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Week van de geestelijke gezondheid
2015



Week van de Geestelijke Gezondheid 2015

10 oktober is wereldwijd uitgeroepen tot internationale dag van de geestelijke gezondheid. En terecht, geestelijke gezond-
heid belangt iedereen aan. We worden er allemaal op de één of andere manier mee geconfronteerd. 1 op 4 om exact te 
zijn. Als je het zelf niet bent, is het wel iemand uit je dichte omgeving… Ondanks het feit dat geestelijke gezondheidspro-
blemen zo vaak voorkomen rust er echter nog steeds een groot taboe op. Het taboe doorbreken kan enkel als we er een 
‘wij-verhaal’ van maken. Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen en Logo Brugge-Oostende 
vzw slaan de handen in elkaar om ‘de week van de geestelijke gezondheid’, die plaatsvindt van 5 tot 11 oktober 2015, in de 
spotlight te plaatsen in de regio Noord-West-Vlaanderen. 

Activiteiten en acties in de regio Noord-West-Vlaanderen

We willen alle partners van harte danken voor het enthousiasme om mee te werken aan deze campagne. In totaal zijn er 
64 activiteiten die in en rond de week van de Geestelijke Gezondheid georganiseerd zullen worden en hierbij zijn een 45-tal 
organisaties betrokken. 
De acties en activiteiten zijn verdeeld over de volgende drie rubrieken, steeds opgelijst per gemeente:

• Activiteiten: open aanbod  
Op deze activiteiten is iedereen welkom.

• Pop-up-acties  
Er zijn ook heel wat acties die de hele week lang georganiseerd worden op plaatsen waar je vrij kan  binnen- en 
buitenlopen.

• Activiteiten: gesloten aanbod 
Bepaalde acties richten zich op een intern publiek, zoals personeel, studenten, lagere schoolleerlingen...

Deze bundel wordt verspreid via verschillende kanalen om zo veel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de 
activiteiten en acties die doorgaan in regio Noord-West-Vlaanderen. 

Sociale Media

Wil je je actie of activiteit nog meer in de verf zetten? Post dan een foto of filmpje op Facebook en vermeld in de medede-
ling de facebookpagina’s ‘Logo Brugge-Oostende’ en ‘Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen’. Je kan ook rechtstreeks 
een foto of filmpje posten op de facebookpagina’s www.facebook.com/logobruggeoostende en www.facebook.com/net-
werkggznwvl . Ook op Twitter kan je terecht met nieuws over je actie. Dit kan via #samenveerkrachtig en @LogoBrOost.

Symbolische prijsuitreiking “Bij ons was er een serieuze hoek af in oktober 2015”

Na afloop van de week van de geestelijke gezondheid zal er een symbolische prijsuitreiking plaatsvinden waarbij de organi-
satie met de meest originele of taboedoorbrekende actie de volgende titel zal krijgen: ‘Bij ons was er een serieuze hoek af in 
oktober 2015’. Welke actie de titel krijgt, zal begin november gecommuniceerd worden. Schrijf je via onderstaande links in 
op de nieuwsbrief van het Logo en het Netwerk GGZ om te vernemen wie de winnaar van editie 2015 wordt: 

• www.logobrugge-oostende.be of mail naar info@logobrugge-oostende.be,       
• www.netwerkggzregionw-vl.be/contact.php of mail naar info@

netwerkggzregionw-vl.be.

Vlaamse campagne ‘Hoofdzaak 10-10: Samen veerkrachtig’

Alle activiteiten worden doorgegeven aan de Vlaamse Vereniging voor Gees-
telijke Gezondheid (VVGG), die alle activiteiten in kader van de actieweek 
bundelt op de website www.geestelijkgezondvlaanderen.be/werelddag-2015. 
Dankzij de lokale partners zal de regio Noord-West-Vlaanderen veel kleur ken-
nen op het bijbehorend kaartje. “Samen veerkrachtig” is de slagzin van deze 
editie.

Inleiding



Activiteit Locatie Tijdstip Kostprijs Meer info
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0 Info-avond ‘Zou het burn-out kunnen zijn?’ Zaal Mardijck, Veurne 20u CM-leden: € 3
Niet-leden: € 5

Inschrijven vereist

Workshop ‘Als kleine kinderen groot worden’ De Valkaart, Oostkamp 20u Gratis Inschrijven vereist

Voordracht ‘Hoe krijg je jouw gezin in balans?’ Het Nieuwe Interieur, Waar-
damme

20u € 5 Inschrijven vereist

Run for fun (sessie 1) Clubhuis FLAC, Oostkamp 18u € 5 Inschrijven ter plaatse
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‘Levendige verhalen’: het herstelverhaal van 
twee ervaringsdeskundigen

Lokaal dienstencentrum De Mirte, 
Beernem

14u tot 17u Gratis Vrij toegankelijk

Thematische wandeling in Brugge begeleid 
door ervaringsdeskundige

Het verzamelpunt wordt meege-
deeld bij inschrijving

10u € 5 Inschrijven vereist

Muzikaal optreden in Joey’s Café Joey’s Café, Brugge 19u Gratis Vrij toegankelijk

Voordracht ‘Bewegen, een topmedicijn’ De Valkaart, Oostkamp 20u KVLV-leden: € 6
Niet-leden: € 8

Inschrijven vereist
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Film ‘Feel my love’ OC De Kleine Beer, Beernem 20u € 3 Inschrijven vereist

Filmnamiddag Psychiatrisch Centrum Sint-
Amandus Beernem

13u30 Gratis Vrij toegankelijk, bij deelname 
in groep vooraf verwittigen

Workshop ‘gezonde veerkracht’ Baron Ruzettelaan 5, Brugge 9u – 12u30 € 50 Inschrijven vereist

Start Zilverwijzer-reeks Dienstencentrum De Zonnewijzer, 
Gistel

9u30 € 10 voor 3 sessies Inschrijven vereist

Start Zilverwijzer-reeks Cultuurhuis, Nieuwpoort 9u Gratis Inschrijven vereist

Workshop ‘Kleurig en stijlvol door het leven: 
voel je goed in je vel’

De Valkaart, Oostkamp 19u – 22u Inwoners Oostkamp: € 8
Niet-inwoners: € 15

Inschrijven vereist

Vorming: Dementie, Oost-West Thuis-Best Zorgsite Ter Luchte, Rudder-
voorde

14u – 16u30 Gratis Inschrijven vereist

Run for fun (sessie 2) Clubhuis FLAC, Oostkamp 18u30 – 19u30 € 5 Inschrijven ter plaatse

‘Levendige verhalen’: het herstelverhaal van 
twee ervaringsdeskundigen

Dienstencentrum De Braambeier, 
Zedelgem

14u – 16u € 3 Inschrijven vereist

Ontspanningstechnieken voor lichaam en geest Liberale Mutualiteit, Brugge 10u – 11u LM-leden: € 40
Niet-leden: € 56

Inschrijven vereist
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Opendeurdag Ontmoetingscentrum De Klaver Ontmoetingscentrum De Klaver, 
Beernem

14u tot 17u Gratis Vrij toegankelijk

Film ‘A ciel ouvert’ Psychiatrisch Centrum Sint-
Amandus Beernem

13u30 Gratis Vrij toegankelijk, bij deelname 
in groep vooraf verwittigen

Opendeurdag Activiteitencentrum De Passant Activiteitencentrum De Passant, 
Oostende

Op afspraak Gratis Verwittigen op voorhand

Info-avond ‘goed geslapen’ Colenscentrum, Oostende 19u30 CM-leden: € 3
Niet-leden: € 5

Inschrijven vereist

Workshop ‘Kleurig en stijlvol door het leven: 
voel je goed in je vel’

De Valkaart, Oostkamp 9u – 12u Inwoners Oostkamp: € 8
Niet-inwoners: € 15

Inschrijven vereist

Workshop ‘Anders leren kijken naar jezelf’ De Valkaart, Oostkamp 19u – 21u30 Inwoners Oostkamp: € 8
Niet-inwoners: € 12

Inschrijven vereist
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Thematische wandeling in Brugge begeleid 
door ervaringsdeskundige

Het verzamelpunt wordt meege-
deeld bij inschrijving

10u € 5 Inschrijven vereist

Workshop ‘ontspannende mini-massages’ De Valkaart, Oostkamp 19u – 21u30 Inwoners Oostkamp: € 8
Niet-inwoners: € 12

Inschrijven vereist

Film ‘Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’ Bibliotheek-infopunt, Oostkamp 14u Gratis Vrij toegankelijk

Run for fun (sessie 3) Clubhuis FLAC, Oostkamp 18u30 – 19u30 € 5 Inschrijven ter plaatse

Marktactie Psychiatrisch Centrum Sint-Aman-
dus

Markt Beernem Voormiddag Gratis Vrij toegankelijk

Kennismaking met mindfulness Liberale Mutualiteit, Brugge 14u – 17u LM-leden: € 5
Niet-leden: € 10

Inschrijven vereist
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Opening tentoonstelling ‘Spiegel im Spiegel’ Psychiatrisch Centrum Sint-
Amandus Beernem

15u Gratis Vrij toegankelijk, groepsbe-
zoeken op aanvraag

Poëzie in de bibliotheek Bibliotheek Darlo, Assebroek 10u30 tot 12u Gratis Vrij toegankelijk

Verwendag in de bibliotheek Bibliotheek, Oostkamp 9u30 – 13u Gratis Vrij toegankelijk

11
/1

0 Film ‘The hundred-foot journey’ Cinema Lumière, Brugge 11u € 8 - € 20 (met maaltijd) Inschrijven vereist

Overzicht acties en activiteiten
Activiteiten op datum



Acties Plaats

Verkoop Te Gek - pakketjes Oxfam-winkel, Beernem

Infohoek ‘geestelijke gezondheid’ Bibliotheek, Beernem

Goed-gevoel-muur Psychiatrisch Centrum St. Amandus Beernem

Infostand geestelijke gezondheid, posteractie en stickeractie AZ Zeno, campussen Blankenberge en Knokke

Fototentoonstelling ‘Het staat niet op je gezicht geschreven’ Sociaal restaurant De Pas Partout, Brugge (+ op diverse andere locaties waar 
activiteiten plaatsvinden)

Een kopje ‘Te Gek?! – soep’ Sociaal restaurant De Pas Partout’, Brugge

‘Fit in je hoofd’ en ‘NokNok’ in de kijker Stad, OCMW en bibliotheek Damme

‘Fit in je hoofd’ in de kijker Stad, OCMW en bibliotheek Koekelare

Infostand ‘geestelijke gezondheid’ AZ Damiaan, Oostende

Goed-gevoel-muur, ‘Fit in je hoofd’ en ‘Oe ist’ in de kijker Huisartsenpraktijk De Hoek, Oostende

Interactieve Fit in je hoofd – beurs Oostcampus, Oostkamp

Infohoek ‘geestelijke gezondheid’ Bibliotheek, Oostkamp

Goed-gevoel-muur, ‘Fit in je hoofd’ en ‘Oe ist’ in de kijker Stadskantoor, Torhout

‘Fit in je hoofd’ en de ‘Oe ist - campagne’ in de kijker AZ Sint-Augustinus Veurne

Infohoek ‘geestelijke gezondheid’ Bibliotheek, Zedelgem

Goed-gevoel-muur en stickeractie Zedelgem: Bibliotheek, Sociaal Huis, dienstencentrum De Braambeier, ge-
meentehuis, woonzorgcentrum Maartenshove.

Acties gedurende de ganse week



Beernem

Griet Teck levert met ‘Feel My Love’ een serene, diepmenselijke documentaire over personen met dementie af. De 
film is het resultaat van tweeënhalf jaar observeren, praten en af en toe filmen in een zorgvoorziening in Oosterlo, 
Geel. Huis Perrekes, zoals de voorziening heet, is de plaats waar mensen waardig mogen verglijden in een vergetel-
heid, die nu eens grappig en licht, dan weer pijnlijk en triest is. Het is een uitgepuurde en lichtvoetige documentaire 
geworden, die een zware thematiek draaglijk maakt. 

Wanneer: woensdag 7 oktober 2015 om 20u
Waar: OC De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, Beernem
Prijs: €3

Inschrijven via dekleinebeer@beernem.be of 050 79 99 08

Organisatie: OC De Kleine Beer i.s.m. WoonZorgZone Curando Oost & Lokaal Dienstencentrum De Mirte

 
Dagelijks komen er vragen op ons af waarop we ‘ja’ of ‘neen’ kunnen zeggen. Vaak durven we niet ‘neen’ zeggen of 
als we ‘neen’ zeggen, voelen we ons daarna schuldig. In deze workshop gaan we op zoek naar meer inzicht in de 
verschillende vragen die op ons afkomen. Samen met Machteld Govaerts van PRH Vlaanderen gaan we op zoek naar 
een manier om een juiste keuze tussen ‘ja’ en ‘nee’ te maken.

Wanneer: dinsdag 29 september 2015 van 19u tot 22u
Waar: Het Schepenhuys exporuimte, Markt 1, Oedelem
Prijs: €15

Inschrijven bij PRH Vlaanderen: 03 226 53 25 of info@prh.be

Organisatie: OC De Kleine Beer i.s.m. PRH Vlaanderen

Twee ervaringsdeskundigen komen hun eigen herstelverhaal brengen: hoe hebben zij hun problematiek overwon-
nen? Ze willen op deze manier een positief verhaal brengen en zo steun en perspectief bieden aan anderen. Daarna 
geeft een GGZ-hulpverlener uitleg en  algemene tips omtrent het omgaan met personen met een psychiatrische 
problematiek, of het nu om depressie, psychose, suïciderisico of middelengebruik gaat. 

Wanneer: dinsdag 6 oktober 2015 van 14u tot 17u
Waar: Lokaal Dienstencentrum De Mirte, Rollebaanstraat 10A, Beernem
Prijs: gratis

Vrij toegankelijk

Organisatie: vzw 4Veld i.s.m. Lokaal Dienstencentrum De Mirte

 

Activiteiten: open aanbod

Film  Feel my love

Vorming  ‘Als ik neen zeg, voel ik me schuldig’

Levendige verhalen  Het herstelverhaal van twee ervaringsdeskundigen



Opendeurdag  Ontmoetingscentrum De Klaver

Tentoonstelling  ‘Spiegel im spiegel’

Filmnamiddagen

Op deze opendeurdag kan iedereen - familie, buurtbewoners, sympathisanten, vrijwilligers ... - kennismaken met de 
werking van ontmoetingscentrum De Klaver. Ontmoetingscentrum De Klaver staat open voor mensen die voor korte of 
langere tijd ondersteuning nodig hebben bij het uitbouwen van een dagstructuur, het leggen van sociale contacten en 
het ontdekken van hobby’s om in je vrije tijd uit te oefenen. De Klaver biedt een open, huiselijke en gezellige ontmoe-
tingsruimte waar je kan binnenlopen om mensen te ontmoeten, een kop koffie te drinken, de krant te lezen of om 
vrijblijvend deel te nemen aan één van de aangeboden activiteiten. 

Wanneer: donderdag 8 oktober 2015 van 14u tot 17u
Waar: De Klaver, St. Andreaslaan 43, Beernem
Prijs: gratis

Vrij toegankelijk

Organisatie: vzw 4Veld

Het Platform voor Actuele Kunsten (PAK), Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus en het Museum Dr. Guislain organise-
ren samen de tentoonstelling ‘Spiegel im spiegel’. De sector van de geestelijke gezondheid treedt regelmatig naar bui-
ten, maar ditmaal vraagt men buiten om naar binnen te komen. Twintig (intern)nationale kunstenaars gingen op deze 
vraag in. Hun werken geven stuk voor stuk een antwoord op de vraag wat geestelijke gezondheidszorg bij hen oproept.  

Wanneer: de officiële opening is op zaterdag 10 oktober 2015 om 15u - de tentoonstelling loopt van 10 oktober 2015 tot 
12 december 2015 en is tijdens weekdagen te bezoeken tussen 9u en 16u30 & op zon- en feestdagen van 14u tot 18u.
Waar: PC Sint-Amandus, gebouw St.-Marie, Reigerlostraat 10, Beernem
Prijs: gratis

Groepsbezoeken op aanvraag via mail: anita.scheepmans@fracarita.org.be of telefonisch: 050799522.

Organisatie: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus

PC Sint-Amandus organiseert twee filmnamiddagen tijdens de week van de geestelijke gezondheidszorg die openstaan 
voor een breed publiek. In beide gevallen zal er een inleiding en nabespreking voorzien worden door een medewerker 
die verbonden is aan Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus. Op woensdag 7 oktober zal Pieder Declercq, therapeutisch 
coördinator en eveneens filmfreak, een film uitkiezen. Op donderdag 8 oktober zal men de film ‘ A ciel ouvert’ vertonen. 
Op de grens tussen België en Frankrijk ligt ‘Le courtil’, een buitengewone plek waar men zich op een unieke manier ont-
fermt over kinderen en jongeren met psychische en sociale moeilijkheden. Dag na dag proberen hun begeleiders met 
veel begrip en creativiteit te zoeken naar oplossingen die rust kunnen brengen in het leven van de kinderen, op maat 
van elk kind afzonderlijk en zonder hen beperkingen op te leggen. Psychiater dr. Evens zal de film kaderen. 

Wanneer: woensdag 7 oktober 2015 en donderdag 8 oktober 2015 om 13u30
Waar: Feestzaal PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, Beernem
Prijs: gratis

Bij deelname in groep graag vooraf een seintje naar anita.scheepmans@fracarita.org of telefonisch: 050 79 95 22.

Organisatie: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus

Op vrijdagvoormiddag  staat Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus op de wekelijkse markt met een koffiestand. Voor-
bijgangers krijgen een gratis koffie aangeboden en kunnen terwijl een praatje slaan. Ze kunnen ook hun gevoel van dat 
moment kwijt op een ‘Oe ist’ post-it en aan de goed-gevoel-muur hangen. 

Organisatie: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus

Marktactie



Brugge

In het kader van de week van de geestelijke gezondheid hebben enkele GGZ-partners uit het Brugse samen met enkele 
ervaringsdeskundigen de koppen bij elkaar gestoken. Het project ‘MIS-verstand’ is het resultaat hiervan. Verschillende 
activiteiten brengen het thema geestelijke gezondheid onder de aandacht op diverse locaties in Brugge.

Organisatie: Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge, Beschut Wonen Brugge, Activiteitencentrum De 
Gempersteeg, Revalidatiecentrum Inghelburch, Mobiel Behandelteam, Het Kunsthuis 

Tijdens de wandeling word je vergezeld door ervaringsdeskundigen. De wandeling verloopt via aankno-
pingspunten in de stad die voor de psychisch kwetsbare persoon belangrijk zijn in zijn herstelproces. Welke 
voorzieningen en plaatsen in de stad helpen mee om terug een volwaardig burgerschap te kunnen opnemen? Op deze 
wandeling vertellen we jullie daar graag iets meer over. We eindigen in de Pas Partout waar de ‘Te Gek?!’ soep zal geser-
veerd worden. 

Wanneer: dinsdag 6 oktober 2015 om 10 u en op 9 oktober 2015 om 10u
Waar: het verzamelpunt wordt meegedeeld bij inschrijving
Prijs: €5

Inschrijven via info.misverstand@gmail.com of 0492 58 30 35 (max. 20 personen)

Eerst brengen 3 zangeressen een aantal covers, elk in hun eigen stijl. Eén van hen is singer-songwriter en 
brengt dan ook enkele eigen nummers. In het tweede deel van de avond treden D’Amandels op. Deze muziekgroep werd 
opgericht in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus te Beernem.

Wanneer: dinsdag 6 oktober 2015 om 19u
Waar: Joey’s Café, Zuidzandstraat 16A, Brugge
Prijs: gratis 

Vrij toegankelijk

Vier personen komen een inkijk geven in hun “persoonlijke gedachten”, hun zelfgeschreven poëzie. Tij-
dens drie sessies van 20 minuten worden telkens een aantal van hun gedichten voorgedragen. Voor sommigen gaat het 
om een eerste publieke voordracht en dit wordt vervolledigd met een streepje muziek. 

Wanneer: zaterdag 10 oktober 2015 van 10u30 tot 12u
Waar: bibliotheek Daverlo, Dries 2, Assebroek
Prijs: gratis 

Vrij toegankelijk

Deze film uit 2014 brengt het verhaal van de Kadam familie die hun roots in India achterlaten om in 
Frankrijk een restaurant op te starten. De film met o.a. Helen Mirren vertelt het verhaal van vooroordelen die geleidelijk 
aan evolueren van angst voor het onbekende naar het ontstaan van verbondenheid en vriendschap. Na de film is er de 
gelegenheid om na te praten bij een drankje en voor zij die dit wensen is er een maaltijd voorzien in samenwerking met 
de Korrelatie.

Wanneer: zondag 11 oktober om 11u
Waar: Cinema Lumière, Sint-Jakobsstraat 36B, Brugge
Prijs: €8 voor film & drankje, €20 voor film, drankje en maaltijd achteraf.

Inschrijven via info.misverstand@gmail.com of 0492 58 30 35

Thematische wandeling  in Brugge begeleid door ervaringsdeskundige

Muzikaal optreden  in Joey’s Café

Poëzie in de bibliotheek

MIS 

verstand

MIS 

verstand

Film   “The Hundred-foot journey”

MIS 

verstand

MIS 

verstand



Zes fotografen hebben portretten gemaakt van een 150tal toevallige passanten op de markt en op het 
stationsplein te Brugge. Deze portretten maken we tot 1 geheel. Aan deze portretten verbinden we de maat-
schappelijk realiteit: dat x-aantal van deze mensen de werkelijkheid anders ervaren, x-aantal voelt zich 
soms angstig, x-aantal ervaart het leven soms als lastig…. Maar ook zijn er mensen onder hen die over een kracht 
beschikken: x-aantal van deze mensen zijn ondernemend, x- aantal zijn creatief, … Dit paneel is tijdens de week te 
bezichtigen in het sociaal restaurant Pas Partout en zal aanwezig zijn op onze activiteiten.

Deze workshop is voor iedereen die bewuster wil omgaan met zijn veerkracht en zelfzorgtips wil krijgen om de eigen 
draagkracht te vergroten. Aan de hand van een quiz met spelbord, dobbelsteen en massagestoel wordt een geza-
menlijk begrippenkader (bevlogenheid, veerkracht en het ontwikkelen van chronische stress) gecreëerd op interac-
tieve wijze. De tips voor een gezonde veerkracht worden meegegeven aan de hand van individuele reflectieoefenin-
gen waarbij men vrijblijvend uitgenodigd wordt iets daarvan te delen in de groep. 

Wanneer: woensdag 7 oktober 2015 van 9u tot 12u30
Waar: Baron Ruzettelaan 5, Assebroek-Brugge (2e verdieping)
Prijs: €50

Inschrijven via training.roeselare@idewe.be (max. 20 deelnemers)

Organisatie: Groep IDEWE

In deze cursus van 8 lessen worden theorie en praktijk gecombineerd. In het theoretisch gedeelte wordt nagegaan 
wat er bedoeld wordt met stress, welke invloeden stress op het lichaam kan hebben en hoe stress niet altijd zinloos 
is. In het praktijkgedeelte worden verschillende vormen van ontspanningstechnieken, ademhalingstechnieken en 
lichaamsbewustzijn geoefend.

Wanneer: vanaf woensdag 7 oktober 2015 van 10u tot 11u
Waar: Liberale Mutualiteit, Revillpark 1, Brugge
Prijs: LM-leden € 40, niet-leden € 56 (voor 8 lessen)

Inschrijven via gezondheidspromotie@lmwvl.be 

Organisatie: Liberale Mutualiteit Brugge

Bewust leren leven in het hier en nu. In deze sessie wordt kennisgemaakt  met enkele technieken uit de mindfulness, 
met als doel aandachtiger te leven, vaker bewust te worden van je ervaringen en hoe je daarop reageert. Hierdoor 
ontstaan er nieuwe inzichten waardoor je minder automatisch, dus bewuster, kunt reageren.

Wanneer: vrijdag 9 oktober 2015 van 14u tot 17u
Waar: Liberale Mutualiteit, Revillpark 1, Brugge
Prijs: LM-leden €5, niet-leden €10

Inschrijven via gezondheidspromotie@lmwvl.be of 050 45 01 00

Organisatie: Liberale Mutualiteit Brugge

Workshop  ‘gezonde veerkracht’

Fototentoonstelling ‘Het staat niet op je gezicht geschreven’

Ontspanningstechnieken voor lichaam en geest

Kennismaking met mindfulness

MIS 

verstand



Gistel

Dienstencentrum De Zonnewijzer in Gistel gaat tijdens de week van de geestelijke gezondheid van start met ‘Zil-
verwijzer’. Zilverwijzer is een programma voor 60-plussers en bestaat uit groepssessies waarbij je via gesprekken en 
interactieve oefeningen nagaat hoe je nieuwe uitdagingen in je leven aanpakt. Tijdens elke sessie kan je anderen 
inspireren door je eigen ervaringen, levenswijsheid en kennis te delen. Of je kan al luisterend nuttige tips meepikken. 
Zoek tijdens Zilverwijzer uit hoe jij je veerkracht kan verhogen. Ontdek hoe je langer zelfstandig kan blijven, hoe je 
met diverse situaties om kan gaan en wat de positieve effecten zijn van een sterke veerkracht. Kortom, ontdek hoe jij 
je goed in je vel kan blijven voelen!

Wanneer: woensdag 7 oktober, 14 oktober en 21 oktober 2015, steeds om 9u30  
Waar: Dienstencentrum de Zonnewijzer, Bruidstraat 18, Gistel
Prijs: €10 voor de 3 sessies
Inschrijven kan tot 30 september via zonnewijzer@ocmwgistel.be of 059 27 06 60

Organisatie: Dienstencentrum De Zonnewijzer

Nieuwpoort

De stad en het  OCMW bieden de mogelijkheid aan de 60-plussers om deel te nemen aan het programma van 
Zilverwijzer. Zilverwijzer is een programma voor 60-plussers en bestaat uit groepssessies waarbij je via gesprekken 
en interactieve oefeningen nagaat hoe je nieuwe uitdagingen in je leven aanpakt. Tijdens elke sessie kan je anderen 
inspireren door je eigen ervaringen, levenswijsheid en kennis te delen. Of je kan al luisterend nuttige tips meepikken. 
Zoek tijdens Zilverwijzer uit hoe jij je veerkracht kan verhogen. Ontdek hoe je langer zelfstandig kan blijven, hoe je 
met diverse situaties om kan gaan en wat de positieve effecten zijn van een sterke veerkracht. Kortom, ontdek hoe jij 
je goed in je vel kan blijven voelen!

Wanneer: woensdag 7 oktober, 14 oktober en 21 oktober 2015, steeds om 9u 
Waar: Cultuurhuis, Hoogstraat 2, Nieuwpoort
Prijs: gratis

Inschrijven kan tot 30 september via ilse.cranskens@nieuwpoort.be of 059 22 38 75

Organisatie: Stad en OCMW Nieuwpoort

Zilverwijzer

Zilverwijzer



Oostende

De Passant is een activiteitencentrum voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. In De Passant vinden er 
wekelijks verscheidene ateliers plaats.Tijdens de week van de geestelijke gezondheid opent De Passant zijn deuren 
voor familie, vrienden en kennissen van de deelnemers en voor geïnteresseerde buren. 

Wanneer: donderdag 8 oktober 2015
Waar: Activiteitencentrum De Passant, Zwaluwenstraat 109, Oostende  
Prijs: gratis

Contacteer De Passant op het telefoonnummer 059 43 56 54 indien u ook graag een kijkje komt nemen

Organisatie: Activiteitencentrum De Passant

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 5 werknemers kans loopt op een burn-out. Een burn-out komt niet uit de lucht vallen, 
maar heeft een lange aanloop. Preventie en tijdig ingrijpen zijn dus heel belangrijk en daarbij zijn informatie en 
inzicht de eerste stappen. Tijdens deze info-sessie wordt meer informatie gegeven over het ontstaan, preventie en 
de behandeling van burn-out.

Wanneer & Waar:
op maandag 28 september 2015 om 20u in het Colenscentrum, Dr. L. Colensstraat 7, Oostende (5e verdieping), 
op maandag 5 oktober 2015 om 20u in Zaal Mardijck, Sporkijnstraat 8, Veurne

Prijs: CM-leden: €3, niet-leden €5

Inschrijven 
voor de info-avond in Oostende kan tot 27 september en 
voor de info-avond in Veurne kan tot 4 oktober via website: www.cm.be/agenda of mail: gezondheidspromotie.
oostende@cm.be of 059 55 26 15. 

Organisatie: CM Oostende – dienst gezondheidspromotie

Een nachtje slecht slapen is geen ramp. De volgende dag voel je je misschien wat moe maar dat slaaptekort haal je 
vlug in. Nachtenlang slecht slapen heeft echter een negatieve invloed op je functioneren…
In deze infosessie verneem je meer over het verloop van de slaap, waarom je in slaap valt, waarom je eigenlijk moet 
slapen, hoeveel slaap je nodig hebt, of een middagdutje een goed idee is, waarom je soms slecht slaapt en welke 
types van slaapproblemen er bestaan. Tenslotte worden er ook een aantal tips rond slaaphygiëne meegegeven.

Wanneer: donderdag 8 oktober 2015 om 19u30
Waar: Colenscentrum, Dr. L. Colensstraat 7, Oostende (5e verdieping)
Prijs: CM-leden: €3, niet-leden €5

Inschrijven kan tot 7 oktober via website: www.cm.be/agenda of mail: gezondheidspromotie.oostende@cm.be of 
059 55 26 15.

Organisatie: CM Oostende – dienst gezondheidspromotie

Opendeurdag  in Activiteitencentrum De Passant

Info-avond  ‘Zou het burn-out kunnen zijn?’

Info-avond  ‘Goed geslapen’



Oostkamp

Wanneer mag mijn zoon zijn eerste pint drinken? Heeft het zin om met mijn kind over drugs of alcohol te praten? En 
hoe begin ik daar best aan? Wat moet ik daar zelf over weten? Ik ben niet zo’n prater, wat kan ik als ouder nog doen? 
Ik rook, hoe kan ik het dan mijn dochter verbieden? Deze vorming geeft informatie, advies en tips aan ouders van 
jongeren tussen de 10 en 15 jaar ter preventie van tabak, -alcohol- en ander druggebruik.

Wanneer: maandag 5 oktober om 20u
Waar: Bovenzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, Oostkamp 
Prijs: gratis 

Inschrijven via kvst@telenet.be of 0497 399 168 (max. 15 deelnemers)

Organisatie: Gemeente Oostkamp

Ben je ook graag mooi en kleurrijk gekleed? Deze kleur- en stijlworkshop leer je welke kleuren je het meeste laten 
stralen en welke snit of materialen je het mooiste staan, begeleid door Hilde Simoens, uitstralingsconsulente. Wist je 
dat wie zich goed kleedt, ook beter in zijn vel zit? 

Wanneer: woensdag 7 oktober 2015 van 19u tot 22u en donderdag 8 oktober 2015 van 9u tot 12u
Waar: bovenzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, Oostkamp 
Prijs: inwoners van Oostkamp: €8 euro, niet-inwoners:  €15 

Inschrijven via www.vormingplus.be/brugge of 050 330 112

Tip: draag best geen make-up en een neutraal (liefst wit) bovenstuk.

Organisatie: Gemeente Oostkamp i.s.m. Vormingplus Brugge

Je gaat op zoek naar manieren om een positief zelfbeeld op te bouwen. Je leert anders naar jezelf kijken en je 
anders te gedragen. Je krijgt tips, adviezen en opdrachten die je wapenen om andere ervaringen op te doen en jouw 
zelfbeeld in een positieve richting te stuwen. Begeleider Patrick De Decker reikt inzichten en methodes uit de cogni-
tieve gedragstherapie aan. 

Wanneer: donderdag 8 oktober 2015 van 19u tot 21u30 
Waar: bovenzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, Oostkamp 
Prijs: inwoners van Oostkamp: 8 euro, niet-inwoners: 12 euro

Inschrijven via www.vormingplus.be/brugge of 050 330 112

Organisatie: Gemeente Oostkamp i.s.m. Vormingplus Brugge

Eenvoudige, ontspannende massages zijn een weldaad na een vermoeiende dag of bij stress. De oefeningen halen 
de drukte uit jouw hoofd, leren je diep ontspannen en brengen harmonie tussen lichaam en geest. Geïnspireerd 
door Oosterse en Westerse massagetechnieken masseren we hals en schouders, hoofd, handen en voeten. 

Wanneer: vrijdag 9 oktober 2015 van 19u tot 21u30 
Waar: bovenzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, Oostkamp 
Prijs: inwoners van Oostkamp: €8, niet-inwoners: €12

Inschrijven via www.vormingplus.be/brugge of 050 330 112

Organisatie: Gemeente Oostkamp i.s.m. Vormingplus Brugge

Workshop  ‘Als kleine kinderen groot worden’

Workshop  ‘Kleurig en stijlvol door het leven: voel je goed in je vel’.

Workshop  ‘Anders leren kijken naar jezelf’

Workshop  ‘Ontspannende mini-massages’



Het is belangrijk om een aangepaste leefomgeving te creëren voor personen met dementie. Kleine (betaalbare) 
aanpassingen in huis, het gebruik van hulpmiddelen of aangepaste kledij kunnen een groot verschil maken. Daar-
naast richten we ons ook tot mantelzorgers als kwetsbare groep. Mantelzorger zijn van een persoon met dementie is 
immers geen gemakkelijke taak. Het vergt heel wat energie en het is heel belangrijk dat mantelzorgers ook tijd voor 
zichzelf nemen. Daarom stellen we in deze workshop ook enkele organisaties voor waar mantelzorgers bij terecht 
kunnen. 

Wanneer: woensdag 7 oktober 2015 van 14u tot 16u30
Waar: Ontmoetingsruimte Zorgsite Ter Luchte, Sint-Elooisstraat 87-89 in Ruddervoorde 
Prijs: gratis

Inschrijven tegen 27 september via deleuning@oostkamp.be of 050 277 530

Organisatie: Gemeente en OCMW Oostkamp

We stellen de film ‘Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’ voor. Amélie is op zoek naar liefde en de zin van het bestaan. 
Langzaam realiseert Amélie zich dat de weg naar geluk zich niet vanzelf zal openbaren, maar dat ze hier initiatief 
voor zal moeten tonen. Zij treft haar geluk door zich in te spannen voor het geluk van anderen. Er is een korte voor– 
en nabespreking van de film voorzien door een expert inzake geestelijke gezondheidszorg.

Wanneer: vrijdag 9 oktober 2015 om 14u
Waar: Bibliotheek-infopunt, Kapellestraat 19, Oostkamp 
Prijs: gratis

Vrij toegankelijk

Organisatie: Gemeente en bibliotheek Oostkamp

Gezinnen functioneren vandaag binnen een maatschappij die aan een snel tempo verandert en waarbij zowel aan 
volwassenen als aan kinderen hoge eisen en verwachtingen worden gesteld. Dit wordt vaak ervaren als een enorme 
druk die stress met zich meebrengt. We gaan er tijdens deze inspirerende workshop van uit dat een gelukkig gezin 
begint bij gelukkige ouders. Zijn zij gelukkig met zichzelf? 

Wanneer: maandag 5 oktober 2015 om 20u  
Waar: Het Nieuwe Interieur, Zuidstraat 4, Waardamme 
Prijs: €5

Inschrijven via het.nieuwe.interieur@telenet.be of 050 279 253

Organisatie: Gezinsbond Waardamme

Beweging koestert vele gouden geheimen. Leer ze kennen en positief inzetten voor jezelf, jouw partner en jouw ge-
zin. Lang en gezond leven, hoe doen we dat? Door veel te bewegen. Het smeert adem en gewrichten, houdt spieren 
krachtig en de geest soepel. En het prikkelt de goesting naar meer. 

Wanneer: dinsdag 6 oktober 2015 om 20u
Waar: bovenzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, Oostkamp 
Prijs: KVLV-leden €6, niet-leden: €8

Inschrijven via miekegregroire@skynet.be .

Organisatie: KVLV Oostkamp

Vorming  dementie: Oost-West, Thuis-Best

Film ‘Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’

Voordracht  ‘Hoe krijg je jouw gezin in balans?’  

Voordracht  Bewegen, een topmedicijn



Leer op een correcte manier opwarmen en koel op een verantwoorde manier af. Loop met een glimlach. 

Wanneer: start op maandag 5 oktober 2015 om 18 uur, op woensdag 7 oktober en vrijdag 9 oktober van 18u30 tot 19u30
Waar: clubhuis FLAC aan De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42, Oostkamp 
Prijs: €5

Inschrijven ter plaatse. 
Meer info te verkrijgen via carlos.baillieu@skynet.be, 0477 207 012 of via www.flacoostkamp.be .

Organisatie: FLAC Oostkamp

‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ biedt 10 tips aan die je kunnen inspireren om te komen tot een gezonder en gelukkiger 
leven. In de Oostcampus zullen tijdens de week van de geestelijke gezondheid deze tien tips worden uitgestald. De 
infostand geeft concrete ideeën die je kunnen helpen om deze 10 tips daadwerkelijk uit te voeren. Je kan er zo jouw 
eigen bucketlist samenstellen. Of gewoon een kijkje nemen en genieten van een drankje bij de stand is natuurlijk 
ook een optie.

Wanneer: van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 oktober 2015, tijdens de openingsuren
Waar: Oostcampus, Siemenslaan 7, Oostkamp
Prijs:  gratis

Vrij toegankelijk

Organisatie: Gemeente Oostkamp

Op zaterdag 10 oktober organiseert de bib een verwendag om de week van de bibliotheek aan te kondigen in 
de bib van Oostkamp. De bezoekers van de bibliotheek worden die dag extra in de watten gelegd via optredens, 
workshops, hapjes, voordelen…  Je kan zelfs een massage krijgen. Jezelf even verwennen is immers goed voor je 
mentale gezondheid. 

Wanneer: zaterdag 10 oktober 2015 van 9u30 tot 13u
Waar: Bibliotheek, Kapellestraat 19, Oostkamp
Prijs: gratis

Vrij toegankelijk

Organisatie: Gemeente en bibliotheek Oostkamp

Zedelgem

Een ervaringsdeskundige die in het verleden kampte met depressies komt zijn herstelverhaal brengen. Hoe heeft 
hij zijn problematiek overwonnen? Hij wil op deze manier een positief verhaal brengen en zo steun en perspectief 
bieden aan anderen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

Wanneer: woensdag 7 oktober 2015 van 14u tot 16u
Waar: Dienstencentrum De Braambeier, Loppemsestraat 14a, Zedelgem
Prijs: €3 (koffie of thee inbegrepen)

Inschrijven kan tot 6 oktober via de.braambeier@ocmwzedelgem.be of 050 25 22 40 of in het dienstencentrum zelf.

Organisatie: OCMW Zedelgem

Run for fun

Interactieve beurs  Fit in je hoofd

Verwendag  in de bibliotheek

Levendige verhalen  Het herstelverhaal van twee ervaringsdeskundigen 



Beernem

Gedurende de maanden september en oktober verkoopt de Oxfam Wereldwinkel in Beernem “Te Gek”-pakketjes 
waarbij eigen producten én zich geestelijk gezond voelen op een ludieke manier in de kijker worden gezet. Breng 
een bezoekje aan de Oxfam-winkel en stap de winkel uit met een extra goed gevoel! De Oxfam-winkel is gelegen in 
de Stationsstraat nr. 105 en is open van 14u tot 18u op woensdag en vrijdag en tussen 9u30 en 12u en vervolgens 
van 14u tot 18u op zaterdag. 

Organisatie: vzw 4Veld i.s.m. Oxfam Wereldwinkel Beernem

 
Op verschillende plaatsen binnen het psychiatrisch centrum Sint-Amandus te Beernem (receptie, cafetaria,...) zullen 
goed-gevoel-muren worden opgesteld in de week van 5 tot 10 oktober 2015. Eenieder kan daar zijn of haar (goed) 
gevoel van de dag of het moment neerschrijven. 

Organisatie: Psychiatrisch centrum Sint-Amandus

In het weekblad ‘De Zondag’ van 5 oktober 2015 wordt een artikel gepubliceerd met het aanbod van het Psychia-
trisch Centrum Sint-Amandus wat betreft geestelijke gezondheidszorg.

Organisatie: Psychiatrisch centrum Sint-Amandus

In de lijst van meest populaire boeken duiken de laatste tijd geregeld boeken op die het thema psychische proble-
men aankaarten. Tijd om hier even bij stil te staan. Daarom is er in de week van maandag 5 tot en met zaterdag 
10oktober een infopunt rond geestelijke gezondheid in de bib van Beernem met diverse informatie omtrent de 
campagnes ‘Fit in je hoofd’ en ‘Oe ist’.

Organisatie: Bibliotheek Beernem

Blankenberge-Knokke

De 2 campussen Blankenberge en Knokke van het Algemeen Ziekenhuis Zeno zullen in de week van de geestelijke 
gezondheid een infostand opzetten aan in de inkomhal van het ziekenhuis. In het ziekenhuis zullen er ook overal 
stickers rondhangen die mensen bewust moeten maken van het belang van hun eigen geestelijke gezondheid. 
Daarnaast zal de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in aanloop van de actieweek posters met het opschrift 
‘Zonder taboe-straat’ verspreiden in de buurt.

Organisatie: AZ Zeno

Pop-up-acties

Te Gek - pakket

Goed-gevoel-muren

Horen, zien en schrijven

Infohoek geestelijke gezondheid in de bibliotheek

Infostand geestelijke gezondheid, posteractie en stickeractie



Bredene
 

Samen met de andere kustgemeenten, zal het Sociaal Huis van Bredene in september de ‘Oe ist’ - campagne 
onder de aandacht brengen. Dit doen ze door tijdens de wekelijkse markt op het Marktplein en de Kapelstraat van 
15/09/’15 bezoekers aan te spreken met de vraag ‘Oe ist?’.

Organisatie: Sociaal Huis Bredene

Brugge

Tijdens de week van 5 tot en met 10 oktober kan je terecht in sociaal restaurant Pas Partout (Kruitenbergstraat 11) 
voor een kopje ‘Te Gek!?’-soep. Jeroen Meus heft het recept voor deze soep bedacht. Daarnaast zal de Pas Partout in 
september en oktober voor de gelegenheid ingekleed worden met werken uit het Kunsthuis en revalidatiecentrum 
Inghelburch, waar personen met een psychische kwetsbaarheid hun creativiteit kwijt kunnen. 

Organisatie: Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge, Beschut Wonen Brugge, Activiteitencentrum 
De Gempersteeg, Revalidatiecentrum Inghelburch, Mobiel Behandelteam, Het Kunsthuis

Damme

Het stadsbestuur en het OCMW van Damme zullen de campagnes ‘Fit in je hoofd’ en ‘NokNok’ op verschillende 
plaatsen onder de aandacht brengen. Onder andere in het Administratief Centrum in Moerkerke, in het gemeente-
huis, in het OCMW en de sporthal zullen bezoekers kunnen kennismaken met tips om hun veerkracht te verhogen. 
Via een complimentenmuur zullen mensen gestimuleerd worden om iemand anders een complimentje te geven en 
in de bibliotheek wordt voor de gelegenheid een themahoek ingericht rond geestelijke gezondheid.

Organisatie: Stad, OCMW, bibliotheek Damme

Koekelare

In het lokaal infoblad Roepsteen wordt een artikel en een kruiswoordraadsel gepubliceerd omtrent de Fit in je 
hoofd-campagne. Daarnaast zal de Fit in je hoofd – campagne op actieve wijze gepromoot worden binnen Koeke-
lare: er zal een spandoek uithangen aan het OCMW-gebouw, er zullen affiches rondhangen en folders ter beschikking 
worden gesteld. Ook zullen op de informatieschermen van de verschillende openbare gebouwen dia’s afgespeeld 
worden in het thema van geestelijke gezondheid.

Organisatie: Gemeente en OCMW Koekelare

‘Oe ist’-campagne

Een kopje ‘Te Gek?!’-soep

‘Fit in je hoofd’ en ‘NokNok’ in de kijker

‘Fit in je hoofd’ in de kijker



 

Koksijde

“Wat is dementie precies? Is mijn vergeetachtigheid of die van mijn partner, moeder, buur… een normaal ouder-
domsverschijnsel of is er meer aan de hand? Reageer ik wel gepast op het gedrag of de uitlatingen van mijn familie-
lid? Waar kan ik me nog aan verwachten als mantelzorger?” Dit zijn maar enkele van de vele vragen omtrent demen-
tie waar mensen mee kampen. Woonzorgcentrum Dunecluze en het Sociaal Huis in Koksijde starten daarom een 
nieuw initiatief, namelijk ‘het dementieloket’. In het dementieloket kan men gratis en vrijblijvend terecht met diverse 
vragen. Men biedt er een luisterend oor, informatie omtrent dementie en tips voor een gepaste doorverwijzing. 

Het dementieloket bevindt zich in WZC Dunecluze, Ter Duinenlaan 35 te Koksijde. Alle inwoners van Koksijde, even-
als hun familieleden/zorgdragers zijn er welkom zonder afspraak op elke 2e dinsdag van de maand tussen 18u en 
20u en op elke 4e dinsdag van de maand tussen 14u en 16u. 

Meer info via dementie@dunecluze.be, 058 53 39 00 of www.dunecluze.be.

Organisatie: WZC Dunecluze & Sociaal Huis Koksijde

Nieuwpoort

Via het lokaal infoblad zullen de inwoners van Nieuwpoort geïnformeerd worden over het hulpaanbod in de regio. 
Daarnaast wordt er via het infoblad ook een wedstrijd gelanceerd waarbij een kruiswoordraadsel rond het thema 
‘geestelijke gezondheid’ kan worden ingevuld. Wie deelneemt maakt kans om een prijs te winnen die de geestelijke 
gezondheid een boost geeft!

Organisatie: Stad en OCMW Nieuwpoort

Oostende

Aan het onthaal van het AZ Damiaan ziekenhuis te Oostende zal een infostand rond geestelijke gezondheid ge-
plaatst worden. Bezoekers zullen verrast worden met een blikvanger waardoor men de stand niet zomaar voorbij zal 
lopen. Op de stand zullen heel wat folders te vinden zijn omtrent geestelijke gezondheidszorg. 

Organisatie: AZ Damiaan
 

In de huisartsenpraktijk De Hoek van Dr. Helsmoortel en Dr. Langenaekens zullen patiënten tijdens de week van de 
geestelijke gezondheid verrast worden door een goed-gevoel-muur die zal opgesteld worden in de wachtruimte. 
Ook de Fit in je hoofd - campagne en de Oe ist - campagne zullen in de kijker worden gezet.

Organisatie: Huisartsenpraktijk De Hoek

Dementieloket

Publicatie in lokaal infoblad

Infostand geestelijke gezondheid

Goed-gevoel-muur, ‘Fit in je hoofd’ & ‘Oe ist’ in de kijker



Vanuit het subregionaal GGZ-netwerk zal men begin 2016 een brochure uitbrengen waarin een overzicht geschetst 
wordt van waar de inwoners uit de regio terecht kunnen met hun vragen inzake geestelijkhe gezondheidszorg. De 
eerstelijnsgezondheidszorgdiensten, de welzijnsactoren en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorgpartners 
zullen deze brochure samen uitwerken. 

Organisatie: Eerstelijns- en GGZ-actoren uit regio Oostende

Oostkamp

In de lijst van meest populaire boeken duiken de laatste tijd geregeld boeken op die het thema psychische proble-
men aankaarten. Tijd om hier even bij stil te staan. Daarom is er in de week van maandag 5 tot en met zaterdag 10 
oktober een infopunt rond geestelijke gezondheid in de bib van Oostkamp. 

Organisatie: Gemeente en bibliotheek Oostkamp

Torhout

In het stadskantoor van Torhout wordt een goed-gevoel-muur opgesteld. Iedereen die langskomt wordt uitgenodigd 
om een kijkje te nemen en zijn goed te gevoel aan te sterken. Daarnaast zullen er ook oe ist – buttons uitgedeeld 
worden.

Organisatie: Stad Torhout

Veurne

In het ziekenhuis van Veurne zal gedurende de week van de geestelijke gezondheid de ‘Oe ist’ - en ‘Fit in je hoofd’-
campagne in de kijker worden geplaatst. Daarnaast krijgen bezoekers er via een infostand aan het onthaal informa-
tie omtrent het thema geestelijke gezondheid. 

Organisatie: AZ Sint-Augustinus Veurne

Brochure met zorgaanbod

Infohoek geestelijke gezondheid

Goed-gevoel-muur, ‘Fit in je hoofd’ & ‘Oe ist’ in de kijker

Fit in je hoofd & Oe ist-campagne in de kijker



Zedelgem

Tijdens de week van de geestelijke gezondheid wordt er in de bibliotheek van Zedelgem (Stadionlaan 50) een info-
stand opgesteld waarbij boeken rond het thema ‘geestelijke gezondheid’ in de kijker worden gezet.

Organisatie: OCMW en gemeente Zedelgem
 

Om de ‘Oe ist’ - campagne extra in de kijker te zetten, zullen alle medewerkers van de gemeente en het OCMW 
tijdens de week van de geestelijke gezondheid de ‘oe ist’ - button dragen. Daarmee wil het personeel aangeven dat 
ze openstaan voor een babbel en dat ze geïnteresseerd zijn in hoe het met je gaat. De buttons zullen ook verdeeld 
worden aan gebruikers en bezoekers van alle gemeente -en OCMW-diensten. 

Organisatie: OCMW en gemeente Zedelgem

Op verschillende openbare plaatsen wordt tijdens de actieweek een goed-gevoel-muur geplaatst waar personeels-
leden, gebruikers, klanten of bezoekers een boodschap kunnen nalaten. Er zullen ook diverse informatiefolders ter 
beschikking liggen. Verder zullen de bezoekers verrast worden door ludieke boodschappen op spiegels en ramen. Dit 
gebeurt onder meer in de bibliotheek, het Sociaal Huis, in dienstencentrum De Braambeiker, in het gemeentehuis, in 
de kinderdagverblijven en in Woonzorgcentrum Maartenshove.

Organisatie: OCMW en gemeente Zedelgem

Infohoek geestelijke gezondheid

Goed-gevoel-muur & stickeractie

Oe ist - actie



Beernem

De vijfdeklassers van de omringende scholen uit Beernem worden jaarlijks uitgenodigd om kennis te maken met 
het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus. Vroeg of laat komen ze in contact met psychiatrie en geestelijke gezond-
heid. Mogelijks worden ze geconfronteerd met mensen met psychisch lijden in hun eigen familie of hun omgeving. 
In onze contreien is dit zeker een gegeven met een groot psychiatrisch centrum en een uitgebreid aanbod Beschut 
Wonen op het grondgebied van Beernem. Het is dan ook een bewuste keuze van het psychiatrisch centrum om 
reeds vroeg te investeren in het nuanceren van het beeld rond psychiatrie.De leerlingen kunnen kennismaken met 
de werking van het ziekenhuis. Ze worden actief betrokken in een aantal activiteiten waarbij o.a. patiënten vertellen 
hoe het is om psychisch ziek te zijn, of om opgenomen te worden. Tijdens deze halve dag worden de leerlingen ook 
ondergedompeld in het idee dat er evenveel gelijkenissen als verschillen zijn tussen mensen, of je nu ziek bent of 
niet.

Organisatie: Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus

Blankenberge
 

Het CLB in Blankenberge zet de Fit in je hoofd-campagne in de kijker voor het personeel en de NokNok-campagne 
voor leerlingen van de secundaire scholen.

Organisatie: CLB Oostkust

 

Brugge

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) Brugge(n) schenkt tijdens deze actieweek aandacht aan de geestelijke 
gezondheid van hun personeel. Vanuit de werkgroep Zelfzorg wordt er op de twee vestigingsplaatsen een goed-
gevoel-muur voorzien, worden medewerkers aangesproken door spiegelstickers en wordt er een 5minuten-break 
ingelast.

Organisatie: CLB Brugge(n)

Op 27 oktober 2015 organiseren de studenten Sociale Verpleegkunde van VIVES Brugge op hun campus een 
sensibilisatiecampagne omtrent ‘Wel in je vel’. Ze richten zich hierbij tot alle studenten en personeel van de cam-
pus. In de inkomhal zal men alvast een goed-gevoel-muur opstellen en info verschaffen over de Fit in je hoofd- & Oe 
ist-campagne. Daarnaast zullen de studenten aangesproken worden om een veerkracht-test in te vullen. Ook zal het 
mogelijk zijn om een 5minuten-break te nemen in een tentje dat is uitgerust met kussens, muziek, drankjes en fruit, 
enz. Welke overige activiteiten zullen plaatsvinden, hangt voornamelijk af van de creativiteit van de studenten zelf. 

Organisatie: Hogeschool VIVES, campus Brugge

Activiteiten: gesloten aanbod

Kinderen welkom

Fit in je hoofd & NokNok in de kijker

Goed-gevoel-muur, stickeractie & 5minuten-break

Sensibilisatiecampagne ‘Wel in je vel’



Ook de studentenvoorziening van de Hogeschool VIVES zal voor de studenten op de verschillende campussen in 
West-Vlaanderen aandacht besteden aan geestelijke gezondheid. Zo zal er op de campus van Torhout een goed-ge-
voel-muur opgesteld worden en zullen de campussen Brugge en Oostende geestelijke gezondheid in de kijker zetten 
door middel van ‘Gekke fietsen’ en de Fit in je hoofd – campagne.

Organisatie: Hogeschool VIVES, campussen Brugge, Oostende en Torhout

Damme

Voor het personeel van de stad en het OCMW wordt een sessie rond ‘burn-out’ georganiseerd. Met deze sessie 
wil  men informatie bieden over hoe je zelf een burn-out kan herkennen, maar nog belangrijker: hoe je een burn-out 
kunt voorkomen.

Organisatie: Stad, OCMW Damme

Koekelare

Voor het personeel van het OCMW en de gemeente wordt er in het kader van de actieweek een verrassingsactivi-
teit georganiseerd.

Organisatie: Gemeente en OCMW Koekelare

Oostende

‘Geestelijke gezondheid’ binnen Project Algemene Vakken
Weerbaarheid, zich goed voelen in hun vel, jezelf mogen zijn, … zijn enkele pijlers waar het Centrum Deeltijds Onder-
wijs GO! jaar in jaar uit aandacht aan besteedt.  In oktober zal het thema ‘geestelijke gezondheid’ een plaats krijgen 
binnen de lessen Project Algemene Vakken. Aan de hand van goed-gevoel-acties zullen leerlingen uit de tweede 
en derde graad gestimuleerd worden om hun eigen geestelijke gezondheid te versterken.
Organisatie: Centrum Deeltijds Onderwijs GO!

Oostkamp

“Pest & Boonen” is een toneelstuk over pesten van het Educatief Theater Antwerpen. Over lachen of meedoen. Over 
negeren of reageren. Over klikken of zwijgen. Over IN de rij lopen of UIT de hand… Wat is er gebeurd? We volgen 
het onderzoek op school van mevrouw de directeur. Ze laat alle getuigen aan het woord: de ene grappig, de andere 
boos, een derde droevig, maar de meeste… bang. ‘Pest & Boonen’ is dan ook een bangelijke puzzel van getuigenis-
sen. Dit toneelstuk wordt speciaal in teken van de week van de geestelijke gezondheid aangeboden aan de derde 
graad van de lagere scholen van Oostkamp op maandag 5 oktober om 10.30 in theaterzaal De Valkaart. 

Organisatie: Gemeente en OCMW Oostkamp

Gekke fietsen, goed-gevoel-muur en Fit in je hoofd in de hogeschool

Toneelstuk: Pest en Boonen 

Verrassingsactiviteit

Infosessie burn-out

‘Geestelijke gezondheid’ binnen Project Algemene Vakken



Veurne

Tijdens de actieweek zullen er specifieke infosessies voor patiënten plaatsvinden: psychologen, verpleegkundigen 
en ergotherapeuten van de Psychiatrische Afdeling zullen extra activiteiten organiseren omtrent psycho-educatie, er 
zal een filmavond plaatsvinden en een quiz.

Organisatie: AZ Sint-Augustinus Veurne

Zedelgem

Deze vorming biedt de maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW handvaten om om te gaan 
met mensen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking of autisme. Hoe kan je best communiceren? 
Hoe kan je zaken visualiseren? Men reikt heel wat concrete tips aan om mensen met dergelijke problematiek beter te 
ondersteunen. 

Organisatie: OCMW Zedelgem

 

Tijdens de week van de geestelijke gezondheid zal het gemeente -en OCMW-personeel gestimuleerd worden om 
een ‘healthy mental break’ te nemen zodat ze nadien opnieuw met meer energie aan de slag kunnen gaan.

Organisatie: OCMW Zedelgem

Vorming ‘Actief betrokken op de eerstelijn’

A healthy mental break

Activiteiten voor patiënten



Contact

Logo Brugge-Oostende vzw
Joke Goethals

Ruddershove 4, 8000 Brugge
joke.goethals@logobrugge-oostende.be

T 050 32 72 95
F 050 32 72 99

www.logobrugge-oostende.be

Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen
Elise Pattyn - netwerkcoördinator

Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge
info@netwerkggzregionw-vl.be

T 0471 47 01 01
www.netwerkggzregionw-vl.be 

Dit is een uitgave van 
Logo Brugge-Oostende en het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen.


