
Je functioneert goed maar je

blijft steeds letten op dat ene

gebied waar je niet in

schittert? Je kraakt jezelf vaak

af en legt de focus vooral op

het negatieve? Je krimpt

ineen bij kritiek, maar je voelt

je ook ongemakkelijk als je

een compliment krijgt? Dit

alles leidt een negatief

zelfbeeld. Gelukkig kunnen

we onszelf helpen. We

kunnen afleren en bij leren.

Dit vraagt een doelgerichte

aanpak. Patrick De Decker

geeft in deze lezing een

duidelijke toelichting hoe we

kunnen leren anders naar

onszelf te kijken en hoe we

ons gedrag kunnen

aanpassen. 

23 mei 2022
ANDERS LEREN KIJKEN
NAAR JEZELF 
Patrick De Decker

Selma Franssen

Geluk in de liefde is

weggelegd voor iedereen, op

voorwaarde dat je over

voldoende basiskennis

beschikt om in de liefde

gezonde keuzes te kunnen

maken. Tijdens deze lezing

bespreekt Nathalie hoe de

liefde werkt, wat bepaalt  of

verliefdheid al dan niet liefde

wordt en hoe kies je een

partner die bij je past? 

 Bestaat liefde op het eerste

gezicht? Trekken uitersten

elkaar aan? Is liefde blind?

Een interactieve lezing over

het mooiste wat er bestaat. 

9 juni 2022
GELUK IN DE LIEFDE
Nathalie van de Walle

LOCATIE
GC Jan vander Noot
Mudeausstraat 9, Brecht
UUR
19.30 uur
GRATIS 
GRAAG INSCHRĲVEN 
kris.vandĳck@brecht.be

Vind jij moeilijk rust? Werk je

maar door, ben je moe maar

kan je niet slapen? Lijk je

steeds te falen en voel je

hierdoor een enorme druk?

Ben je emotioneel een wrak,

heb je fysieke klachten van

stress? Dan ben je niet alleen.

Stress en burn-out is niet

voor niets hét kwaaltje van

onze tijd. Met een beperkte

groep gaat Nele De

Ganseman aan de slag zodat

je elkaar hierin kan

(h)erkennen en tips of

ervaringen kan uitwisselen.

Dit aan de hand van concrete

oefeningen zodat je zelf ook

de nodige tools meekrijgt. 

21 juni 2022
DEAR STRESS, 
LET'S BREAK UP
Nele De Ganseman

LOCATIE
gemeentehuis (raadzaal), 
Liersebaan 12, Zandhoven
UUR
19.30 uur
GRATIS 
GRAAG INSCHRĲVEN 
03 410 16 20 - info@zandhoven.be

LOCATIE
Administratief Centrum
Handelslei 167, Zoersel 
UUR
19.30 uur
GRATIS 
GRAAG INSCHRĲVEN 
03 2980 000 - gemeente@zoersel.be


