Programma

VOORJAAR 2021
Vorming
Groepstherapie
HerstelAcademie

www.surpluskwadraat.be

LAUNCH SET READY!
Het is zover! Onze nieuwe website Surplus² is gelanceerd.
We zochten en creëerden een duidelijk platform waar iedereen makkelijk zijn weg kan vinden,
van verkenning aanbod tot inschrijving. We hopen alvast dat jullie de broodnodige vernieuwing
kunnen smaken. Naast ons aanbod die je kan vinden in de folder, nemen we een aantal lezingen
of activiteiten op die we via andere media bekendmaken (nieuwsbrief, website, facebook). We
springen in op hedendaagse thema’s of gaan vernieuwende projecten, samenwerkingen aan.
We geven graag mee dat locaties, maar ook tijdstippen kunnen wijzigen onder impuls van de
overheidsrichtlijnen. We onderschrijven deze richtlijnen en volgen dit nauwgezet op. Informatie
hierover kan u op de website vinden.
We doen de oproep om de website en onze facebookpagina in de gaten te houden en zo
helemaal ‘up to date’ te blijven!
Surplus² wordt geschreven vanuit een breed samenwerkingsverband van actoren binnen het
netwerk Kwadraat /netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen/ en partners uit
andere sectoren, oa bibliotheken, dienstencentra, open kenniscentrum, vormingscentra,...
Wij doen het samen! We ontwikkelen een gedragen aanbod bestaande uit een 3-luik: Vorming,
Groepstherapie en HerstelAcademie.
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VORMING

We organiseren vorming en opleidingen. We
richten ons naar medewerkers en hulpverleners
vanuit diensten, organisaties en voorzieningen
uit de welzijns- en gezondheidssector. Daarnaast
organiseren we informatieve bijeenkomsten en
lezingen gericht naar het ruim publiek.

GROEPSTHERAPIE

We organiseren therapie/training (in kleine
groepen) gegeven door deskundige, ervaren
therapeuten. Het is een aanbod, gericht op
persoonlijke ontwikkeling waarbij er ingezet
wordt op jouw vaardigheden in het omgaan met
psychische kwetsbaarheid.

HERSTELACADEMIE

We organiseren activiteiten en vormingen
rond ‘herstel’. Dit in co-creatie tussen ervaringsdeskundigen in geestelijke gezondheid en
hulpverleners. Gericht naar mensen met een
psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit
hun omgeving.

Inhoud
VORMING
1. Matinee met Ish Ait Hamou over het thema ‘angst’ Izegem (31/01)

4

2. Wegwijs in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Pittem (24/02)

4

3.	KOPP: het zit in kleine dingen Izegem (2/03)
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4.	Hoe kan je mensen met depressieve klachten stimuleren en activeren?
Roeselare (18/03)
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GROEPSTHERAPIE
1. Groei in veerkracht met ACT Poperinge (2/02)
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2.	(k)OPP: informatieve groepssessies voor Ouders met Psychische
Problemen Roeselare (12/02)
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3.	Beter slapen, kan je leren! Roeselare (3/03)
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4. KOPP: praatgroep voor Kinderen (8-13jr) van Ouders met Psychische
Problemen Roeselare (21/04)
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5.	Leren omgaan met crisissen: DGT-vaardigheidstraining in
frustratietolerantie Roeselare (23/04)
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6. Overwinnen van sociale angst Izegem (27/04)
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7. Bouwstenen voor een evenwichtig leven Ieper ( 27/04)
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8. Eerste hulp bij paniek Ieper (6/05)
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9. Omgaan met chronische pijn Ieper (20/05)
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1. Train de trainer Roeselare (21/01)
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2. Plek in je kleerkast, opgeruimd in je hoofd Ieper (1/02)
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3. Mijn leven in eigen handen Roeselare (2/03)

14

4.	Workshops wandelweek: ‘samen 7 dagen te voet op weg!’
Roeselare (9/02)

15
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VORMING
1.

MATINEE MET ISH AIT HAMOU OVER HET THEMA ‘ANGST’
Op zondag 31 januari hebben we niemand minder dan ISH AIT HAMOU te gast!
Ish Ait Hamou werd bij het grote publiek bekend als choreograaf en jurylid van ‘So you think
you can dance’.
Toch schrijft hij ook al van op jonge leeftijd verhalen. In 2014
debuteerde hij als schrijver met ‘Hard Hart’, in 2015 verscheen zijn
bestseller ‘Cécile’ en in 2016 volgde ‘Als je iemand verliest die je niet
kan verliezen’. In 2019 verscheen zijn vierde boek ‘Het moois dat we
delen’. Omdat hij zijn liefde voor dans en choreografie combineert
met die voor woorden, omschrijft hij zichzelf liever niet als danser,
choreograaf, schrijver of regisseur, maar als storyteller.
Een hoge aaibaarheidsfactor, een flinke portie empathie, literair
talent en gevoel voor ritme, dat is Ish Ait Hamou.
In dit matinee-interview gaat Ish Ait Hamou het gesprek aan over
angst, meer bepaald sociale angst. Een thema dat ook in elk van zijn
boeken terugkomt.
18

Gastspreker: Ish Ait Hamou
18
18

Zondag 31 januari 2021 om 11.00u
G rote Zaal De Leest

I

Sint- Jorisstraat 62

I

8870 Izegem

€8
18

2.

Tickets zijn beschikbaar vanaf 1 december via:
webshop-vrijetijd.izegem.be of in de bibliotheek van Izegem.
In samenwerking met de stadsbibliotheek van Izegem en
Dienstencentrum De Leest

WEGWIJS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)
Het landschap van de geestelijk gezondheidszorg verandert continu. Voor kinderen
en jongeren, voor volwassenen alsook voor ouderen. We zien een verschuiving van
ziekenhuizen naar de thuiszorg, mensen blijven – ook tijdens een behandeling –
midden in de maatschappij. Bijgevolg ontstaat er een nieuw aanbod die zich richt op
deze hedendaagse hulpvragen.
Tijdens deze vorming worden verschillende diensten via de sociale kaart op een rijtje
gezet en wordt hun werking kort toegelicht.
We geven je informatie over hoe en naar waar je kan doorverwijzen.
Lesgevers: Tine Vandewalle en Mieke Honoré
			
(medewerkers Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie)
Doelgroep: D
 e vorming richt zich tot medewerkers uit de eerstelijnszorg,
de welzijnszorg en niet ggz-organisaties uit de regio Midden
West-Vlaanderen.

4

18

18
18

Woensdag 24 februari 2021 van 8.45u tot 12.30u
K liniek Sint-Jozef vzw

I

Boterstraat 6

I

8740 Pittem

€ 50
Inschrijven vóór 17 februari 2021 via www.surpluskwadraat.be

18

3.

KOPP: HET ZIT IN KLEINE DINGEN
Soms krijg je te maken met gezinnen waarbij één of beide ouders kampen met psychische
problemen. Vaak voelen we ons machteloos tegenover de kinderen, hoe moeten we met
hen omgaan, wat kunnen we doen, wat doen we beter niet, doe ik wel genoeg, … ? Met deze
vorming willen we de zoektocht met jullie aangaan hoe we met kleine dingen een groot
verschil kunnen maken.
Lesgevers: C
 arol Rosseel en Anne Callewaert (medewerkers van het CGG)
Doelgroep: D
 e vorming richt zich tot medewerkers uit de eerstelijnszorg,
de welzijnszorg en de niet ggz-organisaties uit de regio Midden
18
West-Vlaanderen.
18
18

Dinsdag 2 maart 2021 van 9.00u tot 12.00u
JOC

I

Krekelstraat 167

I

8870 Izegem

€ 40
Inschrijven vóór 23 februari 2021 via www.surpluskwadraat.be

18

4.

HOE KAN JE MENSEN MET DEPRESSIEVE KLACHTEN
STIMULEREN EN ACTIVEREN?
Activatie van mensen is meer dan ‘aanzetten om iets te doen’.
Het vergt inzetten op:
- Een haalbare dagstructuur
- Het samen verkennen van ‘welke waarden zijn belangrijk voor mij’ en hoe die enigszins vorm gegeven kunnen worden ondanks dat ik zelf mogelijks niet in vorm ben
- Het leren haalbaar doseren van activiteit, rust en ontspanning en hierop verder bouwen
In deze vorming komen inzichten, handvatten en vaardigheden aan bod die ‘activeren’
in de professionele context doordachter, aangenamer en effectiever maken.
Lesgever: Jan Callens (klinisch psycholoog en gedragstherapeut°
Doelgroep: D
 e vorming richt zich tot medewerkers uit de eerstelijnszorg,
de welzijnszorg en de niet ggz-organisaties uit de regio
18
Midden West-Vlaanderen.
18
18

D onderdag 18 maart 2021 van 13.30u tot 16.30u
Repetitieruimte 2

I

Traxweg 1

I

8800 Roeselare

€ 40
18

Inschrijven vóór 11 maart 2021 via www.surpluskwadraat.be
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GROEPSTHERAPIE
1.

GROEI IN VEERKRACHT MET ACT
(ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY)
Wil je meer voeling krijgen met wat écht belangrijk voor je is? Wil je graag meer
levensgeluk ervaren? Met ACT leer je gedachten en emoties te accepteren, zodat je
een vrij en gelukkig leven kan leiden.
Onvermijdelijk bots je in je leven op allerlei hindernissen, die je verhinderen je
dromen waar te maken. Via allerlei hulpmiddelen en technieken zetten we in op hoe
we onvermijdelijke ongemakken en pijn voor lief leren nemen. Het doel hiervan is
om er niet meer zo door opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor
de waardevolle dingen in jouw leven.
Therapeut: Evelien Vierstraete
Doelgroep: V
 olwassenen die wensen in te zetten op vaardigheden om een
bewust en waardevol leven te leiden en willen inzetten op het omgaan met negatieve gedachten (ontwikkelen van veerkracht). ACT
blijkt zeer effectief te zijn o.a. bij depressieve klachten, stressklachten, vermoeidheidsklachten, chronische pijn, angsten, burnout,...
18

18

18

D eze therapiegroep gaat door in 8 sessies:
Dinsdag 2 februari 2021 van 19.30u tot
Dinsdag 9 februari 2021 van 19.30u tot
Dinsdag 16 februari 2021 van 19.30u tot
Dinsdag 23 februari 2021 van 19.30u tot
Dinsdag
2 maart 2021 van 19.30u tot
Dinsdag
9 maart 2021 van 19.30u tot
Dinsdag
16 maart 2021 van 19.30u tot
Dinsdag
23 maart 2021 van 19.30u tot

21.00u
21.00u
21.00u
21.00u
21.00u
21.00u
21.00u
21.00u

Poperinge (zie website)
€ 144 / € 48 (‘sociaal tarief’ mogelijk)
18

6

Inschrijven vóór 26 januari 2021 via via www.surpluskwadraat.be

2.

(K)OPP: INFORMATIEVE GROEPSSESSIES VOOR OUDERS
MET PSYCHISCHE PROBLEMEN
In een reeks van 4 sessies bespreken we de helpende factoren voor kinderen, hoe
je hun veerkracht kan versterken, ook al heb je het zelf moeilijk. Eerst bekijken
we hoe je als ouder psychische kwetsbaarheid kan bespreekbaar maken met
je kinderen. Daarna zoomen we in op het ruimte geven aan de emoties van je
kind en hoe je hier zorgend kan mee omgaan. We staan stil bij het belang van
vertrouwensfiguren, zowel voor jezelf als voor de kinderen. Ten slotte verkennen
we de mogelijkheden om bv. activiteiten op maat van je kind in te plannen.
Therapeuten: Heidi Vandenberghe, Hilde Desloovere en Ann Decoster
Doelgroep: M
 aximum 8 ouders met psychische problemen die op maat van
de kinderen willen bekijken hoe je kan stilstaan bij het thema en
de impact van psychische kwetsbaarheid op hun kinderen.
18

18

D eze therapiegroep gaat door in 4 sessies:

Dinsdag
Dinsdag
18
Dinsdag
Dinsdag

12 februari
26 februari
12 maart
26 maart

CVO Tielt

I

2021
2021
2021
2021

van
van
van
van

13.30u
13.30u
13.30u
13.30u

Grote Hulststraat 55

I

tot
tot
tot
tot

15.00u
15.00u
15.00u
15.00u

8700 Tielt

€ 72 / € 24 (‘sociaal tarief’ mogelijk)
18

3.

Inschrijven vóór 31 januari 2021 via www.surpluskwadraat.be

BETER SLAPEN KAN JE LEREN
Voldoende slapen zorgt ervoor dat je emoties en emotionele gebeurtenissen
beter verwerkt. De basis voor een goede nachtrust is vaste gewoontes aanleren.
Hoe kan je nieuw slaapgedrag leren?
Je gaat tijdens de training zelf aan de slag met het veranderen van jouw slaapgedrag.
Je leert om je dag af te bouwen en te vertragen zodat je spanningsniveau kan dalen
(bijv. door ontspanningsoefeningen te leren).
Mensen die vastlopen bij het vatten van de slaap blijven vaak lange tijd wakker
liggen in bed. Hierdoor wordt je bed onbewust geassocieerd met wakker zijn en
spanning.
We leren piekergedachten uit de slaapkamer te houden, bijv. door een piekerkwartier in de vooravond te plannen waarin je je gedachten van je afschrijft.
We werken met opdrachten die thuis op te volgen zijn en verwachten actieve
inbreng van deelnemers.
In de sessies komen volgende onderwerpen aan bod:
- Algemene informatie over onze slaapfasen die we doormaken elke nacht
- Inwerken op je eigen slaapgewoonten en wat doet medicatiegebruik
- Invloed van stress en leren ontspannen van je lichaam

7

Therapeut: Kelly Monteny
Doelgroep: D
 e training is bedoeld voor mensen die lijden aan slapeloosheid
(insomnie):
- herhaaldelijke inslaapmoeilijkheden
- moeilijk doorslapen
- vroegtijdig ontwaken
- niet uitgerust wakker worden
18

18

18

D eze therapiegroep gaat door in 5 sessies:
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

3 maart
10 maart
17 maart
31 maart
21 april

Trax Roeselare (Bar)

2021
2021
2021
2021
2021

I

van
van
van
van
van

16.00u
16.00u
16.00u
16.00u
16.00u

Traxweg 1

I

tot
tot
tot
tot
tot

17.30u
17.30u
17.30u
17.30u
17.30u

8800 Roeselare

€ 90 / € 30 (‘sociaal tarief’ mogelijk)
I nschrijven vóór 24 februari 2021 via www.surpluskwadraat.be

18

4.

KOPP: SPEELSE PRAATGROEP VOOR KINDEREN (8-13JR) VAN OUDERS
MET PSYCHISCHE PROBLEMEN
In 6 groepssessies maken we kennis met de kinderen, krijgen ze informatie over
psychische problemen, gaan we na hoe ze hun gezin beleven. We zoeken samen
naar wat hen sterker kan maken en wie mogelijke helpers kunnen zijn.
Therapeuten: Heidi Vandenberghe, Hilde Desloovere en Ann Decoster
Doelgroep: M
 aximum 6 kinderen van 8-13 jaar van ouders met psychische
problemen.
18

8

D eze therapiegroep gaat door in 7 sessies, telkens van 14u tot 16u:
Woensdag
Woensdag

21 april 2021
5 mei 2021

u

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag

19 mei
2 juni
16 juni
30 juni
8 juli

u

2021
2021
2021
2021
2021

u

u
u
u
u

groepssessie kinderen
informatiesessie met psychiater ook
voor de ouders
groepssessie kinderen
groepssessie kinderen
groepssessie kinderen
groepssessie kinderen
gezinsgesprekken

18

H uis In De Stad

I

I

Onze –Lieve-Vrouwemarkt 20-22

8800 Roeselare

€ 88 / € 32 (‘sociaal tarief’ mogelijk)
I nschrijven via www.surpluskwadraat.be

18

Wil je graag deelnemen?
Graag vóór 29 maart 2021 bellen naar 051/69 10 62
(nummer van het Mobiel Team) Ann Decoster.

5.

LEREN OMGAAN MET CRISISSEN:
DGT-VAARDIGHEIDSTRAINING IN FRUSTRATIETOLERANTIE
Vaak wordt in therapie ingezet op verandering; zoals anders leren omgaan met
emoties, constructief denken, assertiviteit, enz.
Het is echter ook belangrijk om te leren omgaan met situaties waar geen verandering mogelijk is. Zo kunnen gebeurtenissen uit het verleden of heftige emoties
moeilijk blijven, ook na intensieve therapie.
In deze reeks DGT (Dialectische GedragsTherapie) wordt er ingezet op het
aanleren van frustratietolerantie-vaardigheden. In groep, onder begeleiding van
2 trainers, ga je op zoek naar constructieve en helpende manieren om crisissen
te doorstaan. Door op moeilijke momenten vaardigheden te gebruiken raak je
minder verzeild in impulsieve reacties, die de situatie extra bemoeilijken. Deze
vaardigheden zullen je helpen een pijnlijk moment terug dragelijk te maken.
Therapeuten: Kelly Hoebeke en Eveline Verschatse
Doelgroep: V
 olwassenen die willen inzetten op het verruimen van vaardigheden tijdens een crisis.
18

18

18

D eze therapiegroep gaat door in 8 sessies:
Vrijdag 23 april 2021 van 10.00u tot 11.30u
Vrijdag 30 april 2021 van 10.00u tot 11.30u
Vrijdag
7 mei 2021 van 10.00u tot 11.30u
Vrijdag 21 mei 2021 van 10.00u tot 11.30u
Vrijdag 28 mei 2021 van 10.00u tot 11.30u
Vrijdag
4 juni 2021 van 10.00u tot 11.30u
Vrijdag 11 juni 2021 van 10.00u tot 11.30u
Vrijdag 18 juni 2021 van 10.00u tot 11.30u
H uis in de stad

I

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 20-22

I

8800 Roeselare

€ 144 / € 48 (‘sociaal tarief’ mogelijk)
18

I nschrijven vóór 16 april 2021 via www.surpluskwadraat.be

9

6.

OVERWINNEN VAN SOCIALE ANGST
Voel je je in aanwezigheid van anderen ongemakkelijk? Heb je de neiging om sociale
situaties uit de weg te gaan? Binnen deze training wordt gepoogd grenzen te verleggen
door het gebruik van gerichte oefeningen in en buiten de sessies. De nadruk binnen
deze training ligt op ‘doen’. We gaan zoeken hoe we op een andere manier kunnen leren
kijken naar sociale situaties en hoe we in zo’n situaties ons terug vrijer kunnen voelen
in de omgang.
In de eerste sessie kan een steunfiguur meekomen om de stap te helpen zetten, in
de daaropvolgende sessies komt men alleen.
Therapeut: Carmen Meeus
Doelgroep: V
 olwassenen die sociaal angstig zijn en de neiging hebben om
sociale situaties te vermijden.
18

18

18

Deze therapiegroep gaat door in 4 sessies:
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
D e Leest

27 april
11 mei
18 mei
25 mei

I

2021
2021
2021
2021

van
van
van
van

19.00u
19.00u
19.00u
19.00u

Sint- Jorisstraat 62

I

tot
tot
tot
tot

21.00u
21.00u
21.00u
21.00u

8870 Izegem

€ 96 / € 32 (‘sociaal tarief’ mogelijk)
18

7.

Inschrijven vóór 20 april 2021 via www.surpluskwadraat.be

BOUWSTENEN VOOR EEN EVENWICHTIG LEVEN
Tijdens het eerste deel van de training leer je hoe je ‘mindful’ in het leven kan staan.
Hoe je je aandacht kan richten op de realiteit van het moment, om die beter te leren
herkennen en accepteren.
Negatieve gedachten kunnen psychisch “onwelbevinden” in stand houden. Inzicht in
de band tussen gevoelens, gedachten en gedrag doet ons beter omgaan met deze gedachten. Op een interactieve manier wordt dit inzicht gecreëerd in onze denkpatronen.
In het tweede deel van de reeks bouwen we hierop verder. Centraal staat dan het
thema: hoe kan je beter opkomen voor jezelf zonder een ander te kwetsen? Hoe kan
je adequaat uiting geven aan wat er in je leeft?
De klemtoon hierbij ligt op het trainen van assertieve vaardigheden.
Therapeuten: Ivan Adriaen en Kyra Olivier
Doelgroep: V
 olwassenen die zich willen trainen in minder negatief denken,
aandacht en assertiviteit en dit in de dagdagelijkse realiteit willen
toepassen.

10

18

18

18

D eze therapiegroep gaat door in 8 sessies:
Dinsdag 27 april 2021 van 18.30u tot 20.45u
Dinsdag
4 mei 2021 van 18.30u tot 20.45u
Dinsdag 11 mei 2021 van 18.30u tot 20.45u
Dinsdag 18 mei 2021 van 18.30u tot 20.45u
Dinsdag 25 mei 2021 van 18.30u tot 20.45u
Dinsdag
1 juni 2021 van 18.30u tot 20.45u
Dinsdag
8 juni 2021 van 18.30u tot 20.45u
Dinsdag 15 juni 2021 van 18.30u tot 20.45u
PZ Heilig Hart

I

Poperingseweg 16

I

8900 Ieper

€ 216 / € 72 (‘sociaal tarief’ mogelijk)
I nschrijven vóór 20 april 2021 via www.surpluskwadraat.be

18

8.

EERSTE HULP BIJ PANIEK!
Wat is een paniekaanval? Hoe ontstaat dit? We staan hierbij stil en gaan gericht
in op angstige gevoelens en gedachten. We bekijken welk gedrag voortvloeit
uit die angst en manieren om met paniekaanvallen om te gaan of te voorkomen.
Tot slot bekijken we samen welke activiteiten in het dagelijks leven kunnen
gedoseerd worden.
Therapeut: Lieslot Cool
Doelgroep: V
 olwassenen die last hebben van paniekerige gevoelens en
paniekaanvallen.
18

18

18

D eze therapiegroep gaat door in 4 sessies:
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

6
20
3
17

PZ Heilig Hart

I

mei
mei
juni
juni

2021
2021
2021
2021

van
van
van
van

17.30u
17.30u
17.30u
17.30u

Poperingseweg 16

I

tot
tot
tot
tot

19.00u
19.00u
19.00u
19.00u

8900 Ieper

€ 72 / € 24 (‘sociaal tarief’ mogelijk)
18

I nschrijven vóór 29 april 2021 via www.surpluskwadraat.be

11

9.

OMGAAN MET CHRONISCHE PIJN
De impact van chronische pijn op een mensenleven is niet te overzien.
Langdurig lijden heeft namelijk invloed op professioneel, sociaal en psychisch vlak.
Soms zijn de mogelijkheden op medisch vlak uitgeput. We zoeken in deze sessies
samen naar het draaglijk maken van deze pijn en hoe je kan inzetten op jouw welzijn.
Zo zoeken we hoe jij jouw verschillende rollen als moeder/vader, vriend/in, dochter/
zoon, collega enz. kan opnemen. In de groep gaan we het proces samen aan met
vallen en opstaan. Het streefdoel is terug een waardevol leven opbouwen ondanks
pijn.
Therapeuten: Tine Mahieu, Fien Van Symaeys en Emma Braem
Doelgroep: V
 olwassenen die grote impact ondervinden van chronische pijn
op hun welzijn en/of worstelen met het opnieuw opbouwen van
een waardevol leven met pijn.
18

18

18

D eze therapiegroep gaat door in 5 sessies:
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

20
27
3
10
17

mei
mei
juni
juni
juni

2021
2021
2021
2021
2021

Jan Yperman Ziekenhuis

van
van
van
van
van

I

14.00u
14.00u
14.00u
14.00u
14.00u

tot
tot
tot
tot
tot

16.00u
16.00u
16.00u
16.00u
16.00u

Briekestraat 12

I

8900 Ieper

€ 120 / € 40 (‘sociaal tarief’ mogelijk)
18

12

Inschrijven vóór 18 mei 2021 via www.surpluskwadraat.be

HERSTELACADEMIE
Lid van de Vlaamse werkgroep
HerstelAcademie & in samenwerking met

1.

TRAIN DE TRAINER
De HerstelAcademie ontwerpt en geeft cursussen in co-creatie (een samenwerking
tussen persoon met psychische kwetsbaarheid en een zorgverlener). Hoe maak je een
cursus? Hoe kan ik inspirerend werken met een groep? Wat zijn mogelijke valkuilen?
Hoe pas ik de kernprincipes toe?
In deze 4 sessies krijg je een stevige basis als trainer en wordt je geïnspireerd om jouw
vaardigheden verder te ontwikkelen
Trainers: Ervaringsdeskundige en vrijwilliger
Doelgroep: V
 olwassenen die op de hoogte zijn van wat een HerstelAcademie
is en die interesse hebben om een cursus te geven.
Zorgverleners die wensen een cursus te geven binnen de HerstelAcademie zijn ook welkom om deel te nemen.
18

18

18

D eze HerstelAcademie gaat door in 4 sessies:
Donderdag 21 januari 2021 van
Donderdag 28 januari 2021 van
Donderdag 4 februari 2021 van
Donderdag 11 februari 2021 van
TEJO

I

Nijverheidsstraat 11

I

9.00u
9.00u
9.00u
9.00u

tot
tot
tot
tot

12.00u
12.00u
12.00u
12.00u

8800 Roeselare

€ 20
18

2.

Inschrijven vóór 14 januari 2021 via www.surpluskwadraat.be
Indien je meer wilt weten over de concrete inhoud: mail naar
Matthias.soenen@hotmail.com
Inschrijvingsvragen richt je naar Surplus²

PLEK IN JE KLEERKAST, OPGERUIMD IN JE HOOFD
Puilt jouw kleerkast uit en zorgt dit voor onrust, stress en een futloos gevoel? Wil je
graag meer structuur in je kast en daarnaast ook grip op je leven? Meer tijd voor jezelf
en nieuwe plannen in plaats van piekeren over deze wanorde?
Tijdens deze reeks krijg je simpele handvaten om in kleine stapjes een eind te maken
aan deze chaos. Op deze manier creëer je ook een opgeruimd hoofd, want opruimen
gaat verder dan spullen sorteren. Met vallen en opstaan laten we op een praktische
manier één van de oorzaken van stress in ons leven los. Door hier samen mee aan de
slag te gaan, vinden we de motivatie en de energie naar dit doel. We zetten stappen
naar een eenvoudiger leven.

13

Trainers: Kaily Werner en Joke Dejonghe
Doelgroep: V
 olwassenen die meer rust willen verkrijgen door o.a. structuur
te creëren in de kleerkast.
18

18

18

D eze HerstelAcademie gaat door in 3 sessies:
Maandag 1 februari 2021 van 9.00u tot 11.00u
Maandag 8 februari 2021 van 9.00u tot 11.00u
Maandag 15 februari 2021 van 9.00u tot 11.00u
Bibliotheek Ieper

I

Weverijstraat 9

I

8900 Ieper

€ 15
I nschrijven vóór 25 januari 2021 via www.surpluskwadraat.be

18

Indien je meer wilt weten over de concrete inhoud: mail naar
Geert.Capoen@pzheilighart.be of 057/27 05 00
Inschrijvingsvragen richt je naar Surplus²
Deze cursus werd gemaakt in samenwerking met
Vormingplus Oostende - Westhoek

3.

MIJN LEVEN IN EIGEN HANDEN
Iedereen heeft wel eens een mindere dag, maar soms dreigen de donkere wolken alles
te overschaduwen. Je verliest perspectief en de mooie dingen in het leven kunnen
even heel veraf lijken. We zoeken uit in groep wat er echt werkt (en wat niet) om
dergelijke dagen door te komen. We bouwen in 4 sessies aan een plan van aanpak om
jezelf te kunnen helpen moeilijke momenten te overbruggen. We staan stil bij wat er
jou houvast kan bieden, hoe je zorg kan dragen voor jezelf.
Trainers: Kelly Hoebeke en Isabelle Vannieuwenhuysen
Doelgroep: V
 olwassenen die op zoek zijn naar handvaten om moeilijke
dagen te doorkomen
18

18

18

D eze HerstelAcademie gaat door in 4 sessies:
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

2
9
16
23

maart
maart
maart
maart

H uis In De Stad

I

2021
2021
2021
2021

van
van
van
van

13.30u
13.30u
13.30u
13.30u

tot
tot
tot
tot

15.00u
15.00u
15.00u
15.00u

Onze –Lieve-Vrouwemarkt 20-22

I

8800 Roeselare

€ 20
18

I nschrijven vóór 21 februari 2021 via www.surpluskwadraat.be
Indien je meer wilt weten over de concrete inhoud: mail naar
Matthias.soenen@hotmail.com of 057/27 05 00
Inschrijvingsvragen richt je naar Surplus²
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4.

WORKSHOPS WANDELWEEK: ‘SAMEN 7 DAGEN TE VOET OP WEG!’
We wandelen samen in een golvend, landelijk traject van Langres tot Besançons
de GR 145: Via Francigena. Dit is een historische pelgrimsroute van Canterbury naar
Rome. De totale afstand bedraagt 140 kilometer. Gemiddeld wandelen we 20 kilometer
per dag met de eigen rugzak. Deze meewandelweek is een onderdeel van de 4 maanden durende staptocht van Steven Hanson.
In voorbereiding voor de wandelweek, gaan we samen tijdens 4 à 5 workshops
(afhankelijk van het tempo) de voorbereidingen doen van de komende reis.
Trainers: Steven Hanson, Stephan, Lut en Jarek
Doelgroep: V
 olwassenen met een gewone goede conditie (met psychische
kwetsbaarheid)
18

Workshops gaan door op:
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

18

9 februari 2021 van
16 februari 2021 van
23 februari 2021 van
2 maart 2021 van

19.00u
19.00u
19.00u
19.00u

tot
tot
tot
tot

21.00u
21.00u
21.00u
21.00u

Wandelweek met Steven Hanson:
u Heenreis op 26 mei
u Stappen van 27 mei tot 2 juni
u Terugreis op 3 juni

18

D e workshops vinden plaats in VOC Op Stap
Stationsplein 46 I 8800 Roeselare
 e reis is betalend (logement, middagmaaltijden brood en beleg, trein)
D
De voorbereidingen van de reis worden in groep gedaan (deze workshops
zijn kosteloos), hier wordt het budget nauwgezet bekeken. Een definitief
eindbedrag wordt geschat rond de € 600
18

I nschrijven voor workshop vóór 2 februari 2021 via
www.surpluskwadraat.be
Je kan enkel deelnemen aan de reis, indien de workshops gevolgd
worden. Deze zijn kosteloos.
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Als je het even niet meer weet…
Adem in
Adem uit
Herhaal.

Heb je vragen in verband met jouw inschrijving,
neem gerust contact op!

Verantwoordelijke uitgever:

Surplus2
Coördinator Hanna De Baecke
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 20-22
8800 Roeselare
0468 28 27 20
hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be
www.surpluskwadraat.be

