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Voorwoord 

 
 
 
 
Beste senioren, 
 
 
 
Opgepast als je dit DC Nieuws leest, het kan gekke reacties uitlokken 

..........     

 
Onze medewerkers hebben weer eens hun uiterste best gedaan om er een 
mooie editie van te maken. 
 
Van dit nummer kan je enkel gelukkig worden, je gaat positief denken en 
misschien word je ook wel wat trotser op jezelf . Alle tips en tricks hebben ze 
voor jullie neergeschreven. 
 
In LDC Antverpia verwelkomen we Aisha, zij vertelt jullie haar pakkend 
levensverhaal. 
 
Wat betreft de heropstart kunnen we nog geen datum meegeven aangezien 
deze nog niet bekend is, maar iedereen voelt dat het snel nadert en hopelijk 
kijken jullie er even hard naar uit als onze medewerkers die in de startblokken 
staan om jullie terug te mogen ontvangen. 
 
 
 
Hopelijk tot gauw en veel leesplezier, 
Vriendelijke groeten, 
 
Karina 
 
 
 
 
 

  Karina Hans 
Schepen van Sociale Zaken, Armoedebestrijding, Gezin, 
Ouderenzorg, Senioren, Dierenwelzijn 
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst 
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Gelukzak! Je bent in het bezit van het nieuwe 

thema-nummer van ons DC-nieuws : ‘klein geluk’ 

We leven al meer dan een jaar in een uitzonderlijke tijd.  Het Corona-virus 
bepaalt ondertussen ons leven: wat mogen we wel/niet, hoeveel mensen 
kunnen we zien en knuffelen, wanneer worden we gevaccineerd? 
 
De maatregelen die de regering ons oplegt, wegen soms zwaar, bij elke 
leeftijdsgroep. 
 
Toch hebben we in het afgelopen jaar ook veel goeds gezien: buren die 
elkaar helpen bij boodschappen, mensen die spontaan aanbieden een 
onbekende naar het vaccinatiecentrum te rijden, kleine belgroepjes, 
wandelvrienden, … 
 
In dit themanummer rond ‘klein geluk’ willen we de aandacht vestigen op wat 
er goed gaat, hoe je positief in het leven kan staan en welke kleine dingen je 
een beetje kunnen opvrolijken als het minder gaat.  Dit doen we aan de hand 
van de geluksdriehoek met zijn bijhorende bol. 
 
De voedseldriehoek en de beweegdriehoek zijn goed gekend, nu hebben we 
ook een geluksdriehoek. Die laat zien hoe je geestelijk gezond kan blijven, 
ook in moeilijke tijden. Geluk is iets heel persoonlijks en niet iedereen heeft 
de gave om positief te denken. Er zijn ook gebeurtenissen die ons mentale 
welzijn zodanig overhoop gooien, dat ons evenwicht zo sterk verstoord wordt 
dat we dat zelf niet meer kunnen herstellen. En dat is heel normaal. Het 
vraagt vaak tijd om terug in balans te komen en soms ook hulp van anderen. 
 
Maar kleine dingen kunnen we zelf proberen, en dat gaan we in dit nummer 
doen. 
 
Meer lezen, filmpjes bekijken en nog meer tips?  Die vind je op 
 

https://geluksdriehoek.be/ 
 

  

https://geluksdriehoek.be/
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De geluksdriehoek bestaat uit 3 puzzelstukken die mooi in elkaar passen.  
Elk stuk is belangrijk voor je geestelijke gezondheid, maar is ook voor 
iedereen anders. 
 
Onderaan de driehoek loert het gevaar. Het is de oranje bol. Die bol staat 
voor de moeilijke dingen die gebeuren in je leven en die een grote impact 
hebben op je welbevinden. Ze brengen je uit balans. Soms is die bol een 
speldenkopje, op andere momenten groeit die bol tot een grote bom die je 
helemaal onderuit kan halen. En dat is helemaal ok, zo is het leven. Het 
perfecte geluk bestaat niet. 
 
We bouwen dit boekje op volgens de 3 puzzelstukken. Elk stuk heeft zijn 
eigen 3 kleinere thema’s en hierrond zochten we informatie en activiteiten. Zo 
probeerden we om er opnieuw een mooie special van te maken. 
 
Veel plezier met dit nieuwe thema-nummer, en … 
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puzzelstuk: ‘ JEZELF KUNNEN ZIJN ‘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om jezelf te kunnen zijn, moet je jezelf kennen. Wie ben jij? Hoe kijk je naar 
jezelf? Hoe kijk je naar de wereld en wat is jouw plek daarin? 
 
Jezelf kennen is cruciaal om jezelf te aanvaarden en tevreden te zijn over 
jezelf en ook in relaties met anderen. Maar al even belangrijk daarbij zijn de 
dingen die je doet. Want we worden gelukkig als we die dingen doen die we 
ook echt belangrijk vinden. Of omgekeerd: als we die dingen die we 
belangrijk vinden effectief doen. 
 
Weten is dus helaas zelden genoeg. Je moet deze kennis ook omzetten in 
actie. En dat is niet zo simpel … Want we komen vaak voor uitdagingen te 
staan, de wereld rondom ons is best ingewikkeld en de zaken veranderen erg 
snel. Maar door weten en doen op elkaar af te stemmen, zal je uiteindelijk het 
best een antwoord kunnen vinden op de vragen: ‘Waar sta jij voor? Wat geeft 
je leven zin en betekenis?’. 
 
Kortom: jezelf kunnen zijn betekent je plek vinden in die wereld, het gevoel 
hebben dat je (sommige) zaken onder controle hebt, dat je zelf keuzes en 
beslissingen kan maken. 
 
Onder dit puzzelstuk zitten 3 belangrijke vragen waar we jou graag mee in 
gang zetten.  
 

1. Wat vind jij belangrijk in je leven? 
2. Waar ben je trots op? 
3. Wat wil je (nog) bereiken? Wat motiveert je? 

 
Ga samen met ons op ontdekking naar jezelf. En wie weet, leer je jezelf nog 
wel beter kennen.  
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    Wat vind jij belangrijk in je leven? 
 
 

 
 
Weten wat je wilt en waar je voor staat is een belangrijk aspect van een 
gelukkig leven. We willen namelijk allemaal dat ons leven ertoe doet, dat het 
betekenis heeft. Hierbij stilstaan en erover nadenken is een belangrijke eerste 
stap. 
 
 
Betekenis in grote en kleinere dingen 
 
Als mens willen we voelen dat ons leven ertoe doet. Vooral op momenten dat 
het leven geen steek lijkt te houden, is het gevoel dat jouw leven iets 
betekent een houvast. Betekenis zien in je leven is dus belangrijk voor je 
geluk, maar ook voor je veerkracht: zeker in moeilijke tijden gaan mensen op 
zoek naar betekenis. Betekenis kunnen geven aan het leven bezorgt mensen 
kracht bij traumatische gebeurtenissen. Als je een betekenis in je lijden kan 
vinden op zulke momenten, kan je er zelfs door groeien als persoon. 
 
Het hoeft niet altijd over grote gebeurtenissen te gaan. Soms zijn het juist 
kleinere dingen, zoals je eenzaam voelen, lichamelijke klachten die je vroeger 
niet had, verjaardagen, op pensioen gaan of een studiekeuze maken. Zulke 
gebeurtenissen zijn sleutelmomenten. Ze bieden een kans om stil te staan bij 
wie je bent en wat je wil in het leven. Maar ook daarvoor kan je meer zin aan 
je dagelijkse leven geven. Dat zal je niet alleen sterker maken op moeilijke 
momenten, maar je ook gelukkiger maken in je dagelijkse leven. Elk moment 
is dus een goed moment om te pauzeren en je leven te her-evalueren. 
 
 
We werkten enkele dingen uit om jou te helpen bij het stilstaan bij wat voor 
jou belangrijk is. Aan jou de keuze om er mee aan de slag te gaan. 
 

✓ Take-away-brunch (genieten van de kleine dingen) 
 

✓ Besluiten gelukkig te zijn 
 
✓ Kruiswoordraadsel: de moeite waard 
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      take-away-brunch 

                        
 
Leg jezelf een keer in de watten en start de dag met wat lekkers. 
 
Of deel je geluk en fleur iemand anders’ dag op: je kinderen, je poetsvrouw, 
je thuisverpleegkundige, … 
 
Wij presenteren jou onze ‘take-away-brunch’ op vrijdag 18 juni. 
 
Wat kan je verwachten: 
✓ pistolet, sandwich, croissant ; 
✓ portie Camembert ; 
✓ klein potje krabsla ; 
✓ 2 boter porties ; 
✓ portie confituur, portie honing ; 
✓ 2 mini koffiekoeken ; 
✓ hardgekookt eitje ; 
✓ fruityoghurtje ; 
✓ flesje appelsiensap. 

 
Dit alles tegen de prijs van eur 10.  In te schrijven EN te betalen ten laatste 
op vrijdag 11 juni vóór 16u op het bureel van jouw dienstencentrum. 
 
Je komt de brunch zelf afhalen op vrijdag 18 juni tussen 10u en 11u. 
 
Als je het bestelt om weg te schenken, ga dan zeker even na of het past in de 
agenda van de persoon in kwestie. 
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besluiten gelukkig te zijn 

 

Soms gebeuren er dingen in je leven die ervoor zorgen dat je 
even wat minder kan, je gestrest bent, je niet goed weet hoe je te voelen. 
Dan is het de kunst te aanvaarden en blij te zijn met het nu. Wij ontvingen 
een mooie tekst van een van onze vaste bezoekers die aansluit bij dit thema. 
Hopelijk kan deze tekst iets voor je betekenen op momenten dat het even 
minder goed gaat. 
 
Bedankt Gabriëlla voor de mooie tekst. 
 
 
 

 

 

 

We kunnen BESLUITEN gelukkig te zijn. 

Veel te doen met weinig 

en de warmte van het dagelijks 

leven te omarmen. 

Het leven ontvouwt zich als een mysterie. 

Een onderneming waarvan we 

de uitkomst niet kennen. 

We krijgen niet wat we verwachten. 

We stuiten op onvolkomenheden en 

krijgen gebreken te zien. 

Er is licht, echt waar, ga er naar op zoek. 

Banden worden op de proef gesteld of aangehaald. 

Onze landschappen wisselen tussen zon en schaduw. 

Er is licht, kijk er naar uit, ga er naar op zoek. 

Probeer het te zien als het op je schouder schijnt. 

Er was licht waar je ooit was. 

Er is licht waar je nu bent. 

Er zal opnieuw licht zijn waar je naar toe gaat. 
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        Waar ben je trots op? 
 
 

 

 

Misschien denk je soms dat er helemaal niets is om trots op te zijn. Maar dat 
denk je helemaal verkeerd. Want je hebt véél sterktes, alleen heb je daar 
misschien zelf niet zo veel aandacht voor. Belangrijke tips? 
 
 

- Denk positief over jezelf 
- Vertrouw erop dat jij hét verschil maakt voor anderen 
- Weet dat je kan groeien 

 
 
In dit deeltje van de geluksdriehoek focussen we op hoe je meer in jezelf kan 
geloven. Hoe kan jij optimistischer gaan denken? We helpen je graag op weg 
met enkele tips en oefeningen. 
 
 
✓ Babbel over leuke dingen 
✓ Doe nieuwe ervaringen op, ga naar plekken die je niet kent of leer iets 

nieuws 
✓ Ga op zoek naar succeservaringen 
✓ Ga op zoek naar jouw sterktes in verschillende contexten zoals bv. in 

relaties, in je persoonlijkheid, in hoe anderen je zien, … 
✓ Kijk naar anderen die slagen, naar anderen die het ook moeilijk hebben 

en toch doorzetten 
✓ Moedig elkaar aan 
✓ Maak een lijstje van dingen die goed gaan in je leven 
✓ Hou stress en angst onder controle 

 
 
Jezelf bestoefen is iets wat ons niet altijd ligt. Daarom 3 dingen die jij kan 
doen om jezelf eens in ‘the picture’ te zetten. Voor jezelf of om te delen met 
anderen. Aan jou de keuze. 
 
 
 

Wees trots op jezelf en waar je voor staat. 
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Positief denken… 

 
 
 
Het leven is niet altijd makkelijk.  Helaas hebben we geen controle over 
nare gebeurtenissen die ons overkomen.  Wél over de manier waarop 
we ermee om gaan. 
Het hoeft niet altijd over grote gebeurtenissen te gaan.  Soms zijn het 
juist kleinere dingen, zoals je eenzaam voelen, lichamelijke klachten 
die je vroeger niet had, verjaardagen die je droevig maken, … 
 
Toch gebeurt er elke dag wel iets dat de moeite waard is: een nummer uit je 
jeugd horen op de radio, een prachtig jasje vinden in de tweedehandswinkel, 
een voorstel om lekker iets te gaan eten met iemand uit jouw bubbel … 
 
Het vraagt wat oefening om deze (kleine) positieve zaken te herkennen, maar 
het helpt om je batterijen op te laden. Een getraind oog zal de positieve 
zaken vaker en sneller opmerken dan de negatieve. En dat doet deugd! 
 
Ben jij een eeuwige piekeraar?  Mopper of klaag je veel? Heb je het moeilijk 
om de zonnige kant van het leven te zien? Dan hebben we goed nieuws voor 
jou want… positief denken kan je dus leren! 
 
 
 

Positief denken helpt jou om gelukkiger te zijn, 
elke dag weer opnieuw. 

 
 
 

Hoe kan je dit leren? 
 
Noteer dagelijks één of meerdere positieve dingen die je meemaakte die dag. 
Je ontving een compliment, je kon genieten van het zonnetje, je kreeg 
onverwachts bezoek, je hoorde je lievelingslied op de radio, … 
 
Schrijf het op en hang het uit op een zichtbare plaats in je huis! 

We helpen je alvast op weg met ons invulblad. 😊 
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humor is het beste medicijn! 
 
 

 
 

Humor is het beste medicijn. En lachen is ook écht gezond: 
het ontspant je lichaam, beschermt je tegen ziektes, 
vermindert angst en verbetert je relaties. Het klinkt misschien 
bijna te mooi om waar te zijn. Probeer het zelf maar eens uit! 
 
 

 
Enkele tips: 
 

- Hanteer de slogan ‘een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’. 
Maak humor en lachen een prioriteit voor elke dag. 

- Glimlach. Zelfs het forceren van een glimlach kan je humeur ten goede 
veranderen. 

- Creëer mogelijkheden voor lol, vrolijkheid en gelach. 
- Kies voor komische TV-shows, films en boeken. 
- Kies sociale bijeenkomsten die gericht zijn op plezier en spelletjes. 
- Kies een eenvoudige mantra zoals ‘ik ben geweldig’, ‘ik hou van 

mezelf’, … 
- Omring je met optimistische, humoristische mensen. 

 
 

 

___________ 

 

 

 
DOE OPDRACHT 
 
Breng jij vandaag iemand aan het 
(schater)lachen? 
 
Vertel jouw favoriete mop aan je buurman, 
vertel ze aan de telefoon, 
verstuur ze via sms, e-mail, post, … 
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    Wat wil je (nog) bereiken? 
    Wat motiveert je? 

 

 
De voorbije periode konden we je niet ontvangen in onze dienstencentra. We 
hoorden verschillende keren dat je een doel kwijt was. Deelnemen aan een 
activiteit, komen eten of gewoon afspreken met vrienden. Je vaste 
bezigheden vielen weg. Er was geen doel meer om de dag te beginnen. 
 
 
Dat is ook de reden waarom wij als dienstencentra aan de slag zijn gegaan 
met de ‘specials-nieuwsbrieven’. We konden je niet in de kou laten staan. En 
als jij niet naar ons mag komen, dan komen wij naar jou. We vernamen van 
verschillende mensen dat speciale nieuwsbrieven of brievenbuspakketten 
met veel plezier ontvangen werden. Het deed ons dan ook deugd jullie 
opnieuw een doel in je dag te bezorgen. 
 
 
In de geluksdriehoek wordt het belang van doelen benadrukt. Je engageren 
voor doelen en kunnen volharden om je doelen te bereiken helpt je vooruit op 
alle vlakken in je leven. Belangrijk hierbij is dat je de lat niet te hoog legt. 
 
 
Daarom dagen wij je uit om voor jezelf eens na te denken over wat jij nog wil 
bereiken in je leven. Heb je nog grote dromen of wens je nog eens iets 
eenvoudigs te beleven? Het kan allemaal. Door enkele doelen voorop te 
stellen, weet je waar je naartoe wil. Vul jij de bucket list op de volgende 
pagina in? 
 
 
Hieronder alvast de onze: 

1. Terug de warmte voelen van onze mensen. 
2. Een spetterend optreden geven met veel ambiance. 
3. Een bingo in levende lijve organiseren waarbij we tot in ons bureel 

‘BINGO’ horen galmen door de gangen van het dienstencentrum. 
4. Terug onze vrijwilligers aan de slag zien. 
5. Terug een van de vele feestjes organiseren met alleen maar lachende 

gezichten. 
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Wat als corona morgen verleden tijd is? Wat staat er dan op jouw wenslijstje? 
Durf jij mee dromen van gewoon gelukkig zijn? 
Vul in bovenstaand lijstje jouw wensen aan. 
 
Tip: 

- Het hoeft niet groots te zijn, denk ook aan de kleine dingen. 

- Noteer dat wat haalbaar voor je is én wat jou écht gelukkig zou maken. 

😉 
 
  

 

Gelukkig zijn moet je durven! 

JOUW BUCKET LIST: 
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puzzelstuk: ‘ GOED OMRINGD ZIJN ‘ 
 

We zijn niet alleen op de wereld.  De 
relaties met anderen zijn belangrijk in ons 
leven. Familie en vrienden maar ook 
kennissen en buren, collega’s en zelfs 
wildvreemden kunnen helpen om je goed 
te voelen. 
Het is vooral belangrijk om je te omringen 
met mensen waarbij je je goed voelt, en 
waarbij je jezelf kan zijn. Dat hoeven er 
niet veel te zijn, als je maar een fijne band 
hebt, waarbij zij bij jou terecht kunnen en jij 
bij hen. 

 
De verbondenheid met je familie, maar ook met de buurt waarin je woont, 
kunnen ervoor zorgen dat je minder eenzaam bent. 
 
Eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen zijn. Als je alleen bent en weet dat er 
altijd mensen zijn waarop je een beroep kan doen, dan zal je minder 
eenzaam zijn. 
 

Ook al gaat het soms moeizaam, het loont de moeite om energie te steken in 
het aangaan van vriendschappen. Onderzoek toont namelijk aan dat zelfs 
kleine gesprekjes voeren met vreemden, zoals op de bus, positieve effecten 
heeft op je geluksgevoel. 
 
Maar het zijn vooral die diepe, betekenisvolle relaties die een sterke en 
langdurige impact hebben op je geluk. Het gaat over de verbinding met 
mensen bij wie je jezelf kan zijn. Bij wie je je kwetsbaar durft op te stellen en 
jezelf kan blootgeven. 
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    Bij wie vind je steun? 
    Wie steunt er op jou? 
 
 
 

 
Kan jij het lied van Will Tura meezingen? 

 
Iedereen heeft iemand nodig 
 
Zij heeft je nodig, ga niet heen 
Laat ze vanavond niet alleen 
 
Met haar problemen en verdriet 
Blijf dicht bij haar verlaat ze niet 
Zij heeft je nodig, ga niet weg 
 
Al was het maar een stapje ver 
Laat ze niet in de duisternis 
 
Maak het niet erger dan het is 
 
Iedereen, iedereen heeft iemand nodig 
Iedereen heeft iemand lief 
Iedereen, iedereen heeft iemand nodig 
Zonder liefde gaat het niet 
 
Jij hebt een vriend die je vertrouwt 
Jij hebt een baan waar je van houdt 
Waarvoor je alles geven zou 
Maar zij heeft niemand buiten jou 
Het is niet eerlijk als je gaat 
Juist wanneer alles tegenslaat 
 
Zij heeft je nodig, 
ga niet heen 
laat ze vanavond niet alleen 
Met haar problemen en verdriet 
Blijf dicht bij haar 
Verlaat ze niet 
Een beetje warmte geeft weer moed 
Misschien wordt morgen alles goed 
Zij heeft je nodig 
Ga niet heen 

REFREIN  
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Mensen om je heen 
 
Mensen rondom je zullen om je geven als je jezelf open stelt en ook zelf 
oprechte interesse toont in hun leven.  Het is dus een wisselwerking. 
Wist je dat geluk iets is dat groter wordt, naarmate je het deelt? 
Vriendschap komt niet van zelf.  Soms verwatert een vriendschap, en ook dat 
hoort bij het leven. Er komen nieuwe mensen in leven, soms heb je een mooi 
gesprek met de man of vrouw naast je op de trein. 
Elk contact is waardevol.  Als je je verbonden voelt met anderen, kan je ook 
tegenslagen beter aan. Toch wat eenzaam?  Dan volgen nu wat tips om je 
meer verbonden te voelen met anderen : 
 
✓ Als iemand je vraagt: ‘hoe gaat het’, geef dan eens een heel eerlijk 

antwoord, ook als het niet goed met je gaat. 
✓ Wees nieuwsgierig naar het verhaal van anderen, laat hen vertellen 

over wat hen bezighoudt en stel vragen.  Leef met hen mee! 
✓ Vrienden die je al lang niet meer gesproken/gezien hebt? Bel hen op, 

spreek af om een kleine wandeling te doen, …. Waarom spreek je niet 
af om samen elke week/maand een activiteit te gaan doen?  Dat kan 
hopelijk binnenkort opnieuw in het dienstencentrum. 

✓ Wil je nieuwe mensen leren kennen? Doe eens mee met een activiteit 
in een vereniging of dienstencentrum.  Als je er niemand kent, is het 
misschien een beetje eng.  Maar spreek die angst maar eens uit. Veel 
mensen herkennen dat gevoel en voor je het weet heb je een nieuw 
kennissengroepje! 

 
 
 

Vind je het moeilijk om ‘vreemde’ mensen aan te spreken?  Wij maken het je 
een beetje gemakkelijker. Aan onze dienstencentra staan genoeg banken om 
eventjes uit te rusten.  We hebben aan enkele van die banken een vraag 
gehangen. 
Zoek deze banken op en sla een praatje met anderen.  Stel je open voor 
iedereen die met jou wil praten en maak er een gezellig praatmoment van.  
Zo leer je om gemakkelijker een gesprek aan te knopen met een wildvreemde 
en voor je het weet heb je een hele babbelkring uitgebouwd. 
De babbelbank-vragen zullen er hangen van 31 mei tot 30 juni.  
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Complimentenarmbandjes 

 
Geef af en toe eens een compliment … en neem er één in dank aan.  Om je 
hierbij te helpen, hebben we complimentenbandjes ter beschikking.  Kom 
zo’n armbandje ophalen in je dienstencentrum en geef het aan iemand die 
dat verdient.  Zo’n polsbandje krijg je vaak op een muziekfestival … laat ons 
er een fantastisch complimentenfestival van maken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Verzin zelf nog andere manieren om iemand aangenaam te verrassen. 
Wij dachten aan pijltjes -mét een leuke boodschap- uit een klakkebuis, maar 
vinden helaas geen geschikte buizen meer … en willen geen letsels 
veroorzaken. 
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    Hoe beteken jij iets voor anderen? 
 
 
 

 
Door iets goeds te doen voor een ander, doe je automatisch iets goeds voor 
jezelf. 
 
Iets goeds doen voor een ander zorgt er niet alleen voor dat iemand anders 
zich goed voelt, ook op jezelf heeft het een groot effect. Het zorgt ervoor dat 
je een kleine geluksboost krijgt. Het geeft je het gevoel dat je nodig bent 
en dat je iets bijdraagt. 
 
Het hoeven niet altijd grote dingen te zijn, het zit 'm juist ook in de kleine 
dingen: 

❖ Groet de mensen die je tegenkomt op straat. Een ‘goeiedag’ kost niks. 
❖ Hou de deur open voor iemand. 
❖ Vraag hoe het gaat met iemand die het moeilijk heeft. 
❖ Stuur iemand een (verjaardags)kaart. 
❖ Neem van de postbode een pakketje aan voor de buurvrouw, als ze 

niet thuis is. 
❖ Nodig iemand uit om samen eens een wandeling of fietstochtje te 

maken. 
❖ Haal boodschappen voor iemand die ziek is. 
❖ Rij het gras eens af voor een buur die het zelf niet goed meer kan. 
❖ Neem je telefoon vast een maak iemand blij met een praatje. 
❖ … 

Laat jij ons weten op welke manieren jij de volgende 2 weken bijdraagt aan 
andermans, en daarmee ook aan je eigen, goed gevoel ? 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myonlinestore.eu%2F94957e6a-6be1-11e9-a722-44a8421b9960%2Fimage%2Fcache%2Ffull%2F74ca8d3ae6e074f20a2cafa23d2823ea3ad88879.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.liefsmethout.nl%2Fa-64261235%2Fwooncirkels-binnen-buiten%2Fwooncirkel-geniet-van-de-kleine-dingen-vandaag-20-cm%2F&tbnid=H8IBwlPZ5YGpWM&vet=12ahUKEwjL1aTYqbfwAhUt4rsIHdI_D3QQMyhfegUIARCmAQ..i&docid=8pCZ7MrufVHdwM&w=286&h=294&q=geniet%20van%20de%20kleine%20dingen&hl=nl&ved=2ahUKEwjL1aTYqbfwAhUt4rsIHdI_D3QQMyhfegUIARCmAQ
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Heb je niet genoeg aan het ‘kleine helpen’? Dan kan je natuurlijk vrijwilliger 
worden! Overal werken verenigingen, zorginstellingen en overheidsdiensten 
met vrijwilligers. Niet alleen onze dienstencentra, maar ook rusthuizen, 
sportverenigingen, musea, zorginstellingen voor mensen met een beperking, 
culturele verenigingen, scholen, … zijn blij met helpende handen. Soms 
zoeken ze vrijwilligers die zich vaak inzetten, soms ook mensen die af en toe 
een handje toesteken. 
 
 
In Brasschaat kan je voor al je vragen terecht bij het vrijwilligersloket. Daar 
word je geholpen door de vrijwilligersconsulente. 
Je kan haar bereiken op het nummer  0491 62 99 31 of via mail 
vrijwilligerspunt@brasschaat.be 
 
 
Op de website van VONAK kan je terecht voor recente vacatures: 
www.VONAK.be 
 
  

mailto:vrijwilligerspunt@brasschaat.be
http://www.vonak.be/
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    Waar ben je dankbaar voor? 
    Over dankbaarheid, medeleven 

    en vergiffenis 

 
Geluk zit in de kleine dingen. Die moet je proberen te zien. 
Wees er ook DANKBAAR voor. 
 
Wie dankbaar is voor de kleine dingen in het leven, die is meteen ook een 
beetje gelukkiger. Hoe moeilijk het leven op sommige momenten ook is, er is 
altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. 
De zon op je blote armen, een vogeltje dat komt piepen aan het raam, een 
telefoontje dat deugd deed, een mooie aankoop in je favoriete boetiekje, een 
goed rapport van je kleinkind, een positief labo-resultaat na een 
bloedonderzoek, … 
Schrijf elke dag 3 dingen op waarvoor je dankbaar bent. Wanneer het even 
wat minder gaat, kan je terugblikken op de mooie momenten die je dan hebt 
meegemaakt. 
Als je dankbaar bent omdat iemand iets voor je deed, zeg het dan luidop.  
Schrijf iemand een brief of kaartje waarbij je je dankbaarheid toont.  Zo’n brief 
schrijven, werkt goed voor jezelf en is waardevol voor diegene die hem krijgt. 
Maak alvast een oefening en maak er een mooie gewoonte van om je kleine 
gelukjes vast te leggen in je dankbaarheidsdagboek. 
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Toon MEDELEVEN of begrip voor de mensen rondom jou.  
 
Soms doen mensen een beetje raar of zelfs ‘moeilijk’.  Het kan dan helpen 
om te proberen hen te begrijpen.  Ze hebben misschien net slecht nieuws 
gekregen, of een heftige periode achter de rug.  Een vriend die oprecht 
meeleeft is dan een groot geschenk.  Hoe doe je dat? 
Maak tijd om te luisteren.  Niks is zo vervelend dan iemand die tijdens je 
verhaal telkens op zijn uurwerk kijkt. 
Luister, zonder te oordelen of oplossingen te zoeken. Laat je vriend 
uitspreken en zijn gevoelens tonen.  Verdriet of boosheid mogen er zijn. 
Begrijp je de gevoelens niet goed? Probeer je dan zelf een situatie voor te 
stellen waarin jij boos of verdrietig was en bedenk dat elk mens dezelfde 
dingen meemaakt : verdriet om verlies, angst om ziek te worden, de behoefte 
om graag gezien te worden, … We zijn allemaal mensen van vlees en bloed 
en kunnen van elkaar leren. 
 
Het gebeurt dat er onenigheid ontstaat tussen mensen.  Probeer problemen 
uit te praten. Vaak gaat het om misverstanden of kan je iets beter begrijpen 
als de ander ook zijn/haar standpunt kan uitleggen.  In een negatieve 
vriendschapsrelatie blijven zitten, daar wordt niemand beter van.  Probeer 
mild te zijn voor jezelf en voor de andere. Zet eens de eerste stap naar 
VERGEVING, het komt ook jou ten goede. 
 
Relaties met anderen zijn niet altijd zoals je ze zelf zou willen.  En dat is een 
deel van het leven.  Soms doven vriendschappen uit, lopen relaties op de 
klippen of zit er een kink in de kabel in je familie… Het kan ook zijn dat 
anderen je boodschap mis begrijpen of om één of andere reden plots uit je 
leven verdwijnen.  Wees ook hier mild voor jezelf, je kan niet alles oplossen 
met medeleven of vergeving. Soms zijn de dingen zoals ze zijn en kan je er 
met de beste wil van de wereld niks aan veranderen. 
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puzzelstuk: ‘ JE GOED VOELEN ‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Om je goed te voelen, moet je je gevoelens leren kennen. Het gaat erom dat 
je ‘emotioneel’ goed in je vel zit. 
 
 
Dat betekent in de eerste plaats dat je plezier kan beleven, interesse hebt in 
het leven, energie moet hebben om dingen aan te pakken. 
 
 
Het gaat ook over een veel ruimer gevoel van tevredenheid, je ervaart 
innerlijke rust. Je hebt het gevoel dat je wensen en behoeften grotendeels 
vervuld worden. Maar ook dat je de minder positieve gevoelens een plek kan 
geven, want die gevoelens horen er nu eenmaal bij. Het kan best zijn dat de 
‘rugzak’ die je meedraagt een plaats had gekregen, maar onverwachts van 
dat plekje springt en je heel hard raakt. Maar weet dat dit OKE is. 
 
 
Waar word je gelukkig van? Kijk je naar de wereld met een vrolijke blik? 
 
 
In dit puzzelstuk zitten enkele belangrijke items 
 

1. Wat helpt om je gedachten los te laten? 
2. Ben je soms niet te streng voor jezelf? 
3. Waar krijg je energie van? 

 
 
Ga in dit deel ook eens op zoek naar jezelf en je emoties. Probeer ook de 
opdrachten eens uit en krijg er een goed gevoel van.  
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    Wat helpt je om je gedachten los 
    te laten? 
 
 

 
 
Als je soms even niet meer weet wat je moet. 
En je dingen gewoon zomaar doet. 
Als je je depressief voelt, 
Het gevoel hebt dat niemand snapt wat je bedoelt. 
Als je radeloos bent, 
Het gevoel hebt dat niemand je écht kent. 
 
 
Besef dat je ook anders kan denken. 
Besef dat er mensen zijn die jou liefde schenken. 
Aandacht en vertrouwen geven, 
Nee, niet voor even. 
Maar voor altijd, 
Zijn er mensen, 
Die het beste voor jou wensen. 
Die willen jou niet kwijt. 
Die willen er voor jou zijn. 
In tijden van angst en verdriet 
In tijden van blijheid en geluk. 
Nee, er zijn mensen… Die vergeten je niet. 
Er zijn mensen.. die gaan stuk. 
Als jij er niet meer zou zijn. 
Als jij het leven zou laten. 
Misschien heb je het niet in de gaten. 
Want je zit daar in een hoekje, heel klein.. 
Maar.. luister goed naar deze woorden met beladen inhoud. 
 
 
 
 

Laat los wat geweest is, want het heden en de toekomst 
hebben veel meer betekenis. 
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    Ben je soms niet te streng voor jezelf? 
 
 
 

 

Je hoeft jezelf niet te bewijzen: je moet 
dus niet te streng zijn voor jezelf. Het is 
belangrijk om te beseffen dat jij, net als 
ieder ander, waardevol bent. Mensen zien 
jouw waarde en je hoeft dat dus niet meer 
te laten zien. 
 
Leer het kritische stemmetje in jezelf 
kennen. Zegt dat stemmetje soms ook 
eens aardige dingen? Of is het altijd maar 
kritiek? Zorg ervoor dat je stemmetje 
realistisch is in wat het zegt. 
Je bent een leuk persoon. Perfect zijn kan 
niet, dus waarom hopeloos streven naar 

perfectie? Geniet van de weg naar een eindresultaat, en wees niet enkel 
bezig met het presteren op zich. 
 
Fouten zorgen ervoor dat je leert. Fouten zijn ook mooie dingen, ook al voelt 
dat op dat moment niet zo. 
 
Als je minder streng bent voor jezelf, en eigenlijk alleen maar wil dat je er 
plezier in hebt, dan is het leuker en krijg je meer zelfvertrouwen. 
 
Gun jezelf dan ook dingen die je leuk vindt. Zin in iets lekkers? Neem het! Het 
is ook echt niet erg om dingen te laten liggen en jezelf ‘vrijaf’ te gunnen. 
Wees heel lief voor jezelf. 
 
Je hoeft niet boos te worden op jezelf. Een oordeel van een ‘mislukking’ is 
helemaal niet nodig. 
 
Leef met de dag. Leef hier en nu, geniet van de dingen waarmee je bezig 
bent. Stel geen onnodige regels en eisen aan de toekomst. Dit geeft enkel 
maar stress en laat je minder goed functioneren. 
 
Je hoeft niet altijd je best te doen. Als de inspanning die je levert je leven gaat 
beheersen, krijg je er last mee en lukken de dingen juist minder goed. 
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    Waar krijg je energie van? 
 
 

 

Maak een energielijst 
 
Na welke dag kom jij thuis als een huppelend veulen? Wat vind jij zó leuk om 
te doen dat de uren voorbij vliegen? Of door welke klus heb jij het gevoel dat 
je nog 120 ramen kunt zemen met een kapotte wisser? 
 
Een goede manier om je weer fris en fit te voelen, is om dingen te 
ondernemen waar je energie van krijgt. Hierdoor kun je ook minder leuke 
dingen beter aan. 
 
Maak daarom deze week eens een lijstje van dingen waar jij energie van 
krijgt. Zo krijg je een duidelijk overzicht van jouw energiebronnen. Je kunt 
daarbij gebruik maken van de volgende vragen: 

• Wat vind ik leuk om te doen? 
• Waar kan ik helemaal in opgaan? 
• Waar kijk ik naar uit? 
• Na welke activiteiten kom ik opgewekt thuis? 
• Waar vertel ik altijd enthousiast over? 
• Wat vind ik niet per se leuk, maar zorgt wel dat ik me nuttig/voldaan voel? 

 

Maak een energieplan 
 

Als je weet wat je energie-
bronnen zijn, kun je die handig 
inzetten. Door meer tijd te 
besteden aan één of meerdere 
van deze activiteiten zorg je dat je 
meer energie krijgt en dat nare 
dingen minder impact op je 
hebben. 

Maak daarom een energieplan. In 
dit plan bepaal je welke 
energiebron je meer in je leven 
wilt laten terugkomen. Je legt vast 
hoe je dit voor elkaar krijgt. 
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Je kunt daarbij gebruik maken van de 4 stappen om een nieuwe gewoonte 
aan te leren. Deze stappen zijn: 

1. Bepaal of je daadwerkelijk iets wilt veranderen 
2. Neem de beslissing dat je gaat veranderen 
3. Stel een doel en maak een plan hoe je dit gaat bereiken 
4. Ga aan de slag 

 

Lachtips 

• Neem je leven minder ernstig. Lach eens om jezelf. 
• Lach voluit in gezelschap. Samen lachen werkt vele 

malen beter dan alleen. 
• Lach met mensen mee en voor je het weet heb je de 

slappe lach. 
• Zoek mensen met dezelfde humor. Zo lach je 

waarschijnlijk nóg vaker. 
• Ga positief om met fouten. Iedereen maakt wel eens 

fouten. Probeer ze te relativeren en durf om je fouten te lachen - ook al is 
het pas naderhand. 
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Energie-oefeningen 

 
Deze oefeningen zijn bedoeld om de energiestroom door het lichaam 
te verhogen.  
 
Omdat deze set oefeningen gemakkelijk is om te doen en niet veel tijd kost, is 
die ideaal om er de dag mee te beginnen. Als je niet gewend bent aan het 
doen van oefeningen ’s ochtends zal je merken dat je er beter wakker door 
wordt dan van een kop koffie. Het maakt dat je je helderder en kalmer voelt, 
en beter in staat om met uitdagingen om te gaan. 
 
Voor alle oefeningen geldt: hou je lichaam zo ontspannen mogelijk, en adem 
vanuit je buik. Doe ze voor de linker- en de rechterkant van je lichaam. 
 
 
 
Flexibiliteitsoefening met de voeten 
 
Deze oefening maakt je spieren ontspannen en soepel. Omdat de rest van de 
oefeningen soepeler gaan als de spieren in een betere conditie zijn, is dit een 
uitstekende om mee te beginnen. 
 
 
Doe deze oefening terwijl je op iets laags zit, bijvoorbeeld de rand van een 
bed. 
 
1. Plaats het onderste deel van je linkerbeen op de andere knie. Hou deze 

met je linkerhand vast door deze op de enkel te plaatsen, met de duim 
over de achillespees (druk niet met de duim in de ruimte tussen pees en 
enkel). Hou de zool van je voet met je rechterhand vast door deze over de 
bal van de voet te plaatsen. Draai nu de voet met je rechterhand zo'n 20 
keer. Draai beide kanten op en hou je voet ontspannen. 
 
 

2. Hou je linkervoet vast met je linkerhand erbovenop. Hou alle tenen vast 
met je rechterhand, door de vingers erbovenop te plaatsen, de duim om 
de grote teen heen, en het bovenste deel van de handpalm onder de 
tenen. Draai de tenen, in beide richtingen, zo'n 20 keer. Hou de voet weer 
ontspannen. 
Herhaal met de rechtervoet. 
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Oefening die zittend gedaan wordt 
 
Zit op een bed of stoel of mat met je benen recht. Draai afwisselend je voeten 
tegelijk naar links en naar rechts. Draai je voeten zover dat de zijkanten het 
oppervlak raken. Doe dit ongeveer 1 minuut. 
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Zou je 's ochtends liever onder de wol blijven liggen? Tot de middag als het 
even kan? Dan is het hoog tijd voor een energieboost. Verander enkele 
dagelijkse gewoonten en word één brok energie. 

• Verander van sokken na de middag, je voelt je meteen frisser. 

• Begin je dag met vrolijke muziek. 

• Hou rekening met je biologische klok. Ben je 's morgens zo fris als een 
hoentje? Doe net dàn je belangrijkste werk. 

• Eet een stukje chocolade. Euh, no problem… 

• Eet in de namiddag een power snack met yoghurt, bessen en noten. 

• Eet veel rode, blauwe of paarse bessen: die zitten vol antioxidanten die je 
instant doen herleven. 

• Draag felle kleuren, mensen worden vrolijker van jou en zullen zich dus ook 
zo gedragen in jouw omgeving. 

• Doe een powernap, liefst op een stoel voor zo’n 5 à 10 minuten. 

• Sta altijd rond hetzelfde uur op (óók in het weekend). Ga ook ongeveer 
rond hetzelfde uur slapen. 

• Drink véél water. Als je te weinig water drinkt, ben je vermoeider. 

• Probeer snelle suikers te vermijden (frisdrank, snoep, aardappelen, …) en 
ga voor trage suikers zoals fruit, groenten, granen en volkorenpasta. Die 
geven je een tragere energieboost die langer duurt. 

• Eet voldoende vezelrijk voedsel. Het vertraagt de inname van suikers en 
zorgt dus voor een langere energieboost. 

• Zorg dat je voldoende vitamine C binnenkrijgt: het geeft je energie én zorgt 
ervoor dat je lichaam meer voedingstoffen opneemt. Kiwi, citroen, 
broccoli,… 

• Citrusgeuren maken je alerter. Eet elke dag een citrusvrucht en ruik goed 
aan de vrucht terwijl je ze pelt. 

• Neem voldoende vitamine B op. 

• Speel op tijd eens een spelletje. Sudoku of een ander denkspel. 

• Spat koud water in je gezicht. 

• Sta af en toe recht om te stretchen en eens goed in te ademen, zo krijg je 
een fris gevoel. 

• Zet de radio zachtjes op. Zo ben je productiever. 

• Beweeg elke dag een beetje. Alle beetjes helpen. 

• Wees realistisch over je to-do-lijst. Schrap dingen die overbodig zijn en doe 
enkel het meest noodzakelijke. 

• Probeer ’s middags buiten te eten of maak een korte wandeling. 
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Lekker eten om je gelukkig te voelen 

 

Welke voedingsproducten maken je gelukkig? 

• Bessen 

• Andere fruitsoorten 

• Yoghurt   

• Honing 

• Groene thee of misschien een lekker kopje koffie 

• Mosseltjes 

• Donkere chocolade  NJAMMIE NJAMMIE 

 

We denken hierbij aan het chocorecept van ons Bomma. Die maakte onszelf, 

onze kinderen en kleinkinderen altijd blij…. LUCKY FOOD 

 

Recept: 

• 250 gr pure chocolade 

• 250 gr (echte) boter 

• een blikje (300 ml) gezoete 

gecondenseerde melk in blik 

 

1. Laat de pure chocolade smelten (au bain-marie of in de microgolf) 

2. Voeg de boter in kleine stukjes bij de chocolade en meng terwijl deze 

smelt 

3. Laat even rusten 

4. Meng alles tot een gladde crème en voeg de melk toe 

5. Met mixer alles eens luchtig opkloppen 

6. Giet in potjes (of laat het maar in de grote pot: het zal snel genoeg op 

geraken…) 

7. Bewaren op een koele plek 

 

Heb je ook zo een gelukkig-makend recept? 

LAAT HET ONS WETEN 

Dat willen we dan zeker ook proberen! 
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steentjes als Klein Geluk 

 
Je bent wellicht al eens gaan wandelen het afgelopen jaar. Mogelijk vond je 
al eens een vrolijk beschilderde steen of kei. Sommige zijn echte 
kunstwerkjes, andere zijn dan weer heel lief bedoeld. Sommige vertellen een 
boodschap. 
 
Ze duiken overal in het land op: op een bankje, op het strand, in het bos, … 
Mensen die er vonden spreken over een ‘klein gelukje’. Het hart maakt dan 
een sprongetje van geluk. 
 

De stenen willen ook absoluut gevonden 
worden. Ze zijn niet echt verstopt maar liggen 
open en bloot op alle mogelijke plekken. 
 
Er worden ook stenen beschilderd met het oog 
om een bepaald iemand een klein 
geluksgevoel te bezorgen. Zo liggen er ook 
aan voordeuren, in de tuin van een ‘speciaal 
iemand’. 

 
Wil je ook eens iemand blij maken met een zelfgemaakte creatie? Doe dan 
mee met de volgende opdracht. 
 
Beschilder een steen en bezorg deze aan een speciaal iemand, of leg hem 
‘ergens’ te vinden (bv aan een woonzorgcentrum,een school, …). 
De drie dienstencentra bezorgen het materiaal: je mag stenen en stiften 

komen ophalen in het 
dienstencentrum van je 
keuze. Je moet echt geen 
kunstenaar zijn om een klein 
gelukje te creëren. 
 

 

 

 

 

Succes !!  



39 

 

geluksmomenten 

 
Wat is de betekenis van geluksmomentjes? 
 
Een geluksmoment is een klein moment dat je enorm kunt waarderen. Al 
deze kleine geluksmomenten geven je een gelukkig gevoel mits je ze 
daadwerkelijk waardeert. 

Laten we beginnen met een lijst kleine gelukjes 
 

o Aan rozen ruiken 
o Uit het raam kijken 
o Een klein moment van rust nemen voor jezelf door even op bed of op 

de bank te liggen 
o In een lachbui zitten 
o Voelen hoe de zon op je huid schijnt 
o Naar de regen luisteren 
o Een goed boek lezen 
o Chocolade met iemand eten 
o Een lief berichtje krijgen van iemand 
o Muziek maken 
o Een lekker wijntje 
o Een yoga-les volgen 
o Ontdekken dat je geen boodschappen hoeft te doen omdat je nog 

genoeg in de koelkast hebt om een maaltijd te maken 
o Een leuk gesprek hebben met een goede vriend of zelfs met een 

wildvreemde 
o Een nieuwe serie vinden die je helemaal geweldig vindt 
o Gemakkelijke kleding aandoen als je thuiskomt 
o Slapen nadat je net je beddengoed hebt ververst 
o Opeens een massage van je partner krijgen 
o Korte mouwen aandoen op de eerste lentedag van het jaar 
o Opeens een leuk berichtje krijgen van iemand waar je al lange tijd geen 

contact meer mee had 
o Van die dagen waarop je haar perfect zit 
o Naar buiten gaan in de vroege ochtend 
o Een groene-stoplichten-golf krijgen als je op de fiets of in de auto zit 
o Opeens een goede vriend(in) tegenkomen 
o Wind mee krijgen 
o Steeds beter in iets worden 
o Bloemen die je voor jezelf hebt gekocht 
o Een goed -wat dieper- gesprek 
o Glimlachen naar een vreemde op straat 
o Tegen iemand zeggen dat je van hem/haar houdt 
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o Dingen bedenken waar je dankbaar voor bent 
o Een wandeling maken in de natuur 
o Een to do lijst maken en vooral afvinken 
o Gezond én lekker eten. Een nieuw recept testen 
o Eindelijk dat stukje eten tussen je tanden uit krijgen 
o Neem een andere route of ontdek je buurt 
o Tijd besteden aan je meest leuke hobby 
o Vriendelijk zijn naar anderen zonder iets terug te verwachten. 
o Iets nieuws leren 
o Sporten tot je zweet 
o Lachen en glimlachen 
o Op blote voeten lopen 
o Van het hier-en-nu genieten 
o Oplossingen zoeken als er een ‘probleem' is 
o Niet opgeven, je best doen en je doel behalen 
o Iets langzaam doen. Eventjes jezelf een versnelling lager zetten 
o Oude foto’s terug bekijken 
o Als iets perfect past 
o Dat moment wanneer iemand voor het eerst als vriend naar jou verwijst 
o Het moment wanneer iemand onthouden heeft wat jij leuk vindt 
o Wanneer iemand je naam noemt 
o Je lievelingslied 
o Je lievelingseten 
o Een stukje poëzie 
o Je realiseren dat er eigenlijk honderden (365), duizenden, miljoenen 

geluksmomentjes zijn 
 
 
 

Dat waren mogelijke geluksmomentjes! 
 
Zo zie je maar weer: als je aan de kleine dingen in het leven aandacht geeft, 
maak je het leven leuker. Het zijn de details die voor een perfecte dag 
zorgen! Heb jij nog quotes over geluksmomentjes? Laat het ons weten. 

 

Een geluks-opdracht 

Probeer zoveel mogelijk geluksmomentjes te beleven, en kleur de zin van het 
gelukje dat jij ervaarde. Maak zo een regenboog van al je gelukjes. Vul je  
eigen kleine gelukjes zeker ook nog aan in het klaverblaadje 

 

https://hetnlpcollege.nl/aardig-zijn-vriendelijkheid/
https://hetnlpcollege.nl/hier-en-nu-zijn-being/
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dé oranje bol: ‘ PERFECT GELUK BESTAAT NIET ‘ 

 

 
 

Perfect gelukkig zijn, bestaat dat? Er zijn zeker momenten waarop alles lijkt 
‘te kloppen’ en je je dus écht gelukkig voelt. Die momenten moet je zo veel 
mogelijk koesteren. Want de realiteit is dat je niet voortdurend gelukkig kunt 
zijn. We kennen allemaal tegenslagen. Dat geeft de oranje bol weer. 
 
Kleine of grotere oranje bol? 
 
Elke dag doe je je best om de verschillende ‘sociale rollen’ die je hebt zo 
goed mogelijk uit te voeren. Aan al die rollen zijn verwachtingen gekoppeld. 
Het is niet zo eenvoudig om die allemaal goed te doen. In elk van die rollen 
zijn er ook zaken die niet lukken of die niet lopen zoals we gehoopt hadden. 
Die kleine of grotere stresserende gebeurtenissen stapelen zich op en zorgen 
ervoor dat je minder goed in je vel zit en je je minder gelukkig voelt. 
 
Daarnaast kunnen er grotere tegenslagen op je weg komen: iemand in je 
omgeving wordt (ernstig) ziek of overlijdt, er is ingebroken in je woning of je 
moet verhuizen … De kinderen gaan uit huis, de kleinkinderen mag je niet 
knuffelen in deze rare tijden. Je ‘pijntjes’ komen weer in opstand.  Het slechte 
weer stuurt plannen in de war. Deze gebeurtenissen brengen soms (grote) 
veranderingen met zich mee: alles wat je kent, je ‘vertrouwde situatie’ wordt 
door elkaar geschud. En dat heeft meestal een impact op jouw ‘geluk’. Soms 
voor even, maar mogelijk kan het ook heel lang voor problemen zorgen. 
 
Het klinkt misschien raar, maar ook positieve gebeurtenissen waarbij er veel 
verandert in je leven, kunnen je geluksevenwicht bedreigen. 
Al deze tegenslagen, klein of groot, zijn jouw oranje bol. Die bol kan je uit 
balans brengen. Dat is niet erg: je moet en kan je niet altijd gelukkig voelen. 
Soms is de bol groot en kan hij je helemaal onderuit halen. Soms is hij heel 
klein, en blijf je eigenlijk nog in evenwicht.  Weet dat de bol er is en stoor je er 
niet aan. Er is altijd wel iets dat je uit balans brengt. En dat is oké. 
Aanvaarden dat de bol, hoe groot hij ook is, je sterker kan maken. 
Herinneringen, ook de ‘slechte’ horen bij jou. Ze zullen mee je leven en je 
geluk bepalen. 

  



43 

 

kiosk Maria-ter-Heide dan toch hersteld 
 
Het gemeentebestuur heeft dan toch beslist de kiosk aan het 
dienstencentrum te herstellen en de nodige financiële middelen ervoor vrij te 
maken. 
 

En dat stemde toch heel wat mensen GELUKKIG! 

 
Samen met het KTA en de beschutte werkplaats Noordheuvel krijgt de kiosk 
dus haar opknapbeurt. 
 
Verder bekijkt de gemeente of een natuurlijk afdak aangelegd kan worden 
zoals bijvoorbeeld de dakplatanen aan de petanquebaan. Op die manier 
kunnen ook rolstoelpatiënten en ouderen met een rollator hier een 
schaduwplekje vinden en genieten van het uitzicht op de kiosk. 
 
De werken zijn nog bezig.  Hieronder kan je al een verschil merken. 
 

 

 

 

Zo was het … 

 

 

 

 

 

Het is nog niet af, 

maar het vordert!  
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Winnaars! 
Paasbingo ‘vanop afstand’ 

Vanaf 6 april rolden er weer dagelijks 5 bingoballetjes uit onze molen.  De 

spanning bouwde zich langzaam maar zeker op.  De laatste dagen was ze te 

snijden.  Lang kon het niet meer duren.  Op 23/04 klonk het dan ook luidkeels 

‘BINGO!’ vanuit diverse hoeken in Brasschaat.  Maar liefst 6 winnaars 

mochten wij GELUKKIG maken met een smakelijke verrassing. 

PROFICIAT aan de WINNAARS ! 

En aan IEDEREEN : DANK om zo enthousiast mee te spelen ! 

 

Mevr Ida VERMEULEN  

 

Dhr Tony CREMERS 

    Dhr Gaston DEROO 

 

 

 

 

 

 

 

        Mevr Ferry BIELEN  Mevr Yvette DE BUSSCHERE   Mevr Joke SWEEVERS 
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bingoblaadje 

Ook bij een (gezelschaps)spelletje komt ‘geluk’ vaak ter sprake.  Denk maar 
aan het gezegde: ‘Ongeluk in het spel, is geluk in de liefde’. 
Een prijs winnen blijft leuk.  Iets groots, iets kleins, maakt niet uit.  Je hart 
maakt dan toch altijd even een vreugdesprong. 
In elke dag een spanningsmoment inbouwen, iets om naar uit te kijken.  Zou 
het vandaag dan toch lukken, of morgen, … of overmorgen dan toch zeker? 
Met deze 3de ‘bingo vanop afstand’ bezorgen wij je graag zo’n dagelijks 
spanningsmoment, en hopelijk vele geluksmomentjes. 
 

Laat je gedachten even helemaal los, spelen maar ! 

 
Voor diegenen die de werkwijze nog niet moesten kennen: 
 
Je ontving een bingo blaadje van de dienstencentra van Brasschaat 

• ofwel in deze papieren versie van het DC nieuws ; 

• ofwel ben je het komen ophalen in jouw dienstencentrum. 
 
Hoe kan je dit gebruiken? 
Vanaf maandag 7 juni trekken we 5 nummers per dag.  Je duidt aan welke 
nummers op jouw blaadje voorkomen. Schrap ze door, geef ze een kleurtje, 
maakt niet uit hoe je dat doet.  Heb je een volle kaart? Contacteer jouw 
dienstencentrum.  Je krijgt dan een ‘bingo-prijs’ die je op afspraak ophaalt.  
We spelen door totdat de eerste volle kaart zich aanmeldt. 
 
Hoe maken we de cijfers bekend? 
We hangen de cijfers elke dag uit in het dienstencentrum en plaatsen deze 
ook op onze facebookpagina.  Is het voor jou niet mogelijk om langs te 
komen, en heb je geen facebook? Bel ons gerust op!  Veel GELUK! 
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Paaszoektocht – winnaars 

 

 

 

 

 

 

LDC Antverpia mocht de stolp met 
paaseieren overhandigen aan 
Mevr Josepha LEENAERTS. Zij 
profiteerde er gelijk van om ook 
op zoek te gaan naar de schoenen. 
 
In LDC Antverpia was het te zoeken 
woord: ‘LENTEGEVOEL’ en moesten 
er 97 eitjes geschat worden. 
 
Smullen maar, JOSEPHA, en proficiat! 

In LDC Vesalius was het te zoeken 
woord: ‘BIM BAM BEIEREN’ en 
moesten er 250 eitjes geschat worden. 
 
Jellis DE CLERCQ werd onze jeugdige 
winnaar.  Proficiat, kerel!  Op onze 
activiteiten staat geen leeftijd, en daar 
kunnen wij alleen maar GELUKKIG van 
worden. 
Dat gaat wel even duren om al die 

eitjes op te krijgen, of toch niet?  😊 

In LDC MTHH bleek de winnaar 
een ‘vaste waarde in ons LDC’, 
onze Louis EIJSACKERS.  
Proficiat, LOUIS! 
Het te zoeken woord was 
‘PAASLAMMETJE’ en de stolp 
telde 138 eitjes. 
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schoenenzoektocht – winnaars 

Een schoenenzoektocht, dat was weer eens iets anders.  En of jullie 
geïnteresseerd waren in dit Valpreventie-onderdeel, en in onze Valpreventie 

Special in het algemeen!  Wij GELUKKIG 😊 

 
Tof dat je je (veilige) wandelschoenen aantrok, merci voor je deelname. 
 
De meest onschuldige LDC-handen trokken volgende winnaars uit de 
ingeleverde formulieren: 

                          

       

LDC MTHH: 

Hippe sokken in een hip doosje, ook voor Mevr Monique DE LAET.  Super!!!  

LDC VESALIUS: een dikke proficiat 
aan Mevr Paula BEYERS !!! 

LDC ANTVERPIA: aan Mevr Lea 
MAGIELS, ook gefeliciteerd !!! 
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personeelsnieuws vanuit LDC Antverpia 
 
Elke Stijnen gaat ons opnieuw verlaten: ze heeft haar oude werkplek op de 
Remise terug opgezocht. 
 
Onze vrolijke hulp bij het uitscheppen van de maaltijden, Brigitte 
Breugelmans, ging met pensioen. 
 

We wensen beiden een fijne nieuwe toekomst! 

 
In LDC Antverpia mochten we vanaf mei een nieuwe vaste werkkracht 
ontvangen. Niet volledig onbekend bij de meeste bezoekers want ze kwam 
ons al enkele malen uit de nood helpen.  Aisha Sadeqi stelt zich graag kort 
aan jullie voor: 

‘Ik ben Aisha Sadeqi. Ik kom uit Afghanistan. Ik ben 52 
jaar geworden op 8 mei. 
Dit jaar heb ik een speciaal en waardevol cadeau 
gekregen, want op 7 mei ben ik beginnen werken in 
Antverpia. 
Ik wil heel graag een stukje van mijn leven met jullie 
delen: 
 
Ik heb twee dochters Nelo en Bibi. Ze zijn bezig met 
een studie op de Hogeschool Antwerpen. Nelo is 
getrouwd en zij heeft een meisje van 5 jaar (Rana). 
Mijn man is Yousuf. 
Ik ben al zeven jaar in België. 

 
In Afghanistan had ik een ambachtelijk bedrijf. Mijn job was heel interessant. 
Wij maakten juwelen, traditionele kledij met borduurwerk, en leder, en ook 
decoratieve stukken met speciale stenen van Afghanistan. Ik ging naar 
verschillende beurzen in andere landen en ik verkocht de producten die 
werden gemaakt in onze atelier. Onze werknemers waren meestal weduwen 
die hun mannen in de oorlog verloren, terwijl ze vaak veel kinderen hadden. 
Deze mochten niet buitenshuis gaan werken, maar we hebben de materialen 
naar hen gebracht waardoor ze een centje konden verdienen om te kunnen 
overleven. 
 
Het leven voor de vrouwen in Afghanistan is niet gemakkelijk. Mijn leven was 
ook elke dag een nieuwe uitdaging. Met mijn ganse levensverhaal zou ik een 
boek kunnen schrijven……’ 
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personeelsnieuws vanuit LDC Vesalius 
 

 
 

 

 

Hallo,  

Ik ben Monique Van Mechelen en ik ben sinds mei tewerkgesteld in het 

dienstencentrum Vesalius.  Je kan mij hier vinden op woensdag en donderdag.  

Ik ben reeds in dienst bij het OCMW sinds 1976. Mijn loopbaan is begonnen hier in 

Vesalius. Toen was dat het ziekenhuis en ik heb daar vele jaren gewerkt.  

Daarna werd het Klina en heb ik ook daar mijn loopbaan verdergezet. In totaal 28 

jaar. Dan ben ik overgestapt naar het centraal bestuur van het OCMW om een 

nieuwe dienst op te starten, nl. de schuldbemiddeling.  

Dat heb ik met hart en ziel gedaan tot ik hier ben terechtgekomen in het 

dienstencentrum. 

Je kan dus stellen dat ik terug naar mijn roots ben gekomen om hier mijn carrière 

te beëindigen. De cirkel is rond.  
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maak onze ‘Moeders voor Moeders’ gelukkig 
 
 
 
Heb jij nog ergens restjes wol liggen of misschien wel veel meer? Bezorg het 
aan lokaal dienstencentrum Vesalius. De vrijwilligers van ons naai- en brei-
atelier verdelen al gedurende de gehele coronaperiode wol aan de 
deelnemers van het naai- en brei-atelier. Zo kunnen deze mensen thuis 
breien voor het goede doel. 
 
 
Jouw gift zorgt dus voor een ‘klein gelukske’ bij deze personen. Dat ‘klein 
gelukske’ wordt dan weer omgezet naar een ‘groot geluk’ voor Moeders voor 
Moeders. Jouw restjes wol worden omgetoverd naar een mooie trui, muts, 
sjaal, dekentje of iets anders. 
 
 
Zin om aan dit grote geluk bij te dragen? Rommel eens in je kasten of op je 
zolder. Bezorg de wol die je niet meer gebruikt aan het dienstencentrum. 
Inleveren kan op alle werkdagen tussen 9 en 16 uur. 
 
 
 

  



52 

 

 

raamaffiches om in te kleuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoveel geluk, dat moet gedeeld worden. Want gedeeld geluk is dubbel geluk. 
Je vindt op de volgende pagina’s 3 raamaffiches om in te kleuren. 
 
 
Maak er een mooie, kleurrijke poster van en hang hem zichtbaar achter je 
raam. Zwart/wit mag ook, uiteraard. Laat aan iedereen zien dat jij gaat voor 
klein geluk en tover een glimlach van herkenning op de gezichten van de 
voorbijgangers. 
 
 
Voor wie graag een groter exemplaar wil hangen: kom gerust langs je lokaal 
dienstencentrum en vraag ernaar. Onze digitale lezers kunnen hier ook 
terecht voor een klein of groot exemplaar. 
 
 
En wie geen kleurgerief meer heeft: bij ons kan je ook potloden en stiften 
lenen. 
 
 

Laat het straatbeeld knallen van geluk! 
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Hallo, ik ben een RAAMaffiche. 

 

Knip mij uit, kleur mij eventueel vrolijk in, 

en hang mij zichtbaar achter je raam. 

 

 

Tover een glimlach op de gezichten van 
de voorbijgangers. 

 
Laat ook jouw straat knallen van geluk! 
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Hallo, ik ben een RAAMaffiche. 

 

Knip mij uit, kleur mij eventueel vrolijk in, 

en hang mij zichtbaar achter je raam. 

 

 

Tover een glimlach op de gezichten van 
de voorbijgangers. 

 
Laat ook jouw straat knallen van geluk! 
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Hallo, ik ben een RAAMaffiche. 

 

Knip mij uit, kleur mij eventueel vrolijk in, 

en hang mij zichtbaar achter je raam. 

 

 

Tover een glimlach op de gezichten van 
de voorbijgangers. 

 
Laat ook jouw straat knallen van geluk! 
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de Brasschaatse Dienstencentra kregen 

nieuwe emailadressen! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tja, we geven het toe: het waren veel te lange, moeilijke emailadressen. 
 
Goed nieuws! Ze werden ingekort, starten nu met ‘ldc’ (= afkorting voor 
Lokaal DienstenCentrum), en ‘OCMW’ gaat ‘brasschaat’ niet meer vooraf. 
 
Vanaf nu dus veel minder kans om je te vergissen. 
Oogt ook een pak duidelijker op publicaties zoals op deze Nieuwsbrief. 
 
Onze nieuwe emailadressen staan steeds op de achterflap van deze uitgave. 
 
Omdat ze gloednieuw zijn, lijsten we ze hier alvast even op : 
 
 
 

ldc.antverpia@brasschaat.be 

 

ldc.mthh@brasschaat.be 

 

ldc.vesalius@brasschaat.be  

mailto:ldc.antverpia@brasschaat.be
mailto:ldc.mthh@brasschaat.be
mailto:ldc.vesalius@brasschaat.be
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Noodnummers 

 
 
 

Soms kan het ons allemaal wat te veel worden. Je staat er dan niet alleen 
voor.  Weet dat.  Vlamingen zijn geen grote praters.  Maar praten kan toch 
wel de poort naar een oplossing zijn.  Daarom: krop het niet op en bel ! 
 

106     Tele-Onthaal 
Bij Tele-Onthaal houdt men de drempel om een gesprek te voeren zo laag 
mogelijk.  Je belt anoniem en gratis.  Je kan er dag en nacht terecht met al je 
kleine en grote zorgen.  Een vrijwilliger luistert en oordeelt niet. 
Je kan ook chatten op www.tele-onthaal.be : elke avond, en woensdag- en 
zondagnamiddag. 
 

1813     Zelfmoordlijn 
1813 is het noodnummer van de Zelfmoordlijn dat je dag en nacht kunt 
bellen, 7 dagen op 7, om te praten over je zelfmoordgedachten.  Je gesprek 
is volledig gratis en anoniem, of je nu belt met je gsm of vaste telefoon.  Het 
nummer verschijnt zelfs niet op je telefoonrekening. 
Chatten met de zelfmoordlijn kan elke avond van 18.30 tot 22 uur via 
https://www.zelfmoord1813.be/#chatmetzelfmoordlijn 
 

102     Awel ik wil praten 
Merk je dat de kleinkinderen het moeilijk hebben, laat hen dan contact 
opnemen met 102 (Awel ik wil praten). 
Alle dagen bereikbaar van 16-22 uur (behalve op zon- en feestdagen), en 
woensdag en zaterdag vanaf 14 uur.  Het gesprek is gratis en anoniem. 
OPGELET: ouders kunnen wel via de redial toets op de telefoon achterhalen 
welke nummers gebeld werden.  Je moet dus dit nummer uit het geheugen 
kunnen wissen. 
 

Bij een acute noodsituatie 
112                  hulpdiensten 
070 245 245    antigifcentrum 
 

www.psychologenkring29xx.be 
Via deze link kan je nagaan welke psychologen in Brasschaat en omgeving 
nog nieuwe therapieën opstarten. 

  

http://www.tele-onthaal.be/
https://www.zelfmoord1813.be/#chatmetzelfmoordlijn
http://www.psychologenkring29xx.be/
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Centrumleider : Hilde Bleyenbergh 
Eikendreef 18 

2930 Brasschaat 

T  03 663 77 07 

F  03 663 89 67 

Email : LDC.MTHH@brasschaat.be 
 
 

Centrumleider : Veronique Smolders 
Prins Kavellei 77 
 
2930 Brasschaat 
T  03 650 25 72 
 
Email : LDC.Vesalius@brasschaat.be 
 
 

Centrumleider : Nora Augustijns          
St Antoniuslei 95-97 

2930 Brasschaat 

 
T  03 660 58 00 

F  03 313 43 72 

Email : LDC.antverpia@brasschaat.be 
 

verantwoordelijke uitgever: Gemeente Brasschaat,  Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat 

mailto:LDC.MTHH@brasschaat.be
mailto:LDC.Vesalius@brasschaat.be
mailto:LDC.antverpia@brasschaat.be

