
Gezond en gelukkig leven willen we 
allemaal. Maar hoe doe je dat? 
Kom het allemaal te weten op de 
Welzijnsbeurs op zaterdag 1 oktober. 

Een interactief en informatief 
evenement voor het hele gezin.
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Welzijnsbeurs
met kinderanimatie

Zaterdag 1 oktober 
van 13 tot 17 u.

Pachthof Stroykens
Merenstraat 19 te Duisburg

SOCIAAL HUIS
TERVUREN

PROGRESSIVE MENTAL ALIGNMENT 
Certified coaches 
Monne Baksteen en Mieke Baksteen 
+32(0)478 333 553   -  +32(0)474 872 606 

 

www.pmaworldwide.com 
www.pmainstitute.com 
www.pmaminded.com 

 

 

 

 

 
 

 

PANAL 

Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven

SOCIAAL HUIS
TERVUREN

Met medewerking van de volgende organisaties, bedrijven en instellingen
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Bezoek onze infostanden:

• Sociaal Huis Tervuren
• Dienst vrije tijd gemeente Tervuren
• Huis van het Kind Tervuren
• Wiegwijs (Kind en Gezin)
• Ferm
• Familiehulp
• CM
• Gezondheidsfonds CM
• Samana
• Solidaris Brabant Thuiszorgcentrum
• Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek
• Wij zijn staf
• De Maretak

• Panal
• Humanistisch Verbond Druivenstreek
• CAW/JAC
• Karios
• Vlaanderen de sociale kaart
• The healing horse
• Instituut voor Endocriene Gymnastiek
• Bewegen Op Verwijzing
• Weight Watchers
• Vitality Builders
• Venga!
• Lifenergy
• PMA

Programma

SOCIAAL HUIS
TERVUREN

De welzijnsbeurs wordt georganiseerd door de 
welzijnsraad en het Sociaal Huis. Het is een event 
voor al wie fit en tevreden door het leven wil 
gaan. De nadruk ligt op gezondheidspreventie 
en op de brede waaier van diensten rond welzijn 
die bestaan in de regio. 

Verschillende organisaties verwelkomen je in 
hun infostand met leuke activiteiten. In het 
kinderhoekje van Kind & Gezin valt allerlei leuks 
te beleven. Ook het Huis van het Kind Tervuren 
zorgt voor kinderanimatie.

meer info op www.tervuren.be/welzijn-en-zorg, welzijnsbeurs

ZAAL 1

Vroegtijdige zorgplanning/nadenken over later                                                                                       Panal 13.30 - 14.30 u.

Informatie over de sociale kaart                                               Departement welzijn, gezondheid en gezin 15 u. - 15.30 u.

ZAAL 2

Informatie over het 
programma Weight Watchers                                    

Weight Watchers 14.30 u. - 15 u. 

Hoe bouw je een beter vitaal evenwicht op Vitality builders 15.30 u. - 16.30 u.

Aan de infostand van de dienst vrije tijd kunnen geïnteresseerden de knooppunten ontvangen om de 
Oogstwandeling af te stappen via de podcast ‘Het Bankje’: https://www.visittervuren.be/nl/hetbankje.


