
Lokaal Dienstencentrum ‘t Klavertje 
NIEUWSGAZET oktober 2020 

Meer info op www.lummen.be 

 

!Reserveren verplicht!  
 
 
Warme maaltijden 
Dinsdag en donderdag 12u - €6 
 
(Bonnetjes van het buurtrestaurant 
Meldert en seniorenrestaurant ook 

hier geldig!) 
 

Crea-breigroepje 
Donderdag: 14u - 16u 
 

Gezondheidswandelingen 
Donderdag: 14u - vertrekpunt:  
contacteer Willy (013 521 563) 
 
Ontmoetingsmoment  
Kom keuvelen en iets drinken op 
dinsdag en vrijdag: 14u –17u  
 
Ontmoetingsmoment 

Vrijdag: 14u - 16u 
 

!Reserveren verplicht!  
 

013 390 605 
lokaaldienstencentrum@lummen.be Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 

3560 Lummen, Zaal 5  GCOC Oosterhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiennamiddag: vrijdag 9/10 van 13u30 

   Prijs: € 3  

 

 

Mummies maken: Woensdag 14/10 
van 13u30 

      

Prijs: € 3 (incl. 1 koffie) 

Knutsel je eigen griezelmummies. 

 

MEEBRENGEN:  - dunne, witte stof of kaasdoek 

     - flexibele tuindraad of elektrische draad 

     - schaar, naald en draad (wit) 

Inschrijven voor maandag 12 oktober  

 
Cursussen  

 
PC-initiatie: 11 lessen 

Prijs: 30€ - niet-Lum.: 45€ 
van 9u - 11u45 

Di. 6+13+20+27/10 - 3+10+17+24/11 -  
1+8+15/12 

 
Nog 4 vrije plaatsen! 

 
 

 
Enkel na betaling ben je     
definitief ingeschreven! 

 
Wees er dus snel bij! 

 
 
 
 

Het is leuk om dingen 
niet te kunnen, want dan 
kun je iets nieuws leren. 

 
 
 
 

 

Maandag 5 oktober : GESLOTEN 



Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van annulatie omwille van een stijging in de corona cijfers. V.U. OCMW Lummen, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen 

WEEK VAN DE VERBONDENHEID: 2-11 oktober 2020 

Wat is veerkracht en waarom is het zo belangrijk? 
 
Stress en tegenslag maken deel uit van het leven, maar ieder van ons gaat er anders mee om. Mensen met een grote veerkracht laten zich niet snel 
van de wijs brengen. Veerkracht is het vermogen om door te zetten, ook als het leven tegenzit.   
Veerkracht is belangrijk voor ons mentaal welbevinden. Veerkrachtige mensen voelen zich beter in hun vel. Nog straffer: ze weten een negatieve ge-
beurtenis om te buigen tot een positieve ervaring.  
 

Goed nieuws: veerkracht kan je trainen! 

 Veerkracht is geen persoonlijkheidskenmerk. Je wordt dus niet geboren als super-veerkrachtig!  
     Veerkracht is een samenspel van zowel erfelijke eigenschappen als omgevingsfactoren. 
 
Positieve emoties bepalen onze veerkracht, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Veerkrachtige mensen… 

 zijn optimistischer 

  zien problemen in een ruimer perspectief 

  stellen zichzelf doelen 

  zoeken afleiding in dingen waar ze blij van worden 
 
Je kan je veerkracht versterken, net zoals je een spier traint. Fit in je hoofd is een online platform met een zelftest en 10 tips voor meer veer-
kracht. Ga er gerust mee aan de slag! (www.fitinjehoofd.be) 
  

Anderen zijn belangrijk voor onze eigen veerkracht… 
Nog een kenmerk van veerkrachtige mensen: ze roepen vaker de hulp in van vrienden. Veerkrachtige mensen blijven niet bij de pakken zitten maar 
vragen steun. Durf hulp vragen wanneer het nodig is.  
 

Kijk in oktober goed rond in het straatbeeld, mogelijk zie je nog leuke tips onderweg. :)  

https://www.fitinjehoofd.be/wat/fit-in-je-hoofd

