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Programma
06- 09 september

► Vrije tijd & cultuur   ⬤ Workshop welbevinden   ▇ Samen de eerste stap    ❤ Jongeren aan het woord
♒  Chillen & ontmoeten     ★ Hulpverlening      

OverKop Babbel & OpenDeur: Kom langs of stuur een chatbericht via Facebook en wij luisteren graag. 
OverKop Salon & activiteiten: inschrijven is gratis maar verplicht. Meer info vind je via de Facebook-evenementen!
Nog vragen? Zit je met iets? Blijf er niet mee zitten en stuur een chatbericht via Facebook!

Openingsuren
tussen 14:15 en 16:45

►♒  Boardgame madness
15:15-16:45

Pak die kaarten vast en
gooi me je dobbelsteen!
De gamemaster daagt
jullie uit met enkele korte
en snelle boardgames!

Openingsuren
tussen 11:45 en 16:45

⬤ Machtig: Freak out!
15u15-16u45
Weerbaarheid op muziek:
“Roep!, Spring!, Gooi!,
Balanceer!, Schop! Zucht!,
Schuif door”. 

❤ BAM!
17:00-19:00
We gaan onszelf en het
team eens stevig onder de
loep nemen en kijken hoe
we er nog beter kunnen
zijn voor onze jongeren op
onze inspiratiedag.

Wat vinden jullie? Hoe
kunnen wij nog groeien en
jullie nog beter
ontvangen?

 Openingsuren
tussen 15:15 en 18:45

► Overkop kookt
16:00-18:30
We doen samen
boodschappen, trekken
onze keukenschort aan en
toveren een lekkere
maaltijd op tafel.

Smik, smak en smul met
ons mee!

Openingsuren
tussen 14:15 en 17:45

❤ ⬤ Warme William
15:30-17:30

Deze workshop biedt jou
(in)zicht op de
eigenschappen van een
(h)echte
vriendschapsrelatie en
daagt je uit bestaande
vriendschapsrelaties uit te
diepen! 

Daarnaast wordt gefocust
op mentaal welbevinden
van jongeren en worden er
tips gegeven aan
leerlingen om er meer en
ECHT te zijn voor elkaar (of
een échte Warme William
te worden). 
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Programma
13- 16 september

► Vrije tijd & cultuur   ⬤ Workshop welbevinden   ▇ Samen de eerste stap    ❤ Jongeren aan het woord
♒  Chillen & ontmoeten     ★ Hulpverlening      

OverKop Babbel & OpenDeur: Kom langs of stuur een chatbericht via Facebook en wij luisteren graag. 
OverKop Salon & activiteiten: inschrijven is gratis maar verplicht. Meer info vind je via de Facebook-evenementen!
Nog vragen? Zit je met iets? Blijf er niet mee zitten en stuur een chatbericht via Facebook!

 
 
 
 

Overkop
uitzonderlijk

gesloten!

Openingsuren
tussen 14:15 en 17:45

► Basketball madness
15:30-17:30
Behendigheid, vista,
snelheid of kracht.
Basketbal stelt het
allemaal op de proef.
Speel, leer en ga SAMEN
de sportieve uitdaging aan!

Openingsuren
tussen 11:45 en 16:45

⬤ Machtig: à la carte
15u15-16u45
jullie kiezen wat we doen
om steviger in ons
schoenen te staan: Sport,
Freak out, Gevechtsport of
een combi

Openingsuren
tussen 14:15 en 16:45

►♒  Boardgame madness
15:15-16:45

Pak die kaarten vast en
gooi me je dobbelsteen!
De gamemaster daagt
jullie uit met enkele korte
en snelle boardgames!
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Programma
20 - 23 september

► Vrije tijd & cultuur   ⬤ Workshop welbevinden   ▇ Samen de eerste stap    ❤ Jongeren aan het woord
♒  Chillen & ontmoeten     ★ Hulpverlening      

OverKop Babbel & OpenDeur: Kom langs of stuur een chatbericht via Facebook en wij luisteren graag. 
OverKop Salon & activiteiten: inschrijven is gratis maar verplicht. Meer info vind je via de Facebook-evenementen!
Nog vragen? Zit je met iets? Blijf er niet mee zitten en stuur een chatbericht via Facebook!

Openingsuren
tussen 14:15 en 17:45

► Fitness challenge
15:30-17:30

Onze Fitness is terug open.
Tips, tricks en heel wat
uitdagingen zullen jullie
vandaag verder op weg
helpen naar een gezond
lichaam en een gezonde
geest!

Openingsuren
tussen 11:45 en 16:45

► ♒  Escape room
13:30- 16:00
Een middag teambuilding,
horror en plezier!
Ontsnappen we  op tijd uit
de escaperoom?

❤ BAM!
17:00-19:00
Wat hebben we geleerd en
geconcludeerd op onze
inspiratiedag en vooral wat
vinden jullie hiervan en
kunnen we dit SAMEN MET
JULLIE realiseren?

★ Openingsuren
tussen 15:15 en 18:45

► Overkop kookt
16:00-18:30
We doen samen
boodschappen, trekken
onze keukenschort aan en
toveren een lekkere
maaltijd op tafel.

Smik, smak en smul met
ons mee!

♒  Dixit
Een spel waar je leert
luisteren, leert vertellen,
verborgen hints leert
ontdekken, met een
vleugje mysterie maar
vooral veel plezier!.

Openingsuren
tussen 14:15 en 16:45

⬤♒  Kwaliteit in de kijker
15:15-16:45

Aan de hand van een
kaartspel ontdek je je
eigen kwaliteiten en de
sterktes die anderen bij
jou zien.
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Programma
27 - 30 september

► Vrije tijd & cultuur   ⬤ Workshop welbevinden   ▇ Samen de eerste stap    ❤ Jongeren aan het woord
♒  Chillen & ontmoeten     ★ Hulpverlening      

OverKop Babbel & OpenDeur: Kom langs of stuur een chatbericht via Facebook en wij luisteren graag. 
OverKop Salon & activiteiten: inschrijven is gratis maar verplicht. Meer info vind je via de Facebook-evenementen!
Nog vragen? Zit je met iets? Blijf er niet mee zitten en stuur een chatbericht via Facebook!

Openingsuren
tussen 14:15 en 17:45

► Group challenge
15:30-17:30
Sla de handen in elkaar,
communiceer en versterk
elkaar! Deze
samenwerkingsopdracht
zal jullie serieus laten
groeien als groep!

★ Openingsuren
tussen 11:45 en 16:45

⬤ Machtig gevechtssport
15u15-16u45
We gaan de fysieke
uitdaging aan en proberen
steviger in onze schoenen
te staan

★ Openingsuren
tussen 15:15 en 18:45
.
► Overkop kookt
16:00-18:30
We doen samen
boodschappen, trekken
onze keukenschort aan en
toveren een lekkere
maaltijd op tafel.

Smik, smak en smul met
ons mee!

Openingsuren
tussen 14:15 en 16:45

⬤♒  (Cyber)pesten
15:15-16:45

Respect: hoe zie jij het?
We gaan met elkaar in
dialoog en delen onze
ervaringen.


