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BESTE LEZER,
We maken al een paar weken van ons kot in extreme mate gebruik.
Ons sociale leven is zo goed als onbestaand, we gaan en staan niet
meer waar we willen, onze dienstencentra zien er zo leeg uit…
Maar we doen het allemaal om de gezondheid van elkaar te beschermen.
We moeten dit doen en volhouden, zodat we zo goed en gezond
mogelijk uit deze crisis kunnen komen.
Daarom lanceren we nu een blijf-in –je-kot editie van onze
centraal. Een eerste editie, waarvan we hopen voor een volgende ook op
jullie medewerking te mogen rekenen.
Er staan tips in, verhalen, bewegingsoefening om in je kot
te doen, raadsels, breinbrekers…
Graag horen we ook van jullie tijdens deze periode, lees
zeker onze oproep en wie weet, verschijnt jouw verhaal in onze volgende editie.

HET CORONAVIRUS
Het Coronavirus is een nieuw en besmettelijk virus.
Het is ontstaan in China en is momenteel verspreid over
de hele wereld. Om dit virus te bestrijden is het belangrijk
om nu zoveel mogelijk "in je kot" te blijven.
Zo kunnen we de verspreiding tegengaan en elkaar beschermen.

Hoe was je
correct
je handen?

Last van droge handen?
Wij geven je enkele tips!
Doordat we nu vaak onze handen moeten
wassen/ontsmetten, kunnen we last krijgen van droge
handen. Hieronder enkele tips!
Was je handen met lauw water en zeep.
Vermijd het gebruik van luchtdrogers om je handen te drogen.
Dep liever je handen droog met een schone doek.
Hydrateren: Smeer je handen regelmatig in met hydraterende crème.
Deze crème helpt het vochtgehalte in de huid weer op pijl te brengen
en de natuurlijke beschermlaag te versterken.
Herstellende crème: Wanneer je last hebt van kloven en scheuren op
je handen kan je een herstellende crème aanbrengen. Dit bevordert
het genezingsproces.
Nagelriemen masseren: Wanneer je hydraterende crème aanbrengt,
vergeet dan vooral niet de nagelriemen mee te nemen. Door de
nagelriemen te masseren, wordt de bloedsomloop verbeterd,
waardoor de huid sneller herstelt.
Nachtelijke behandeling: Smeer je handen voor het slapengaan extra
dik in met hydraterende crème. Trek vervolgens handschoenen aan
om de crème te 'vangen', zodat het beter in de huid kan trekken.
Scrubben: Het scrubben van je handen ontdoet de huid van vervuiling
en dode huidcellen. Gebruik direct na het scrubben een hydraterende
crème.

Op zoek naar betrouwbare
informatie?
www.info-coronavirus.be
0800 14 689

DIY: Maak je eigen handscrub.

Het is
hélemaal
niet
moeilijk!

Wat heb je nodig?
200 gram suiker (of zout)
60 ml kokosolie of olijfolie
1 theelepel verse citroensap
(of een scheutje badolie)
goed af te sluiten potje

1. Doe de kokosolie of olijfolie in een schaaltje
2. Voeg een theelepel suiker toe en roer die er helemaal doorheen.
Voeg daarna de volgende theelepel toe en ga zo door. Tot er 200 gram suiker in
zit. Je kunt ook meer of minder suiker toevoegen, het ligt er een beetje aan
welke structuur je het fijnst vindt.
3. Voeg het verse citroensap of de badolie toe. Ook hiervan kun je naar wens
meer of minder toevoegen.
4. Je hebt nu een lekkere scrub. Dit moet een beetje op dikke handcrème lijken,
een goede substantie. Probeer het nu uit op je handen en spoel het af met
warm water. Is het naar wens? Doe het dan in een potje zodat het goed
afgesloten is.
5. Droge handen? Wrijf de scrub goed in in je handen en spoel het vervolgens
met warm water af. Dep je handen droog met een handdoek.
Tips:
Kies een scrub op basis van suiker als je een gevoelige en/of droge huid hebt.
In tegenstelling tot de grove zoutkorrels, drogen suikerkorrels de huid niet uit
en zijn ze ook heel wat fijner.
Is je scrub te droog? Voeg dan wat extra olie toe! Omgekeerd werkt ook: doe
meer zout of suiker (afhankelijk van het recept) bij de scrub voor een droger
resultaat.
Maak ronddraaiende bewegingen en gebruik een scrubhandschoen voor het
beste resultaat.
Recycleer je oude confituurpotje tot een hip scrub-potje!

GEZONDHEID

Beweeg in je huis!
Thuisblijven wil niet zeggen stilzitten! Hop met die beentjes!
Elke dag 30 minuten actief bewegen draagt bij tot
een betere gezondheid!

Voordelen van beweging:
1. Het verbetert je humeur en wekt energie op.
2. Het is goed voor je bloedsomloop, ademhaling, spieren, gewrichten en botten.
3. Het verbetert je gang van lopen.
4. Het heeft een positieve invloed op je gewicht.
5. Het verhoogt je weerstand en helpt je om stress kwijt te raken.
6. Het verbetert je evenwicht en vermindert het risico op vallen.
7. Het verkleint het risico op fracturen.
8. Het is goed voor je mentale gezondheid en draagt bij aan onafhankelijkheid op
latere leeftijd.
9. Het lijkt de kans op fysieke en cognitieve beperkingen , waaronder dementie en
Alzheimer, te verminderen.

GEZONDHEID

Eerst opwarmen!

Ken je zelf een leuke opwarming?
Laat het ons weten voor onze volgende editie!
Stuur een mailtje naar: stefanie.wynants@motena.be

GEZONDHEID

Bewegingsoefeningen op een stoel
Elleboog buigen en strekken
Uitgangshouding:
Ga goed rechtop zitten in een stoel.
Frequentie: 10 herhalingen
1. Houd deze stand even vast. Strek daarna
je elleboog zover mogelijk en houdt deze
stand ook even aan.
2. Je kan deze oefening zwaarder maken
door een gewichtje of een flesje water vast
te houden.

Appels plukken in de stoel
Uitgangspositie:
Ga goed achter in de stoel zitten.
Frequentie: 10 herhalingen
1. Beweeg beide armen rustig voorwaarts
omhoog.
2. Vervolgens probeer je een
denkbeeldige appel te plukken door
de armen afwisselend uit te strekken
naar het plafond.
3. Herhaal deze beweging.

GEZONDHEID
Knie strekken in de stoel

Uitgangshouding: Ga goed achter in de stoel zitten.
Frequentie: 10 herhalingen
1. Strek je knie en trek hierbij de tenen naar je toe.
2. Houd deze positie 10 tellen vast en zet je voet rustig terug op de grond.
3. Herhaal deze beweging afwisselend met beide benen.

Stappen op de plaats

Uitgangshouding: Ga goed achter in de stoel zitten.
Frequentie: 10 herhalingen
1. Maak nu stappen ter plaatse, terwijl je zit.
2. Til afwisselend je linker- en rechtervoet op van de vloer.

GEZONDHEID
Armen zijwaarts heffen

Uitgangspositie: Ga goed achter in de stoel zitten.
Frequentie: 10 herhalingen
1. Breng je armen in een rechte lijn vanuit je lichaam zijwaarts omhoog
tot zover je kan. Houd dit 10 tellen vast.
2. Beweeg je armen weer terug langs je lichaam.
3. Wissel van arm en herhaal deze beweging.

Benen scharen

Uitgangshouding: Ga goed achterin de stoel zitten.
Frequentie: 10 herhalingen
1. Maak nu een scharende beweging door je benen om en om te kruisen.

GEZONDHEID
Draaien van de rug

Uitgangspositie: Ga rechtop zitten en kruis je armen voor je borst.
Frequentie: 10 herhalingen
1. Probeer nu, terwijl je blijft zitten, rustig naar links en rechts te draaien.
2. Kijk mee over je schouder.

Elleboog-knie

Uitgangspositie: Ga goed achterin de stoel zitten.
Frequentie: 10 herhalingen
1. Probeer je linker elleboog en je rechter knie naar elkaar toe te bewegen.
2. Beweeg vervolgens weer terug naar de beginpositie.
3. Probeer vervolgens je rechter elleboog en je linker knie naar elkaar toe te bewegen.
4. Beweeg vervolgens weer terug naar de beginpositie.
Herhaal deze beweging.

GEZONDHEID

Geestig gezond!
Van de overheid moet iedereen die zich in de risicogroep bevindt zoveel mogelijk
contact vermijden met de jongere generaties. Dat is goed voor onze medische
gezondheid. Maar op sociaal en fysiek vlak kan dat een negatieve invloed hebben.
Hieronder enkele tips om ook op dat vlak gezond te blijven.

TIP 1: Beweeg zeker 15 min. per dag!
Zet muziek op en stretch je armen en benen.
Draai je gewrichten in rondjes. Naar links en naar rechts.
Schud je armen en benen los.
Tel daarbij de eerste keer tot 8,dan tot 4, dan tot 2 en dan tot 1.
Dat geeft energie.
Maak eens een wandeling.
Buiten komen in de frisse lucht is gezond. Houdt anderhalve meter
afstand en vermijd drukke plaatsen.

TIP 2: Verlucht regelmatig je huis!
Het coronavirus wordt overgedragen via mensen, frisse lucht kan dus
geen kwaad.
Zet iedere dag je ramen zeker 30 minuten open, zodat je huis kan
verluchten

GEZONDHEID
TIP 3: Leid jezelf af en vermijd zo angst en paniek
Kijk of luister maar 1 x per dag naar het nieuws.
Teveel nieuwsfeiten over corona maken je sneller ongerust.
Zoek contact.
Bel je lokaal dienstencentrum op of contacteer een familielid.
De dienstencentra zijn gesloten voor bezoek, maar blijven telefonisch
bereikbaar. Je kan hen altijd contacteren via 051 27 27 10.
Zoek afleiding.
Ruim bijvoorbeeld een kast op of begin aan de lenteschoonmaak.
Zoek taken die je rust geven.
Probeer eens een ademhalingsoefening.
Ademhalingsoefeningen zorgen dat je rustiger ademt. Dit helpt om niet te
panikeren. Als je zoekt op internet, kan je er honderden vinden op
YouTube.

TIP 4: Met meer dan 1 in huis? Doe ook eens iets alleen!

GEZONDHEID

Gezonde voeding
Yoghurt pancakes
Door à la Barbara (www.alabarbara.be)
Een trage zondagochtend met een gezonde versie van de alom gekende American
Pancakes. Deze yoghurt pancakes staan binnen een paar minuten op tafel en zorgen voor
een perfecte start van de dag!

INGREDIENTEN
voor 18 pancakes

Meng de bloem met het bakpoeder en het zout. Zet even opzij.
Neem een andere kom en doe hierin de yoghurt, honing en

200 gram bloem
1,5 el bakpoeder
570 gram Griekse yoghurt
4 eitjes
150 ml melk
2 el honing
snuifje zout
zonnebloemolie

eitjes. Klop alles goed los met een klopper of vork.
Giet de yoghurtmengeling langzaam bij de bloem. Neem een
mixer en mix het beslag gedurende een tweetal minuten.
Voeg er de melk in deeltjes aan toe. Let er op dat het beslag
niet te vloeibaar wordt. Begin daarom met 100 ml melk. Elk type
yoghurt heeft een andere dikte. Hoe vloeibaarder de yoghurt,

AFWERKING

hoe minder melk je nodig hebt. Je moet het beslag met een

aardbeien
honing

lepel in de pan kunnen scheppen zonder dat het uitloopt zodat
je mooi gevormde pancakes kan bakken.

BENODIGDHEDEN
bakplaat voor pancakes of
panmixer

Neem een bakplaat voor pancakes of een pan. Smeer die in met
een beetje zonnebloemolie. Bak de pancakes aan beide kanten
goudbruin.
Serveer met vers fruit zoals aardbeien en wat extra honing.
Smakelijk!
Het beslag voor de pancakes is een stevig beslag. Het is dus niet
geschikt om er gewone dunne pannenkoeken van te bakken.

Heb je zelf een gezond receptje?
Laat het ons weten voor onze volgende editie!
Stuur een mailtje naar: stefanie.wynants@motena.be

ONTSPANNING

Hersenbrekers
1. Bewijs dat volgende vergelijkingen juist zijn.
De twee woorden die je kan vormen langs weerszijden van het
gelijkheidsteken zijn synoniemen.
REDE + EG = AAP + RAT
ECHT + RUI + GAS = KAAL + LOS + OS
BLOK + GEIN = MENT + OM
ZONE + EIS = JIJ + GRAAT + EED
RAT + PEN = SPEK + REN
2. In deze vijf woorden ontbreekt telkens hetzelfde
drieletterwoordje; Welk?
TI...
G...GE
F...O
P...A T
B...K
3. Onderstaande lettergroepjes vormen woorden.
Tenminste als je de letters door elkaar schudt en er nog vier A’s
tussenschuift. Welke woorden maak je?
KMWZ
DNRV
KMNRT

ONTSPANNING

Hersenbrekers
4. Vul deze reeks aan
4 – 9 – 20 – 43
5. Schud de letters van volgende visitekaartjes
door elkaar. Welk beroep oefenen deze 3
mensen uit?
D.E. Ling
Schaffe
Raf van Chufu
Achterweg
Ever Gierwoord
Gent

regidroownegetrev ,rueffuahcnegawthcarv ,fehcsgniledfa 5
09 = 4+)34x2( sud si lateg edneglov teH
3+)02x2( = 34
2 + )9x2( = 02
1 + )4x2( = 9 4
traakmaan ,draavnaa ,maazkaaw 3
ARA 2
nekerps ne netarp – edjitegraaj ne neozies – tnemom
ne kilbnego – laassolok ne githcasuer – taarap ne deereg 1
negnissolpO

ONTSPANNING

Kruiswoordpuzzel

ONTSPANNING
Horizontaal

1. Aandachttrekkend – gekelderd.
2. Op elke plaats – rangtelwoord.
3. Toelaten – keukengerei – positieve elektrode.
4. Bijbelse reus – kwelling – buitenkansje.
5. Vrouwelijke dominee – compleet – slede.
6. Onderwijzen – kleine inham.
7. Spil – enigszins zuurachtig – kampeerartikel – barium (symbool).
8. Middel om dieren te vangen – schoenveter.
9. Balans (gew.) – dame van verdachte zeden – hermelijnachtig dier.
10.Achting bewijzen – hersenen – zijrivier van de Schelde.
11. September (afk.) – redenaar – naaldboom.
12.Glansrijk – afslijpen.
13.Straat met bomen – Bijbelse figuur.
14.Voegwoord –symbool voor tantalium – ontkenning – alles bijeen –
muzieknoot.
15.Blindenschrift -hofmakerij bij vogels.

Verticaal
1. Tijdelijk gebruik – felrood klein vruchtje –boogbal.
2. Deel van de dag – avondvoorstelling – landcode voor Frankrijk.
3. Klein draagbaar orgel – deel van een klok.
4. Precies – aan het genoemde – soort stof.
5. Ingeschakeld – koren – eirond.
6. Nederland (op auto’s) – hoeveelheid neervallend water – begin van een
rivier.
7. Geluid van iets wat in het water valt – in elkaar gewonden touw – neon.
8. Zweeds automerk – bouwloods.
9. Zonder kleren – aimabel.
10.Frans voegwoord – gesponnen draad – brompot.
11. Door de zee overspoeld rivierdal – in gebruik geven – oude Mexicaanse
munt.
12.Stad in Oost-Vlaanderen – graveren – zoutachtig.
13.Jack met capuchon – gaan.
14.Gifslang - voorzichtig met een nat doekje bevochtigen – symbool voor
ijzer.
15.Familielid – plat maken – keukengerei.

ONTSPANNING

Kruiswoordpuzzel:
oplossing

ONTSPANNING

Mandala
Breng wat kleur in je dag!

ONTSPANNING

Groene vingers!
We konden al genieten van enkele mooie zomerdagen en dit is ook
onze moestuin niet ontgaan! Hieronder enkele sfeerbeeldjes:

ONTSPANNING

Groene vingers!

Ga zelf aan de slag: maak eens
netelsoep!
Locatie: jouw eigen tuin!
Benodigdheden:
Basis: enkele jonge toppen brandnetels
Naar eigen smaak: ui, wortel, knoflook, prei, selder, aardappelen,...
(Tip: ideaal om je restjes uit je frigo te verwerken!)
Knip met een schaar de jonge toppen van de brandnetels in een kom.
Spoel ze even in water. Je kan ze nu gewoon uit het water halen,
want nu prikken ze niet meer!
Laat nu je fantasie los: voeg je eigen mix van groenten toe!
Je kan zoveel experimenteren als je wil!
Vergeet wel niet dat je netelsoep maakt, dus laat dit wel overheersen.
Breng alles aan de kook in een liter water (of meer) en
voeg er enkele blokjes groente bouillon bij. Mix alles naar eigen wens !
Kruid af met peper en zout.
Tip: Dien op met geroosterde korstjes brood of gebakken spek!
Smakelijk!
Geniet ervan!

Netelsoep is niet alleen lekker, maar brandnetels zijn ook zeer gezond.
Ze zitten vol vitamine A, B, C, E en K en mineralen zoals ijzer en kalium.
Laat je niet afschrikken van de brandnetels omdat ze prikken,
doe desnoods handschoenen aan.

ONTSPANNING

De Moppentapper!
Waarom doet een dom
blondje haar bril af tijdens
een politie-controle?
)-: po rednim nezalg
eewt la ez tfeeh oz ...
Waarom kan een boom
niet voetballen?
.si tsrohcseg jih tadmo...

Een vrouw gaat op de kermis bij
een waarzegster op bezoek.
Deze kijkt in haar glazen bol en verstart:
'Mevrouw, het spijt me enorm, maar uw man
zal binnenkort op gruwelijke wijze om het
leven komen.'
'Dat weet ik zelf ook wel,' zegt de vrouw.
'Ik wil alleen maar weten of ik vrijgesproken
zal worden.'

Hoe noem je
een pater op een ei?
redeorb nee ...

Ken jij ook een leuke mop?
Laat het ons weten voor onze volgende editie!
Stuur een mailtje naar: stefanie.wynants@motena.be

ONTSPANNING

FACESWAP!

Zie jij wie hier gemixed werd op
onderstaande foto?
Tip: jullie kennen hen allemaal vanuit de vier
dienstencentra

1. kapsel? 2. baard? 3. linkeroog? 4. rechteroog? 5. bril? 6. neus? 7. lippen? 8. jasje?
neirtaK .8 einafetS .7 eilahtaN .6 njitS .5 einafetS .4 eilahtaN .3 njitS .2 neirtaK .1

OPROEP

Blijf Schrijf in je kot!
Heb je een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Of wil je
iets moois of ludiek met ons delen?
Of een foto van een grappig moment?
De innerlijke dichter/schrijver in jezelf ontdekt en denk
je: dat wil ik wel delen met anderen?
Stuur het ons op en wij nemen het met veel plezier op in
onze volgende editie!!
Mailen kan naar stefanie.wynants@motena.be

Vrijwillige postbode in JOUW buurt
Om onze brochure/flyers/... te verdelen binnen Roeselare zoeken we
mensen die in hun buurt mee willen helpen om dit rond te bussen.
Doordat we helemaal stil liggen binnen de dienstencentra
proberen we enkele kosten uit te sparen en aangezien wandelen mag, zijn we op
zoek naar postbodes in de buurt.
We kunnen nog geen concrete timing meegeven, maar mail ons je
naam, adres en welke straten je wil bedelen door en
we contacteren je als het nodig is.
Mailen kan naar nathalie.fieuw@motena.be
of bel op 051 27 27 10

BLIJF
IN
JE KOT!
(origineel: Laat ons eenbloem van Louis Neefs) - Versie van Stijn Dusselier
Dit is een lied over een heel smerig virus,
het begon op een vismarkt in het verre Wuhan.
Via Italië en een heleboel skieërs,
Kwam het ook terecht in ons kleine land.
Refrein:
Luister naar Maggy en blijf in je kot,
Komaan iedereen, werk nu toch mee.
Volg strikt de regels, ook al maakt het je zot,
Misschien kunnen we deze zomer dan toch op congé.

We lopen met z’n allen naar de Colruyt om eten,
maar vreemd genoeg nemen we ook al ’t wc-papier mee.
Het zijn toch geen bacteriën die je darmen opvreten,
Geen enkel symptoom wijst op acute diarree.
Refrein
Restaurants en cafés zijn allemaal gesloten,
nu zelfs ook de grenzen, we maken wat mee.
Wie graag van d’ eerste lentezon had genoten,
mag dit doen op z’n oprit maar niet aan de zee.
Refrein
Nergens nog koers of voetbalcompetitie,
er is zelfs geen Eurosongfestival dit jaar.
Gelukkig zorgt het virus ook voor inspiratie,
bij deze is m’n inzending voor volgend jaar klaar.
Refrein

CONTACT
DC Ten Elsberge
Mandellaan 101
8800 Roeselare
t. 051 27 27 10
e. dctenelsberge@motena.be
DC Schiervelde
Schierveldestraat 55+
8800 Roeselare
t. 051 26 38 00
e. dcschiervelde@motena.be
DC De Zilverberg
Knokuilstraat 35
8800 Roeselare
t. 051 26 26 80
e. dczilverberg@motena.be

Opgelet:
momenteel zijn
we enkel
bereikbaar op
het nummer van
Ten Elsberge:
051 27 27 10

DC De Waterdam
Handelsstraat 37
8800 Roeselare
t. 051 27 09 00
e. dcdewaterdam@motena.be
www.dienstencentra-roeselare.be
www.facebook.com/dienstencentraroeselare

