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Tentoonstelling
SPIEGEL
Van 13 februari tot eind juni 2019

Ben je tevreden? Vertel het dan door!
Heb je opmerkingen of suggesties?
Spreek er ons over aan of vul een roze formulier in (in de infohoek).
Wij zullen je opmerking behandelen en proberen er iets aan te doen.
Heb je specifieke vragen of voorstellen: neem contact op met
Miek Laget – coördinator LDC De Welle.
dienstencentrum@zele.be of tel. 052 45 68 56
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VOORWOORD
De zomer nadert met rasse schreden. Wekelijkse lessen en cursussen worden even on
hold gezet, iedereen heeft nood aan vakantie, zowel lesgevers als ervaren cursisten.
Dit neemt niet weg dat juni en juli rustige maanden worden!
Kijk zeker naar de workshops en praatcafé in juni. De mantelzorgers worden extra in de
watten gelegd op de dag van de mantelzorg.
Om het semester af te sluiten wordt iedereen uitgenodigd op een etentje met daarna
een namiddag vol dans en muziek.
Park Peeters wordt net zoals vorig jaar omgedoopt tot Park Feesters met naast een
spetterend optreden, een voormiddag vol sportgelegenheid. (lees op pg.6).
Dit jaar nemen we tijdens Kouterkermis het initiatief om een buurtfeest te organiseren;
de jaarlijkse hobby– en kunstenbeurs Art@Welle wordt uitgebreid met een heuse markt
met diverse kraampjes in WZC De Vliet, expo in WZC De Meander en een keuze aan
randanimatie gericht op groot én ook op klein. Let op: de straat wordt op die moment
afgesloten (lees op pg.8).
Reserveer alvast dinsdag 20 augustus voor de jaarlijkse daguitstap. We gaan naar
Oudenaarde voor een gevarieerd ontspannen programma. Meer info volgt in de
volgende nieuwsbrief, of spring eens binnen in De Welle, geniet van het zonnige terras
en bij ons krijg je verdere info.
Zoals beloofd vind je de volgende tips om je mentale veerkracht te versterken (lees op
pg. 19).
We hopen op een prachtige zomer, met verfrissende buitjes en zonnige dagen en
verwelkomen jullie graag op een van de aangekondigde activiteiten.
Miek Laget– coördinator LDC De Welle,
een ‘gouden’ vrijwilligersploeg en alle medewerkers.

Lokaal dienstencentrum De Welle zoekt vrijwilligers
om onze ploeg te versterken
voor vervoersdienst en boodschappendienst
Contacteer ons op 052 45 67 33—josefien.demeyer@zele.be
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WORKSHOPS EN
VOORDRACHTEN

PRAATCAFE

BLOEMSCHIKKEN

“JE ZIET ER TOCH
GOED UIT”

We kennen ze allemaal, de ‘goedbedoelde’
oneliners…..
“Ze kunnen tegenwoordig al veel”
“Je haar, daar hoef je je geen zorgen over te
maken, dat groeit wel terug!”
“Bij mijn zuster was het wel erger……”

Vrijdag 14 juni 2019
om 14u in zaal 3

“Je ziet er toch nog goed uit….”

Begeleiding: Monique

Maar voel je je echt wel goed?
Het is als (ex-)patiënt of chronisch zieke niet
altijd makkelijk om met zulke opmerkingen
om te gaan. Je voelt je misschien gekwetst,
teleurgesteld, verbouwereerd…

Laat je inspireren door dit fris bloemstuk. Door het gebruik van pipetjes
kan je de hele zomer zelf je lievelingsbloemen steeds vers invoegen.

Hoe voelt het om deze opmerkingen te krijgen? Welke mogelijke reacties kan je geven? Hoe kan je weer in een open, verbindende communicatie gaan met je omgeving?

Breng mee: je tuinschaar en een
zomers humeur

Ilke Corneillie, psychologe, brengt ons in
een interactieve vorming bij hoe we best
met elkaar omgaan tijdens of na een langdurig ziekteproces.

Woensdag 19 juni 14u
Zaal 3 Bijdrage 3 euro
Vooraf inschrijven aan het onthaal
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Inschrijven: tot 7 juni aan het onthaal
deelname: € 2
De materiaalkosten worden ter plaatse
verrekend.

De workshop ‘Smartphone voor
absolute beginners’ is verplaatst naar
Woensdag 19 juni om 14 u in zaal 2
Lesgever: John Detaey
Schrijf je in aan het onthaal

Dag
van de
Mantelzorger
dinsdag 25 juni 2019
PROGRAMMA
13u30:

“Zorg zonder naam” spreker/auteur Anne Dedry
loungebar

14u30

Pauze met zoetigheid

15u

Massagehoeken: keuze tussen:
hoofd - nekmassage
handmassage

voetreflexologie
16u

Kans om een nieuwe massage te kiezen

Hoofd- en nekmassage helpt het lichaam tot rust te komen. Beurtelings leer je hoe je de juiste techniek en volgorde
hanteert en ervaar je het aangename gevoel dat een deugddoende massage geeft.
Breng mee: 2 badlakens en een balpen.
Handmassage is gemakkelijk om aan te leren.
Regelmatig je handen (laten) masseren is niet alleen heerlijk
ontspannend, het zorgt ook voor een goede doorbloeding
van je huid en het maakt je handspieren soepeler.
Voetreflexologie is gebaseerd op de energiebanen die
van je kruin tot je tenen door je lichaam lopen. Door druk uit
te oefenen op de voeten wordt nieuwe energie aangevoerd.
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EVENEMENTEN

De laatste Tai Chi les gaat door in Park Peeters
om 10 u voor de beide groepen.
De Wellekes starten om 10 u met een wandeling.
Wij rekenen op jullie talrijke aanwezigheid.
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Dansen met Koen in Zele
Vrijdag 21 juni 14u tot 17u

PROGRAMMA
12u: koud buffet in zaal 1 & 2
14u: initiatieles K’Robics met Koen
en daarna dansen we verder tot het gedaan is!
Inschrijven aan het onthaal voor het buffet tot 14 juni aan het bekende tarief: € 6

Dansen met Koen in Gent
Woensdag 24 juli van 12u tot……?
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BUURTFEEST vrijdag 5 juli van 14u tot 17u
De Welle—De Vliet—De Meander

Hobby– en kunstenbeurs: beelden, schilderijen,
keramiek, oude koekendozen, juwelen, kaartjes, kantwerk…………..

WZC De Vliet: Marktdag
Kraampjes met kleding, schoenen, ondergoed, planten, knutselwerkjes, Oxfam Fairtrade producten….

WZC De Meander: Tentoonstelling
van schilderijen van bewoners met dementie

Animatie:







Kip van Troje : poëtisch kapsalon
Wiewinneke: muziekfiets
Oliebollen
Wafels en ijsjeskraam
Springkasteel
Taxidienst met de Klodde en de duo-fiets van en naar
de beide woonzorgcentra

TIJDENS HET BUURTFEEST ZAL DE KOEVLIET
AFGESLOTEN WORDEN VAN 13u30 TOT 17u.
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BEWEGING
GYM
Spieren verstevigen en evenwicht
verbeteren.
Elke woensdag van
10u-11u
€ 3 per les

YOGA
Mentale, emotionele en fysieke stabiliteit,
versterken van de wervelkolom, de
spieren en gewrichten.
Elke donderdag van 15u– 16u
€ 3 per les

FITNESS
Kom samen met vriend(-inn)en.
en maak gratis gebruik van de
toestellen.
Met dank aan:

TAI CHI
Vloeiend bewegen vanuit innerlijke kracht
en balans.
Elke vrijdag
van 9u15-10u15: groep 1
van 10u30-11u30: groep 2
€ 5 per les

K’ROBICS
Sportief dansen:
ontspanning voor lichaam en geest.
Elke vrijdag van 14u– 15u30
€ 5 per les
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De Wellekes

Elke 2de woensdag van de maand trekken Louis en Cecile erop uit in Zele. Wie zin
heeft in een wandeling van ongeveer 8-10 km kan aansluiten. De route volgt zo weinig
mogelijk straten of drukke wegen. Alle wandelingen staan ook open voor (klein-)
kinderen, zelfs de hond mag mee, op voorwaarde dat hij aan de lijn blijft.
Verzamelen in De Welle: kom vroeg
Woensdag 12 juni : Dijk
genoeg om je eerst in te schrijven!
Terugkeer in De Welle waar je met een Woensdag 10 juli :
tas koffie (of iets sterker) nog wat kan
10.000 stappenroute
nakaarten en/of uitblazen.

Fitness
Wist je dat we hometrainers hebben en een cross-trainer?
Ideaal dus om in De Welle aan je conditie te werken.
Iedereen die zin heeft om te fietsen, de gewrichten en
spieren in beweging te houden is van harte welkom.
Je kan gratis van deze toestellen gebruik maken.
We geven je graag eerst een woordje uitleg zodat je veilig en
goed met de toestellen kan omgaan.
Wie pas een prothese kreeg of een andere operatie onderging vragen we om een toestemming van de arts en/of kinesist mee te brengen. Kom je graag met enkele vriendinnen
samen, dat kan.
Iedere weekdag tussen 9u en 17u in zaal 1.
Informeer zeker aan het onthaal wanneer de zaal vrij is.

Met dank aan
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ZACHTE ZORG VOOR
KANKERPATIËNTEN
RE-FIT
met hand– of voetmassage voor lotgenoten met kanker of andere
chronische ziekten.
1e en 3e dinsdag van de maand van 14u tot 16u
Begeleiding: Marie-Christine en Marleen
€ 1 bijdrage
Volgende data : 4 en 18 juni
In juli nemen onze vrijwilligers vrij.
De zorgmassages op dinsdag lopen wel gewoon door.
Marleen heeft een diploma zorgmassage voor kankerpatiënten,
Marie-Christine heeft gouden handen voor gezichts– en handmassages en heeft bij ‘Kom op tegen kanker‘ een vrijwilligersvorming
gekregen. Je bent dus ‘in goede handen’. Door heen de tijd hebben
de deelnemers een hechte band gesmeed, waar een luisterend oor,
begrip en meevoelen én discretie belangrijk zijn. Er wordt ook veel
en hard gelachen, zomaar, of om iemand een hart onder de riem te
steken. Samen met de 2-maandelijkse praatcafés en de wekelijkse
yogasessies vormt dit 14-daags moment de hoeksteen van het
aanbod voor mensen met kanker.
Zorgmassage is een zachte vorm van lichaamsmassage.
Het is pure verwennerij voor je lichaam én geest.
Ontspanning tijdens je behandeling of in de herstel-periode
van kanker is nodig. Massage biedt je de mogelijkheid om
even tot rust te komen.
Zorgmassage is een specifieke aanrakingstherapie die aangepast is aan de noden van kankerpatiënten. Vele mensen gaan
tijdens hun ziekte op zoek naar aanvullende therapie om hun
behandeling draaglijker te maken of het herstel te bevorderen.
We bieden zorgmassages aan, op doorverwijzing van AZ Sint
Blasius. Matti en Marleen zijn bereid om als vrijwilligers je deze
massage aan te bieden, telkens op dinsdagen.
Let op: de eerste massage gebeurt enkel op doorverwijzing van
het oncoteam van AZ Sint Blasius, de verdere afspraken worden
rechtstreeks met Matti of Marleen gemaakt.
Kostprijs: € 1. De massage duurt ongeveer 1 uur.
Breng zelf 3 badhanddoeken mee.
Elke dinsdag kan er massage gegeven worden.
Inschrijven bij Miek.
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RECREATIE EN
ONTMOETING


Hobbyclub om 13u30– 16u30
Naaien, breien, handwerk, beren maken,
kantwerk, juwelen maken, tekenen, mandala’s
kleuren…..

3-17 en 24 juni
1-8-15-22 en 29 juli

Wil jij deelnemen of gewoon eens komen kijken, heb je een techniek die je graag aan
anderen wil tonen en leren?
Iedereen met handige vingers en creatieve ideeën is welkom!



Zoete woensdag
We serveren een lekker stuk taart met een tas koffie, leuk gezelschap en een gelegenheid
om andere mensen te ontmoeten.
12 juni : gemengde fruittaart
€ 4 voor taart en koffie, vanaf 14u.

10 juli : kriekentaart


Biljart
Alle dagen tijdens de openingsuren van de bar
€ 1 per uur.



Leeshoek
met een gratis uitleendienst van onze bibliotheek en een dagelijkse
krant. Regelmatig wordt de bib aangevuld met nieuwe boeken.
Vraag aan de vrijwilliger in de loungebar een lezerskaart.



Petanque
De banen staan vrij ter beschikking voor wie
petanquekriebels heeft.



Gezelschapsspellen
beschikbaar in de loungebar. Vraag gerust aan de
vrijwilliger achter de bar.

OPENINGSUREN loungebar
BAR : alle werkdagen open

11u-17u

SENIORENRESTAURANT

Uitschep van 11u30 tot 12u45
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DIENSTVERLENING
SENIORENRESTAURANT
Een menu
bestaat uit :

Een tas soep, hoofdgerecht, 1 dessert, 1 glas water
en 1 kop koffie of thee.

Er is keuze uit :

Prijs: € 6 per menu

Dagschotel:
1 week op voorhand bestellen
Menu A , menu B of koude schotel:
dezelfde dag bestellen tot 9u15

11u30
11u45- 12u45

Soep
Uitschep van de maaltijden

Om de bediening vlot te laten verlopen vragen we om deze uren te respecteren,
zodat er geen lange wachtrijen ontstaan.
Wie toch graag vroeger komt: de bar is open vanaf 11u.
Reserveringen gebeuren enkel aan het onthaal, betalingen gebeuren cash.
Het restaurant is gereserveerd voor:







Alle gebruikers krijgen een klantenkaart:
na 15 maaltijden krijg je 1 maaltijd gratis.
 Op je verjaardag krijg je een drankje
aangeboden.
 Afbellen van reservatie: enkel tot 9u15,

60-plussers
Deelnemers aan activiteiten van De Welle
Vrijwilligers op de dag van hun
vrijwilligerswerk

PEDICURE
Twee gepassioneerde pedicures bieden u voetverzorging aan op maandagen (Brendy)
of op vrijdagen (Isabel).

Gangbare verzorgingen: nagels knippen en vijlen, eelt en/of eksterogen verwijderen, schimmelnagels behandelen, vergevorderde ingegroeide nagels….
We hebben graag dat je met gewassen voeten op verzorging komt! In
combinatie met pedicure is ook manicure mogelijk.
PEDICURE: € 18, 30 min per persoon
PEDICURE + MANICURE: € 24 (enkel in combinatie): 35 min.
Maandag 3 juni, in juli zijn de data nog niet bekend.
Vrijdag 7 en 21 juni en 5 en 19 juli
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BLOEDDRUK- EN GEWICHTSCONTROLE
Deze dienstverlening is gratis,
elke 2e en 4e vrijdag van 9u tot 12u.

De bloeddrukmeting gebeurt door
een gepensioneerd huisarts.
Er wordt geen medisch advies
gegeven, eventueel word je
doorverwezen naar je huisarts.

Volgende controles:
vrijdag
14 en 28 juni
Vrijdag
12 en 26 juli
door Paul De Smet

KAPSTER
Op donderdag– en vrijdagnamiddag is het kapsalon open in de badkamer van het
dagverzorgingscentrum. Maak een afspraak aan het onthaal, daar vind je ook de
prijzen van de verschillende verzorgingen.

HANDIGE HULPMIDDELEN IN HUIS
ERGOTHERAPEUTISCH ADVIES AAN HUIS
Ben je al vaak gevallen? Word je stilaan minder mobiel? Heb je het moeilijk om in en uit het bad te
komen, uit je zetel, uit je bed… In het dienstencentrum kan je eenvoudige hulpmiddelen
uitproberen vóór je ze aankoopt bij je thuiszorgwinkel.
Heb je thuis ernstige mobiliteitsproblemen kan je dit melden in De Welle of
via je verzorgende. Een ergotherapeut van het WZC kan advies geven en
éénmalig bij je thuis komen om kleine aanpassingen aan te raden.
Meer info: 052/45 68 56
Deze dienstverlening is gratis.

BAD EN DOUCHE
In een veilige en aangepaste badkamer kan u
een bad of een douche nemen met hulp van
een verzorgende van de gezinszorg of met
hulp van een mantelzorger. De douche is een
inloopdouche, er kan zittend gedoucht worden
op een stabiele en veilige douchestoel. Douchen kan ook zonder hulp.

Het bad is een hoog-laag bad, gebruikers kunnen op een veilige manier in en uit geholpen
worden met een tilsysteem dat enkel bediend
wordt door een verzorgende. Er is een bubbelbadfunctie voor extra
relaxatie.

BAD:

€ 4 + uurprijs verzorgende OCMW

DOUCHE:

€ 3 zonder verzorgende
Afspraken worden aan het onthaal gemaakt.
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VRIJWILLIGER– AAN– HUIS
VERVOERSDIENST—BOODSCHAPPENDIENST
Wie zich moeilijk kan verplaatsen kan een beroep doen op een vrijwilliger.


Je dient zelf mee te gaan naar de winkel, de vrijwilliger doet geen
boodschappen in jouw plaats.





Parkeergeld wordt door de klant betaald.



Vergoeding tijdsduur: het eerste uur is gratis, vanaf het tweede uur wordt € 1 gevraagd per begonnen uur




Beperking van de ritten: in Zele, Dendermonde en Lokeren

Bijdrage jaarlijkse verzekering: € 10 (€ 15 voor een koppel)
Tarief: € 0,35 per km, betalen per rit met een minimaal tarief van
€ 1,50- heen- en terugrit apart te betalen

Geen rolstoelvervoer, een rollator kan wel.
Minstens 2 dagen op voorhand te reserveren op 052 45 68 56
of dienstencentrm@ocmwzele.be. Enkel op vrijdagen.

STERTELEFOON EN KOFFIEKLETS
Elke maandag, dinsdag en donderdag krijgen mensen een kort
telefoontje van een vrijwilliger. Gewoon, zomaar, om te vragen hoe het ermee gaat, om te
horen of er nergens een groot probleem is. Elke vrijwilliger neemt deze taak ernstig, er wordt een
band gesmeed tussen de bellers en de mensen thuis.
Tweemaandelijks maken we er een gezellige koffieklets van, soms met een taartje, een goeie praline, of gewoon met een koekje. Ondertussen doen we dit al 3 jaar en merkt iedereen hoe waardevol deze ontmoetingen zijn: er wordt lief en leed gedeeld, want enkele mensen zijn ons reeds ontvallen en enkelen zijn nu in het WZC.
Wie geen vervoer heeft, tijdig laten weten via je beller!

Koffieklets
op 10 juli

BIB-AAN-HUIS
Ben je niet meer mobiel om zelf naar onze bib te komen, zit je vaak alleen maar ben je nog steeds
een verwoed lezer? Een vrijwilliger kan je boeken aan huis bezorgen.
Zij kan op dinsdag of donderdag aan huis komen en levert je steeds 3 boeken.
Deze dienst is gratis.
Aanvragen? 052 45 68 56 of dienstencentrum@ocmwzele.be
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VRIJWILLIGERS
IN DE KIJKER
Onze vliegende reporter op pad… bij de vrijwilligers :
De Kloddetrappers

Misschien heb je ons al zien rijden?
Een indrukwekkende riksja met rode
beschermkap, daarin één of twee
glunderende passagiers: bewoners van
WZC De Meander, klanten van LDC
De Welle, voortgereden door een flinke
Kloddetrapper. Op die manier kunnen
mensen die niet meer zo mobiel zijn
toch genieten van een rustig fietstochtje
van een uur door het landelijke Zele.
Vorig jaar schonken de RoparunKloddelopers een riksja aan het OCMW
en een duofiets aan De Vliet.

‘Ik vond dat ik me dan – als kernKloddeloper met tijd – meteen ook
moest aangeven als fietser.’ zegt Etienne, een actieve gepensioneerde, met
héél wat vrijwilligersbezigheden, én met een hart voor oudere mensen. ‘Als je wat ouder
wordt, is het belangrijk dat je actief blijft, zowel mentaal als fysiek, en liefst in het gezelschap van anderen.’
Vandaar zijn engagement bij o.a. Roparun, bij de Vlaamse AtletiekLiga, en nu ook bij het
riksja-vervoer met de ‘Klodde’ (zo heet de fiets!).
Ook André wou, na zijn afscheid van het beroepsleven, niet in een zwart gat vallen en
meteen iets doen voor de maatschappij. Als Pasar-voorzitter organiseert hij al een aantal
jaar wandel- en fietstochten, én zijn vrouw werkt als verzorgende in het OCMW. Voeg
daarbij zijn sympathie voor Roparun, en de zorg die hij als werfleider altijd heeft gehad
voor anderen, en je ziet meteen dat ‘Kloddetrappen’ echt iets voor André is.
Omdat jullie vliegende reporter ook wel eens de riksja wou begeleiden, sloot ik aan bij de
opleiding die gegeven werd. Je wil nu eenmaal niet in de gracht belanden met je
‘vrachtje’…
En als je eenmaal de truc beet hebt, is het heel plezierig: de passagiers zijn je dankbaar,
leven tijdens zo een ritje echt op, en zien hoe Zele veranderd is.
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De andere weggebruikers hebben veel sympathie voor het
opvallende gezelschap!
Extra leuk is het, wanneer je
twéé passagiers kan vervoeren:
die hebben dan ‘klap’ aan elkaar, en voelen zich zo een
beetje BV (ZV?) in hun riksja
– en maar zwaaien!
Omdat de huidige Kloddetrappers niet altijd vrij zijn (ook al
zijn ze ‘op rust’ – of misschien
net daarom), is er dringend
nood aan verse fietsers – mocht
je je aangesproken voelen,
neem dan zeker contact op met
dienstencentrum@ocmwzele.be !
Ook dames zijn welkom, zoals Monique (helaas een tijdje buiten strijd) en Francine (onze
nieuwste ‘trap-aanwinst’, benieuwd naar haar eerste ervaringen).
Je hoeft dus echt geen stoere bink te zijn om het diploma ‘Kloddetrapper’ te behalen!
‘Het valt me wel op, dat het moeilijk is om jonge mensen als vrijwilliger aan te trekken, in
welke organisatie dan ook.’ zegt Etienne, ‘Neem bijvoorbeeld bij de VAL de gepensioneerden weg, en ze hebben daar geen scheidsrechters of juryleden meer…’
‘En familieleden zomaar met die fiets laten rijden lijkt me geen goed idee.’ zegt André, ‘Die
opleiding is echt wel nodig: het is toch iets anders dan alléén op een fiets zitten. En af en
toe ben je blij dat je die elektrische ondersteuning hebt!’
Tenslotte: wil je ook eens prinsheerlijk vervoerd worden, laat het dan weten aan Miek:
er staat je een aangenaam ritje te wachten…
Bedankt, André en Etienne, voor het leuke gesprek!!

Jullie vliegende reporter Frank

Zin om mee te fietsen als senior of als vrijwilliger?
Fietsriksja De Klodde laat je de wind in de haren voelen en mooie plekjes in Zele zien. Met de
Klodde maak je hartverwarmende fietstochten. De vrijwilliger achter het stuur, de Kloddetrapper,
trapt traag om je zoveel mogelijk te laten genieten van het landschap en de natuur.
De Klodde werd ons geschonken door de Kloddelopers.

Reserveren? Mail of bel LDC De Welle: dienstencentrum@zele.be-052/45 68 56
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Gezonde Gemeente
Juli 2019
Blijf cool bij hitte
In de zomer zie je iedereen weer stralen en genieten van het zonnetje. Hopend op een
warme en mooie zomer staan we niet altijd stil bij de schaduwkant van mooi weer. Hoge
temperaturen met daarbij vaak hoge ozon- en fijnstofconcentraties zorgen namelijk voor
heel wat gezondheidsklachten die zelfs kunnen leiden tot sterfte. Om dit te beperken, is
het belangrijk dat we met z’n allen extra waakzaam blijven tijdens warme dagen, zowel
voor onszelf en als voor onze buren.
De risico’s zijn groter bij lichamelijke inspanningen in de buitenlucht zoals sporten, spelen
en inspannend werk doen. De weerman of –vrouw zal je daarom vertellen wanneer het te
warm wordt en er veel ozon in de lucht is. Volg dan onderstaande tips en beperk zo het
risico op gezondheidseffecten:


Drink meer dan gewoonlijk: bij voorkeur water, maar ook fruitsap en afgekoelde
bouillon zijn goed.



Blijf binnen. Bij ozonpieken is er binnen minder ozon in de lucht dan buiten;



Zoek de koelte op en/of koel je lichaam regelmatig af door een douche of bad
te nemen of een plons te nemen in het zwembad;



Bij ozonpieken en warmte zoek je best een koele binnenruimte op;



Beperk lichamelijke inspanningen zoals sportactiviteiten. Zeker tussen 11u en 22 u
is de warmte en de ozonconcentratie het hoogst. Rust geregeld en drink voldoende;



Verplaats je sportactiviteit eventueel naar een (koele) binnenruimte, daar is minder
ozon;



Gebruik een ventilator of airco voor afkoeling, of nog beter, zoek een koele ruimte
op. Een airco koelt de ruimte af, een ventilator kan verkoelend zijn, maar alleen als
je nat bent (bv. door het zweten);



Houd ramen, gordijnen en rolluiken overdag dicht en verlucht ’s nachts als de
temperatuur gedaald is;



Bescherm je tegen zonnebrand met een voldoende beschermende zonnecrème.
Draag aangepast kleding;



Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto!



Organiseer je een evenement? Neem dan extra voorzorgsmaatregelen als men
warm weer voorspelt.



Houd het weerbericht in de gaten!
Wil je meer weten over gezondheidseffecten, preventieve tips en
maatregelen over hitte en ozon?
Download of bestel dan de folder op www.vlaanderen.be.
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Wie geïnteresseerd is in het boekje met 10 tips, kan dit komen halen bij Miek.
Heb je graag het oefenboekje? Je kan dit downloaden van de website fitinjehoofd.be.
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BUURTWERKING

WELZIJNSLIJN
052 45 67 77

‘ Wat de samenleving bijeenhoudt heeft een belangrijke invloed
op het welzijn en welbevinden van individuen. Dit heet sociale
cohesie.
Het heeft te maken met de betrokkenheid van mensen op
elkaar, op maatschappelijke organisaties en op de samenleving
als geheel.
Belangrijke kenmerken van sociale cohesie zijn: het hebben
van vertrouwen, een gevoel van verbondenheid, de bereidheid
tot participatie en het bieden van hulp.’

Wanneer bereikbaar?
De welzijnslijn is iedere werkdag bereikbaar
van 8u tot 16u (niet in het weekend of op
feestdagen).
Waarvoor kan je bij de welzijnslijn
terecht?
 Vragen van minder mobiele mensen die
beroep willen doen op een zorgzame
buur (=buurtschakel) voor hulp met de
boodschappen, optrekken van een rolluik, vuilnisbakken buiten zetten, de
brievenbus leegmaken, naar de post of
de bakker gaan, sneeuwruimen, zout
strooien…..
 Vragen over bestaande zorg- of hulpverlening in Zele
Wie hulp wenst belt eerst naar de Welzijnslijn, wij zoeken uit of er in je buurt iemand is
die iets voor jou kan doen.
Eens het contact gelegd is, maak je verdere
afspraken rechtstreeks met je buurtschakel.

BEN JIJ EEN ZORGZAME
BUURTBEWONER ?
Meld je als buurtschakel!
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste
‘buurtschakels’ om in de Zeelse wijken een
handje toe te steken en bij te springen bij een
hulpbehoevende buur. Tot nu toe bereikten we
reeds 7 wijken en 14 buurtschakels.
Ben jij iemand die actief contacten legt met zijn
buren, die oog heeft voor het welzijn van de
buurt, die een oogje in het zeil houdt en indien
nodig problemen zal signaleren?
Ben je betrokken, sociaal, luisterbereid en
discreet?
Dan ben jij wellicht onze ideale buurtschakel!
Interesse en meer weten?
LDC De Welle Koevliet 3- 052 45 68 56
dienstencentrum@ocmwzele.be
Wij nodigen de buurtschakels uit voor een gesprek, geven de nodige info en maken verdere
afspraken.
Indien je wil starten, word je zo vrijwilliger
in je buurt!
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ONZE ACTIVITEITEN WORDEN GEORGANISEERD IN
SAMENWERKING MET DEZE PARTNERS:
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