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HERSTELACADEMIE MEETJESLAND
HerstelAcademie Meetjesland voorziet een open 
cursusaanbod rond maatschappelijke thema’s, 

welbevinden & mentaal welzijn. 

Iedere geïnteresseerde volwassene is na inschrijving 
welkom om een cursus te volgen en hierbij in  

een kleine groep van max. 10 deelnemers eventuele 
kennis & ervaring te delen.  

De nadruk ligt op leren van elkaar.  
Een cursus van de HerstelAcademie wordt begeleid  
door een hulpverlener en een ervaringswerker die  

hun kennis rond een bepaald thema graag  
bespreekbaar maken. Elk thema bestaat uit  

verschillende sessies die  
elkaar opvolgen.

WEBINAR VOOR 
PROFESSIONALS
Wil jij partner worden van de HerstelAcademie 
Meetjesland? Wil je jou als hulpverlener aansluiten om 
zelf cursus te geven? Of wil jij weten welke rol je kan 
opnemen binnen onze werking? Schrijf je via ovl-eeklo@
herstelacademie.be in om onze webinar te volgen en 
ontvang na inschrijving meer info. 
Datum: Dinsdag 7 maart 2023 van 15.00 tot 15.30
Locatie: online -  
ontvang na inschrijving de link naar de webinar
Kostprijs: Gratis

INFOMOMENT OPEN VOOR IEDEREEN
Wil jij graag meer weten over onze werking en de cursussen 
die gegeven worden?  Of wil jij misschien met jouw 
persoonlijke ervaring zelf cursus geven? Kom vrijblijvend 
langs om hier meer info over te krijgen. 
Datum: Dinsdag 14 maart 2023 - doorlopend van 14.00 tot 
16.00 
Locatie: wijkcentrum De Kring -  
Zuidmoerstraat 136/8, 9900 Eeklo
Kostprijs: Gratis



VEERKRACHTIG OUDERSCHAP NA SCHEIDING
Tijdens deze cursus richten we ons op ouders in of na een scheiding 
met als doel informatie mee te geven en ervaring uit te wisselen 
omtrent veerkrachtig ouderschap. Volgende onderdelen komen aan 
bod: je eigen kracht als ouder versterken, je kind in beeld, je netwerk in 
beeld en hoe deze onderdelen je kunnen steunen op een manier die bij 
je past.
Trainers: Marieke en Elien
Datum: Donderdag 9, 16, 23 en 30 maart 2023 van 13.30 - 16.00
Locatie: Huis van het Kind Aalter -  
Rerum Novarumstraat 24, 9880 Aalter
Kostprijs: €20 of €5 met UITPAS/kansentarief  
of 40 UITPASpunten voor 4 sessies van 2u30.

SCHOONMAAK IN JE HOOFD
Opgeruimd staat netjes. Dat geldt voor je woning… maar ook voor je 
hoofd? Jazeker! Een opgeruimd hoofd leidt tot minder gepieker en 
getob, bewuster leven, gerichter kiezen…
Maar wat doe je dan met al die gedachten die door je hoofd spoken? 
Wat doe je met de gedachten over jezelf, anderen, de wereld… die 
zich in je hoofd opstapelen? Wat is echt, wat is fake? Hoe kunnen we 
schoonmaak houden in ons hoofd?  Dat is de inzet van deze cursus.
Trainers: Jan en Koenraad
Datum: Woensdag 15 en 22 februari 2023 van 13u30 - 16u00
Locatie: Huyse Nestelt – Roze 150, 9900 Eeklo
Kostprijs: €10 of €2.5 met UITPAS/kansentarief of 20 UITPASpunten 
voor 2 sessies van 2u30.

KLEINE GELUKJES:  
WAAR GROEIEN ZE EN HOE PLUK JE ZE?
Kleine gelukjes komen vaak op het moment dat je ze niet 
verwacht. Wat zijn jouw kleine gelukjes, hoe zien ze eruit? Wat 
doen ze met jou? Zoek je zelf een klein gelukje, schrijf je dan in 
voor deze tweedelige cursus en dan gaan we samen op zoek. 
Trainers: Ann en Nathalie
Datum: 13 en 20 maart 2023 van 13.30 tot 16.00
Locatie: Huyse Nestelt – Roze 150, 9900 Eeklo
Kostprijs: €10 of €2.5 met UITPAS/kansentarief of 20 
UITPASpunten voor 2 sessies van 2u30.

ONT-STRESS JE G-ANGST-ER 
Angst en stress besluipen ons zonder we het 
aanvankelijk merken. Tot de dag dat je denkt “Ik kan het 
allemaal niet zo goed meer aan.” Herkenbaar? Kom dan 
naar g-ANGST-er waar we opzoek gaan naar oorzaken - 
gevolgen en tips.
Binnen deze cursus geven we je achtergrond en kaders 
waarmee je aan de slag kan. Je eigen ervaringen 
vormen de basis van waaruit we vertrekken. Daarbij kies 
je zelf wat je met anderen deelt.
Trainers: Kathy en Dimitri
Datum: Maandag 20 en 27 maart 2023 en 3 en 10 april 
2023 van 13.30 - 16.00
Locatie: Pro Natura – Galgenstraat 60, 9900 Eeklo
Kostprijs: €20 of €5 met UITPAS/kansentarief of 40 
UITPASpunten voor 4 sessies van 2u30.



ME – TIME
Leren genieten van jezelf? Even proeven van de innerlijke 
rust, eventjes de balans vinden? Bewust ademen en 
jezelf trakteren op een heerlijke relaxsessie? Even alles 
loslaten en lachen, misschien wel om niets? Het kan 
allemaal op deze sessies. We werken rond ademhalings- 
en relaxoefeningen, communicatie en assertiviteit. Aan de 
hand van rollenspel of improvisatie.
Trainers: Marijke en Gino
Datum: Vrijdag 31 maart, 7, 14 en 21 april van 13.30 tot 16.00
Locatie: Bibliotheek Eeklo – Molenstraat 36, 9900 Eeklo
Kostprijs: €20 of €5 met UITPAS/kansentarief of 40 
UITPASpunten voor 4 sessies van 2u30.

VERTROUWEN OPBOUWEN
Vertrouwen: we kunnen niet zonder. Je wil op een uitdaging 
ingaan, iets nieuws starten, voor je mening uitkomen… Je doet het 
maar als je voldoende vertrouwen hebt in jezelf en dit vertrouwen 
ook uitstraalt. Je leeft of werkt samen met anderen… Je doet het 
maar met succes als je elkaar kan en mag vertrouwen. Hoe bouw 
je vertrouwen in jezelf en in de ander op? Dat is de inzet van deze 
cursus.
Trainers: Kim en Koenraad
Datum: Vrijdag 28 april, 5 mei en 12 mei 2023 van 13u30 tot 16u00
Locatie: Bibliotheek Eeklo – Molenstraat 36, 9900 Eeklo
Kostprijs: €15 of €3.75 met UITPAS/kansentarief  
of 30 UITPASpunten voor 3 sessies van 2u30.

OUDERDOM KOMT  
MET MOGELIJKHEDEN
Ervaar je soms kwaaltjes of heb je moeite met je leeftijd? 
Tijdens deze curus bieden we je verschillende handvaten, tips 
en trics hoe je je jonger kan blijven voelen.
Trainers: Charlotte en Johan
Datum: Donderdag 6 en 13 april 2023 van 13.30 - 16.00
Locatie: LDC Het Hoeksken – Hoeksken 29A, 9940 Evergem
Kostprijs: €10 of €2.5 met UITPAS/kansentarief of 20 
UITPASpunten voor 2 sessies van 2u30.

TRAIN DE TRAINER
De Train de Trainer is een cursus die bedoeld is voor mensen 
die graag zelf les willen geven aan HerstelAcademie 
Meetjesland. Je wordt er ondergedompeld in de 
uitgangspunten van de HerstelAcademie, je leert waar een 
HerstelAcademie allemaal voor kan staan en je gaat samen 
aan de slag in co-creatie en co-productie. De nadruk ligt op 
‘samen leren’.
Datum: Donderdag 11 en 25 mei van 9u30 tot 16.00
Locatie: Heldenpark – Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo
Als je graag wil aansluiten bij ons trainersteam bel of mail 
gerust en dan kijken we om een gesprek in te plannen. 



INSCHRIJVEN?
www.herstelacademiemeetjesland.be

Of
In Wijkcentrum De Kring – Zuidmoerstraat 136/8, 9900 Eeklo 

Maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u30

INTERESSE OF VRAGEN?
Neem gerust contact op via: 

0485 21 21 28 of 09 378 61 69  
ovl-eeklo@herstelacademie.be Scan deze QR-code voor ons aanbod

Huisstijlgids


