oktober van 14 uur tot 16 uur  

  Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, Leuven

Vier uitgestippelde wandelingen bieden een rustig maar actief begin van  

de 10-daagse. Ontdek langs één van de tochten verschillende invalshoeken 

van veerkracht, eigenzinnig ingekleurd door de faciliterende organisaties. 

Ga veerkrachtig op stap met een ervaringsdeskundige van Zorggroep 

Sint-Kamillus, in de voetsporen van ervaren en sportieve wandelaars, en 

maak kort kennis met de troostplek en kunstroute op het domein van de  

Zorggroep. Ontdek de plaatselijke buurtwerking en vind een warm onthaal 

op de stopplaatsen met homemade hapje en tapje met trots gemaakt door 

de deelnemende initiatieven. Kies uit één van de mogelijkheden die jou 

het meest aanspreekt!

Clock Vrijdag 1 oktober van 09 uur tot 14.30 uur

map-marker Zorggroep Sint-Kamillus, Krijkelberg 1, Bierbeek 

child Alle leeftijden

Euro-Sign 2 euro

pencil melissa.santervas@kamillus.broedersvanliefde.be

info Gratis koffie, andere drankjes en hapjes te verkrijgen

Veerkrachtig op stap
Ontdek!

child Senioren

Euro-Sign Gratis

pencil elpouderen@cm.be

question elpouderen@cm.be 

 016 35 27 56
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BOUNCE Along!
Een workshop over hoe je de veerkracht van 
je tiener kan versterken

Elke jongere komt in zijn leven moeilijke situaties tegen die hem of haar 

doen wankelen en soms doen vallen. Hoe kan je jouw kind helpen om weer 

recht te veren? Hoe kan je zijn of haar veerkracht versterken? Hoe help je 

jouw kind een positieve identiteit te ontwikkelen?

Deze workshop bestaat uit twee interactieve sessies:

Sessie 1: ‘Veerkracht: je kind kan niet zonder’

Sessie 2: ‘Veer-krachtig reageren: je rol als ouder’

Je schrijft automatisch in voor beide delen.

Clock Woensdag 6 oktober en woensdag 13 oktober telkens  

 van 19 uur tot 21.30 uur

map-marker De MET, Zavelstraat 78, Kessel-Lo

child Volwassenen (voor ouders met kinderen tussen 10 en 15 jaar)

Euro-Sign Gratis

pencil info@huisvanhetkindleuven.be

Voetbal verbindt!
Voetballen tegen Younited Leuven

Voetbal is maar een middel, maar wat een middel. Younited Leuven bestaat 

intussen 8 jaar en is een samenwerking tussen voetbalploeg OH Leuven, 

CAW Oost-Brabant, OCMW Leuven en Stad Leuven. In ons project houden 

we steeds één oog op de sociale doelstellingen en het andere op het  

voetbalspelletje. Graag verbinden we ons nog meer met de buurt. En hoe 

kunnen we dat beter doen dan aan de hand van een voetbalwedstrijdje?  

We nemen het op tegen een selectie van bezoekers en buurtwerkers van 

de stedelijke buurtcentra. Bezoekers kunnen zich als speler opgeven in het 

buurtcentrum van hun buurt.  

Supporters uit de buurt zijn zonder inschrijven massaal welkom om te  

genieten van deze bijzondere wedstrijd, om kennis te maken met het 

Younited team en de buurtcentra of gewoon voor een babbel en kom soep. 

Clock Dinsdag 05 oktober van 18 uur tot 20 uur

map-marker Sporthal Rijschool, Rijschoolstraat 21, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil Het buurtcentrum in je buurt (leuven.be/buurtwerk)

question filip.gysemans@cawoostbrabant.be – 0484 47 88 63

info Gratis soep en koffie
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In deze workshop staan we stil bij sociale verbindingen en relatiepatronen. 

Welke dragen bij tot onze veerkracht? In welke contacten voelen we een 

gemis? En hoe kunnen we dit ombuigen naar een krachtbron? Aan de  

hand van voorbeelden en metaforen brengen we het belang van  

verbondenheid in beeld en oefenen we samen (bv. in kleine groepjes)  

in verbindend communiceren.

 

Clock Zaterdag 9 oktober om 10 uur 

map-marker LDC Edouard Remy, Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign 2 euro (t.w.v. een consumptie)

pencil cathvanthemsche@hotmail.com

Veerkrachtige relaties
Hoe investeren in de kwaliteit van je sociaal
netwerk en bouwen aan betekenisvolle relaties?

Yoga & Crea namiddag
Beleefnamiddag voor kleuters en  
lagere scholieren

Tijdens deze beleefnamiddag laten we kleuters en lagere scholieren graag 

kennismaken met yoga en stimuleren we hun creativiteit.

Clock Woensdag 6 oktober van 14 uur tot 16 uur

map-marker Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven

child Kleuters en lagere scholieren

Euro-Sign Vrije gift

pencil admin@kreakatau.be

info Draag comfortabele kledij
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Enchanté-wandeling of fietstour 
We maken een tour langs een aantal  
Enchanté-handelaars

Met deze tour maak je kennis met Enchanté Leuven, een netwerk van 

Leuvense hartelijke handelaars en burgers die kleine diensten aanbieden 

aan wie hier nood aan heeft. Van een glas water tot een kop koffie, kom 

soep of een spaghetti, van het opladen van je gsm tot een plek om even  

uit te rusten. Enchanté droomt van een stad vol warme plekken waar  

iedereen welkom is en zich thuis voelt. We nemen de tijd om al  

wandelend of fietsend Enchanté voor te stellen. We komen voorbij een  

aantal handelszaken, praten eens met een handelaar of met een van de  

sociale partners. Natuurlijk stoppen we ook langer bij een horeca partner 

om te genieten van een drankje.

Clock Vrijdag 1 oktober en woensdag 6 oktober van 14 uur tot 16 uur

map-marker Trappen van het stadhuis, Grote Markt, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil info@enchanteleuven.be

Mindful on the move
Een begeleide wandeling of loopje aan Abdij 
van Park, met enkele mindvolle stops onderweg

Mindful lopen is geen prestatieloop maar geeft je een mentale boost.

Samen met een begeleider van MindMates combineren we rustig lopen

of wandelen met ademhalings- en mindfulnessoefeningen. Een goede

conditie is zeker geen vereiste want iedereen kan op eigen tempo lopen

of wandelen.

Clock Woensdag 7 oktober van 13 uur tot 14.30 uur

map-marker Brasserie De Abdijmolen, Abdij van Park 4, Heverlee

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil antje.simon@kuleuven.be 

info Draag loopschoenen en comfortabele kledij
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Wandelen met Jan Loenders
Veerkrachtig wandelen binnen de Leuvense 
ring met een ervaren gids en De Hulster

Samen met Jan Loenders, een gekende wandelgids in Leuven, en mensen 

van De Hulster maken we een wandeling van 5 km langs de rand van  

Leuven door ongewone plekjes. Wandelen is tijd voor jezelf, is zorg voor 

jezelf, is bewegen en dit zorgt voor ontmoeting. Er wordt tijdens de  

wandeling verwezen naar de verschillende plaatsen waar je kan wandelen 

in Leuven alleen of in groep. We sluiten af aan het buurtcentrum waar we 

gratis warme dranken aanbieden.

Clock Dinsdag 5 oktober van 13.30 uur tot 15.00 uur

map-marker Buurtcentrum Mannenstraat, Groefstraat 2, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil janloenders@yahoo.be – 0484 41 80 21

info Gratis warme dranken na de wandeling
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Gezinsdag van de veerkracht
Een boeiende dag vol veerkrachtige 
activiteiten voor jong en ouder

Kom met je gezin genieten van allerlei gratis activiteiten rond het thema 

veerkracht in het vernieuwde Ankerpunthuis. Je kan deelnemen aan  

talentenateliers, crea-standjes, huiskamergesprekken, yomiqi (veerkracht  

in beweging), workshops voor kinderen en jongeren, yomiqi bosbaden, 

voorstelling van het doeboek rond welbevinden en veerkracht voor  

lagere scholieren... en geniet van een hapje en een drankje aan het 

kampvuur. Het aanbod zal worden aangepast aan de geldende  

coronamaatregelen en is geschikt voor kinderen, jongeren en hun  

gezinnen. Meer info: www.ankerpunt.be.

Clock Zondag 3 oktober van 10 uur tot 18 uur

map-marker Ankerpunthuis, Oud-Heverleestraat 62, Heverlee

child Alle leeftijden

Euro-Sign Vrije gift

pencil secretariaat@ankerpunt.be – 0497 74 68 99

De levende bib
Een open gesprek over psychische kwetsbaarheid

Ervaringsdeskundigen gaan een open gesprek aan over psychische  

kwetsbaarheid om zo ook het stigma en taboe hierrond te verminderen.  

We kunnen praten over ons proces van herstel en staan ook helemaal open 

om een ander gesprek aan te gaan over een psychische kwetsbaarheid.  

Heb je hiermee te kampen of ken je anderen die het moeilijk hebben dan 

kan je erover praten. Want praten en luisteren helpt als je kwetsbaar bent. 

Je kan heel open en vrij het gesprek met ons aangaan en daar wordt dan 

ook vertrouwelijk mee omgegaan. Zit je met vragen? Wil je weten hoe een 

herstel verloopt? Kom dan zeker naar ons toe, we zullen je met open  

armen ontvangen. 

Clock Maandag 4 oktober van 12 uur tot 14 uur

map-marker UCLL Heverlee, Hertogstraat 178, Leuven

child Volwassenen

Clock Donderdag 7 oktober van 19 uur tot 21.30 uur

map-marker Ontmoetingscentrum Vlierbeekveld Honingbijstraat 19, Leuven

child Alle leeftijden

Euro-Sign Gratis

pencil waltergeuens9630@gmail.com – 0499 73 36 86
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Creativiteit en durven
Creatief zijn met alledaagse voorwerpen 
zonder aangeboren talent 

Tijdens deze activiteit ga je jouw creativiteit onder begeleiding ontdekken.

Creatief bezig zijn ontspant, inspireert en geeft energie. We gebruiken 

verschillende vormen, kleuren en andere materialen om jouw creatieve 

vonk te ontdekken en aan te wakkeren.

Clock Workshop 1: dinsdag 5 oktober van 13.30 uur tot 17.30 uur

 Workshop 2: donderdag 7 oktober van 13.30 uur tot 17.30 uur

map-marker De Nomade, Heuvelhof 1, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Vrije gift

pencil gloria.vasquez.portillo@gmail.com

info Draag kleren die vuil mogen worden 
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De kracht van focusing en 
creativiteit
Een workshop in M Leuven met  
Tine Swyngedouw

Je gaat op stap door het museum en je maakt daarna iets dat uitdrukt hoe 

het voor jou is vanbinnen. Je hoeft geen kunstkenner of creatieveling te zijn. 

Je wordt begeleid in het focussen op je wandeling door het museum en 

nadien bij het uitdrukken in beelden of woorden. Focusing is een proces van 

contact maken met je innerlijke beleving vanuit een open, verwelkomende 

houding en die op een symbolische manier uitdrukken. Focusing verhoogt 

je veerkracht en leert je betere keuzes maken en anders omgaan met stress. 

Clock Donderdag 7 oktober van 19 uur tot 21 uur

map-marker M Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Voor Leuvenaars is het museum op die avond gratis toegankelijk.  

 Niet-Leuvenaars betalen een toegangsticket voor het museum  

 aan de kassa

pencil tine.swyngedouw@gmail.com

info Gelieve kleurpotloden mee te brengen

Kunst in de Steigers ‘het verhaal’
Beeldende doe-workshop

Kunst in de Steigers, een groep mensen die gepassioneerd zijn door kunst, 

een kruisbestuiving tussen kunstenaars en de geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit verschillende hoeken buigen we ons telkens twee jaar lang over een 

gezamenlijk thema. Tijdens de expositie van Kunst in de Steigers in 2020 

konden bezoekers ook meewerken aan een gezamenlijk verhaal. Hieruit  

ontstond ‘het verhaal’, één over alle grenzen heen. Graag nemen we je  

met deze workshop mee in de wereld van ‘het verhaal’. Vervolgens gaat 

ieder van ons zelf aan de slag met dit thema aan de hand van beeldende 

materialen. Neem even de tijd om stil te staan, dichter tot je eigen gevoel  

te komen en zo weer nieuwe energie te vinden om verder op pad te gaan. 

Clock Donderdag 7 oktober van 14 uur tot 16 uur

map-marker Romaanse Poort, Brusselsestraat 61, Leuven

child Volwassenen

Euro-Sign Gratis

pencil Kunstindesteigers@dehulster.be – 0475 75 28 42
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V.U. Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, 

wijkwerking en begraafplaatsen,  

Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

www.leuven.be/samenveerkrachtig

www.samenveerkrachtig.be 

Meer informatie of hulp nodig bij inschrijving: 016 27 26 05

Met dank aan:



www.leuven.be/samenveerkrachtig


	Beleef
	Mijn eigen superheld
	Ervaringsleren
	BOUNCE Young 
	Duo-chillen met de Rustbox
	Je lichaam & Veerkracht
	Workshop Ademhalingstechnieken
	MindFits
	Toonmoment improvisatie-
theater
	Hebben we ons geluk zelf 
	workshop Herstelacademie
	VRINT in beweging

	Kijk
	Geef me een ku(n)s(t)
	Emily, such fun
	Online tentoonstelling
	Krachtig met muziek

	Leer
	Kruidengeneeskunde in Irak
	De Sorrybox: de kunst van het sorry zeggen
	Lezing: Mijn leven als 
superheld
	Geluksdriehoek artikel

	Beweeg
	Yomiqi bosbaden
	Veerkrachtig op stap
	Helende wandeling
	Voetbal verbindt!
	Bounce Along!
	Yoga & Crea namiddag
	Veerkrachtige relaties
	Mindful on the Move
	Enchanté wandeling of fietstour 
	Wandelen met Jan Loenders

	Ontmoet
	DE LEVENDE BIB
	Gezinsdag van de veerkracht

	Creëer
	Creativiteit en durven
	Kunst in de Steigers: ‘het verhaal’
	De kracht van Focusing en Creativiteit



