
SOCIAAL HUIS | PROJECTEN & PREVENTIE
Ontdek meer interessante acties op 
www.beveren.be/gezondenwel.

EDITIE MAART 2023

ONTDEK
VIA LEUKE DOE-OPDRACHTEN
HOE U UW GELUK KUNT TRAINEN.

SCAN DE QR-CODE

DIGITAAL OP WEG NAAR UW GELUK
IN PARK CORTEWALLE

START | EINDE

BIB BEVEREN
GRAVENPLEIN 3  BEVEREN

1,6 KM | 2.300 STAPPEN

MAART > APRIL
DE WANDELING BESTAAT UIT 16 BORDEN , 
MAAR IS VERDER NIET BEWEGWIJZERD.
U KUNT ALLEEN OF IN GROEP OP STAP.
DE ROUTE IS TOEGANKELIJK MET EEN BUGGY 
OF EEN ROLSTOEL.

OP WEG NAAR UW GELUK
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WANDELEN
1,6 KM I BEVEREN I GEZOND & WEL

CORTEW
ALLEDREEF

GOUBAUDREEF

DE BERGEYCKDREEF

ESSENDREEF

ZW
ARTE DREEF

PICKNICKPLEK

SLA UW PICKNICKKLEED UIT IN HET 
KASTEELPARK OF VLEI U OP EEN BANKJE.
GENIET VAN DE NATUUR EN WIE WEET 
SPOT U WEL EEN EEKHOORNTJE.



GOED OMRINGD ZIJN
De bouwblok ‘U goed omringd voelen’ verwijst 
naar het gevoel dat u warme, bevredigende en 
vertrouwelijke relaties heeft met de mensen om u 
heen. U voelt zich oprecht betrokken bij die mensen en 
weet dat u op hen kunt rekenen wanneer nodig en dat u 
hen ook steunt als zij u nodig hebben.

Vragen
• Bij wie vindt u steun?
• Hoe betekent u iets voor anderen?
• Waar bent u dankbaar voor?

U GOED VOELEN
De bouwblok ‘U goed voelen’ gaat over u 
‘emotioneel’ goed in uw vel voelen. Dat betekent in 
de eerste plaats dat u positieve gevoelens kunt ervaren: 
plezier beleven, interesse hebben in het leven, energie 
hebben om dingen aan te pakken. Maar het gaat ook 
over een veel ruimer gevoel van levenstevredenheid: u 
ervaart innerlijke rust, u heeft het gevoel dat uw wensen 
en behoeften grotendeels vervuld worden. Maar ook 
minder positieve gevoelens kunnen er een plek krijgen: 
ze kunnen én mogen er zijn.

Vragen
• Wat helpt u om uw gedachten los te laten?
• Bent u soms niet te streng voor uzelf?
• Waar krijgt u energie van?

UZELF KUNNEN ZIJN
De derde bouwblok is ‘Uzelf kunnen zijn’. Hier 
gaat het erom dat u uzelf kunt aanvaarden en een 
positieve houding kunt aannemen over uzelf − ook 
in relaties met anderen. U kent uzelf (Wie ben ik? 
Waar ben ik trots op?). Vanuit die aanvaarding kunt u 
gemakkelijker een richting kiezen in het leven (Wat wil 
ik? Wat is mijn doel? Wat maakt mijn leven waardevol?). 
U kunt min of meer uw eigen weg volgen, zonder dat u 
zich laat leiden door sociale druk. U heeft controle over 
uw gedachten en gedrag. Dat laat u toe om open te 
staan voor nieuwe ervaringen.

Vragen
• Wat vindt u belangrijk in uw leven?
• Waar krijgt u energie van?
• Wat wilt u (nog) bereiken?

DE GELUKSWANDELING 
TRAIN UW VEERKRACHT & GELUK

Geluk kunt u trainen. Dat ontdekt u tijdens deze 
wandeling! Gemeente Beveren tovert in maart en 
april de omgeving van Park Cortewalle om tot een 
inspirerende tocht vol ludieke doe-opdrachten.

U leert niet alleen wat geluk is, u kunt ook 
meteen concrete tips en tricks uitproberen. Van 
‘dankbaarheidssprongen’ en ‘proeven van de kracht van 
muziek’ tot uw omgeving herontdekken via een heuse 
‘mindfulness-bingo’. Ga mee op weg naar geluk.

Samen gaan we voor #beverenveerkrachtig.

JONG & OUDER
De jeugdboekenmaand in maart staat in het teken  
van ‘Geluk’.
Ontdek alle activiteiten op  
www.beveren.be/bibliotheek en ontdek welke 
geluksvogel u bent.

WANDELEN & FIETSEN 
Wist u dat u als volwassene best dagelijks  
10.000 stappen zet om op-en-top gezond te 
blijven? Voor 65-plussers zijn dat 8.000 stappen. 
Gelukkig hoeft u zich niet blind te staren op een cijfer: 
want elke stap telt. Deze wandeling is al goed voor 
2.300 stappen. 

Ontdek nog meer wandelroutes op  
www.beveren.be/wandelen.

DE GELUKSDRIEHOEK 
BOUW AAN UW GELUK

Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over 
geluk. Zo weten we dat de omstandigheden waarin u 
opgroeit en de omgeving waarin u leeft, uw geluk mee 
bepalen. Daar kunt u zelf dus weinig aan doen. In de 
geluksdriehoek vindt u de dingen terug die u zelf wel kunt 
beïnvloeden.

De geluksdriehoek bestaat uit drie bouwblokken. Ze zijn alle drie 
belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. De blokken 
passen als puzzelstukjes in elkaar. Aan elke bouwblok zijn drie 
vragen gekoppeld die u uitnodigen om na te denken. Er is geen 
‘juist’ of ‘fout’ antwoord op de vragen. Maar wanneer u er dieper 
over nadenkt, stelt u misschien wel vast dat u aan iets wilt 
werken.

Wil je zelf aan de slag met jouw geluk, 
of wil je werken aan je veerkracht? 
Op geluksdriehoek.be vind je 
praktische tips, filmpjes en oefeningen. 

Wat vind je belangrijk 
in je leven?

Waar ben je trots op?

Bij wie vind je steun?

Hoe beteken jij iets voor
anderen?

Waar ben je dankbaar 
voor?

Wat helpt je om je 
gedachten los te laten?

Ben je soms niet te 
streng voor jezelf ?

Waar krijg je energie van?

Wat wil je (nog) bereiken?
Wat motiveert je?

Wetenschappelijk onderzoek leert ons 
steeds meer over geluk. Zo weten we dat de 
omstandigheden waarin je opgroeit en de 
omgeving waarin je leeft, jouw geluk mee 
bepalen. Daar kan je zelf dus weinig aan doen. 
In deze geluksdriehoek vind je de dingen 
terug die je zelf wel kan beïnvloeden.

zelf aan de slag?
deze vragen helpen je op weg.

Surf voor meer informatie naar  
www.gezondleven.be en www.geluksdriehoek.be.

Onder de driehoek ziet u een oranje bol. Die bol kan u uit balans 
brengen. Dat is niet erg: u moet en kunt zich niet altijd gelukkig 
voelen. Soms is de bol groter, soms is hij heel klein. Weet dat de bol 
er is en stoor u er niet aan. Er is altijd wel iets dat u uit balans kan 
brengen. En dat is oké.
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