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TRAIN UW GELUK
Geluk kan je trainen. Hoe doe je dat precies? Dat ontdekt u tijdens de gelukswandeling. In maart en april kunt u in de 
omgeving van Park Cortewalle deelnemen aan een inspirerende tocht vol ludieke doe-opdrachten. 

PRAKTISCH:
• De wandeling is 1,6 km, gratis, voor iedereen, in groep of 

alleen
• Start- en eindpunt aan Bib Beveren
• Haal uw papieren wandelkaart vanaf 1 maart in de Bib of 

aan de balie Toerisme of scan de QR-code op de borden
• Toegankelijk in maart en april
Meer info over geluk: www.geluksdriehoek.be

GELUKSWANDELING
De gelukswandeling leert u niet enkel wat geluk is, u kunt 
ook meteen de concrete tips en tricks uitproberen. Van 
dankbaarheidssprongen en proeven van de kracht van 
muziek tot uw omgeving herontdekken met een heuse 
mindfulness-bingo, de gelukswandeling kan het allemaal.

WAT VOOR GELUKSVOGEL BEN JIJ? 
De jeugdboekenmaand gaat over geluk. 
Wanneer was jij voor het laatst gelukkig? 
En wat is dat eigenlijk ‘gelukkig zijn’? 

Is dat wanneer je regelmatig geluk hebt? 
Zoals het vinden van een klavertje vier? 

Zeggen ze over jou wel eens dat je altijd geluk hebt?
Dan ben jij de blije vogel.

Of kan jij je gelukkig voelen als je na heel lang 
oefenen een topprestatie bereikt?
Dan ben jij de getrainde vogel.

Je kan ook heel gelukkig worden door iets te doen 
voor iemand anders. Zoals bijvoorbeeld koekjes 
bakken voor je zieke broertje of zusje. Doe jij graag 
iets voor iemand anders?
Dan ben jij de sociale vogel.

Natuurlijk, echt gelukkig zijn we bij alle drie. En 
soms zit alles tegen. Dat is voor iedereen zo, dat 
hoort erbij. Soms mag je ook wel eens verdrietig zijn. 

HOE GA JE TE WERK?
Knip de geluksvogel uit.
Kies welke vogel jij bent. 
Kleur hem in en neem hem mee naar de Bib. 
We hangen jouw geluksvogel in de lucht!
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