VOORJAAR 2019

VIND JE

KRACHT
IN JEZELF, IN JE OMGEVING EN IN ONS AANBOD

VRIJDAG 01.02.2019
SENIORENFUIF
ZOT VAN DANSEN

Naar jaarlijkse traditie organiseren we dit jaar de seniorenfuif, al voor de 8ste keer.
Zin in een dansje, een fijne babbel of lekker drankje? Wil je ouderen uit de buurt
leren kennen op een leuke manier?
Kom dan zeker naar onze dansnamiddag in de Toverfluit en dans mee op jouw
gezondheid! Ken je iemand die ook zin heeft in een gezellige namiddag? Nodig hem
of haar dan zeker ook uit.
Vanuit Brecht zal gratis busvervoer voorzien worden.
Meer info: welzijnscampus Het Sluisken (03 330 20 11).
locatie De Toverfluit, Kapellei 264, Zoersel
tijdstip 14.00 uur
prijs gratis (consumpties te betalen)
info & inschrijvingen onthaal, administratief centrum, 03 2980 000,
gemeente@zoersel.be

FEBRUARI
TOURNEE MINERALE

Zeg 'neen' tegen alcohol in februari en zeg schol op je eigen gezondheid!
Een glaasje hier, een glaasje daar. Voor velen maakt het deel uit van de
routine. Toch zijn er heel wat risico's aan verbonden. Alcohol, ook als je
weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle organen in je lichaam en hangt
samen met ongeveer 200 aandoeningen.
Een leven zonder alcohol heeft enkel maar voordelen; een betere slaap, meer
energie, een gezonder gewicht.
Schrijf je in via de website van Tournée Minérale en ga de uitdaging aan.
WWW.TOURNEEMINERALE.BE

DINSDAG 05.02.2019
LEZING MICHAEL PORTZKY
VEERKRACHT EN BURN- OUT

Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het
leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve
gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, ...), steeds weer wordt de
manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht.
Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt
beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je veerkracht aankweken? Kan
je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien?
Michaël Portzky, werkzaam als neuropsycholoog, legt uit wat we moeten weten over
veerkracht. Bovendien ontwikkelt hij een concreet en onmisbaar actieplan voor wie
de schade die veroorzaakt is door stress en aanverwante problemen stap voor stap
wil herstellen.
locatie Werf 44, Schoolstraat, Schilde
tijdstip 19.00 uur
prijs gratis
info & inschrijvingen 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven

DONDERDAG 07.02.2019
LEZING SABINE DE VOS
K-BOEK

Ongeveer 1 op 4 mensen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met kanker. Hoe
ga je hier mee om? Hoe vertel je zoiets aan je gezin? Wat doet kanker met je lichaam
en hoofd? Welke behandelingen zijn er? En vooral, hoe kun je tijdens zo'n negatieve
periode toch positief blijven?
Sabine De Vos neemt je tijdens deze lezing mee in haar zoektocht naar antwoorden
en toont je dat kanker je ook kracht kan geven. Ze deelt tips om je levenskwaliteit te
verbeteren en wat lotgenoten heeft geholpen.
Sabine De Vos (1967), bekend van ‘De Droomfabriek’, is presentatrice, politica en
schrijfster voor jong en oud. Ze werd twee keer getroffen door kanker. Haar
ervaringen schreef ze neer in het ‘K-boek’, boordevol uitleg en praktische tips voor
iedereen die van ver of dichtbij met kanker in aanraking komt.
locatie GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht
tijdstip 20.15 uur
prijs 8 euro
tickets ticketbalie dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 32 (geen reservaties
via e-mail of telefoon), www.gcbrecht.be

MAANDAG 11.03.2019
INFOCAFE- RIET VAN DER SANDE
WAT BETEKENT MANTELZORG VOOR
EEN PERSOON MET KANKER?

Wanneer je de diagnose ‘kanker’ krijgt, staat je wereld plots stil. Alle
zekerheden en routines vallen weg en je toekomst is onzeker. Ook de mensen
om je heen zijn betrokken partij. Zij moeten op zoek naar een manier om
hiermee om te gaan. Iedereen reageert anders. Wie zal voor jou zorgen? Wat
kan je van een mantelzorger verwachten? Hoe zorg je als mantelzorger voor
jezelf?
Dit infocafé wordt gegeven in samenwerking met Samana.
locatie LDC Cogelshof, lokaal P1/P2, Deuzeldlaan 49, Schoten
tijdstip 14.00 uur
prijs gratis
info & inschrijvingen mantelzorg.antwerpen@samana.be of 03 221 95 70

MAANDAG 18.03.2019
LEZING OMGAAN MET KANKER
SASKIA VLOEBERGHS

Wanneer kanker in je leven opduikt, zet het niet alleen jouw leven maar ook
het leven van de mensen rondom jezelf op zijn kop. Het is geen evidentie om
elkaar tijdens deze periode te vinden en te begrijpen. Erkend psychologe,
Saskia Vloeberghs, legt uit hoe kanker relaties treft. Ze geeft ook tips om
hiermee om te gaan.
locatie ontmoetingscentrum De Notelaar, Lierselei 19, Malle
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info & inschrijvingen Sociaal Huis Malle, Karen Bruylandts, 03 312 49 61,
karen.bruylandts@malle.be

VRIJDAG 26.04.2019
LEZING LUC VAN DE VEN
TROOST

Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, is verbonden aan de dienst
Ouderenpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven.
Over senioren horen we gelukkig tal van optimistische, zelfs vrolijke berichten. En
inderdaad, vandaag genieten vele ouderen van een gelukkige laatste levenshelft.
Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom heeft ook zijn
onmiskenbaar minder fraaie kanten: het overlijden van een geliefde, onzekerheid en
angst, gezondheidsproblemen, depressieve klachten, familiale conflicten; sommigen
worden getroffen door dementie. Dan heeft men troost nodig. Vanuit de dichte
omgeving, maar vaak ook vanuit de professionele hulpverlener.
locatie Theater van ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
tijdstip 14.00 uur
prijs gratis
info & inschrijvingen ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
03 288 21 80, cultuur@wijnegem.be

DONDERDAG 09.05.2019
INFOAVOND BORSTKANKER
SASKIA VLOEBERGHS

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen. Liefst
1 op de 9 krijgt met de ziekte te maken. Het risico om borstkanker te krijgen
neemt toe met de leeftijd. Drie op vier vrouwen bij wie borstkanker ontdekt
wordt, is ouder dan 50 jaar. Per 1000 borstkankeronderzoeken worden 7 tot 9
levens gered. Tijdens deze infosessie kom je alles te weten over borstkanker
en vroegtijdige opsporing er van. De mammomobiel komt ook naar
Zandhoven. Dankzij het bevolkingsonderzoek kunnen vrouwen tussen 50 en
69 jaar zich gratis laten onderzoeken op borstkanker.
locatie Gemeentehuis, Liersebaan 12, Zandhoven
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info & inschrijvingen dienst onthaal, Liersebaan 12, Zandhoven, 03 410 16 20,
info@zandhoven.be

DONDERDAG 23.05.2019
GEZOND BBQ'EN VOOR MANNEN

Tijdens deze interactieve workshop leert u wat gezond barbecueën is. Aan de
hand van proevertjes komt u meer te weten over de technieken van BBQ‘en
en leer je hoe je de lekkerste gezonde BBQ- gerechten maakt.
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen, inschrijven is verplicht.

locatie De Kapel, Handelslei 167, Zoersel
tijdstip 20.00 uur
prijs 15 euro
info & inschrijvingen onthaal, administratief centrum, 03 2980 000,
gemeente@zoersel.be

BEVOLKINGSONDERZOEKEN

Maart | De internationale maand in de strijd tegen dikkedarmkanker.
Iedereen, vanaf 53 tot en met 74 jaar, krijgt dankzij dit bevolkingsonderzoek de kans
om elke twee jaar een stoelgangsstaal binnen te brengen. Te veel bloed in de
stoelgang kan immers wijzen op dikkedarmkanker of poliepen (de voorlopers van
dikkedarmkanker). Die poliepen kunnen dan opgespoord en verwijderd worden
voordat er kankercellen ontstaan.
Mei | Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Het onderzoek baarmoederhalskanker geeft vrouwen van 25 tot en met 64 jaar de
kans om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Baarmoederhalskanker ontstaat
heel langzaam. Afwijkende cellen kunnen worden opgespoord voordat ze evolueren
tot kanker.
Oktober | internationale maand in de strijd tegen borstkanker
Dit bevolkingsonderzoek spoort alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar aan om elke
twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Deze mammografie kan
afwijkingen in uw borst vroegtijdig opsporen, lang voordat u er zelf iets van merkt.
(Zie ook infoavond borstkanker Saskia Vloeberghs op 9 mei 2019)
Behoort u tot de doelgroep van een bevolkingsonderzoek, dan ontvangt u tijdig een
uitnodiging om deel te nemen.

EEN
VAN
EENINITIATIEF
INITIATIEF VAN

V.U. Sven Deckers
Solvijnslaan 3
2960 Brecht

MET ONDERSTEUNING VAN

Hoe inschrijven en tickets bekomen?
Je moet voor elke activiteit inschrijven, ook voor lezingen die
gratis zijn. Je vindt bij elke activiteit de contactgegevens van
de gemeente.
Heb je een kleine portemonnee,
contacteer dan je eigen gemeente voor korting.

