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 Palto -Nieuwsbrief april 2020 

 

 

Dag iedereen, 

De laatste maand is er (helaas) veel veranderd. Het coronavirus is in 
alle hevigheid losgebarsten met alle gekende gevolgen. 

Het zijn onzekere en angstige tijden. Hoelang de lockdown nog zal 
doorgaan weten we tot op heden nog niet. De regering heeft ons 
allerlei terechte adviezen gegeven. Thuis blijven is daarom de 
boodschap. 

Voorlopig zijn we verplicht om dicht te blijven tot en met 19 april. We 
moeten realistisch zijn en beseffen dat dit nog een tijdje langer kan 
duren. De gezondheid van ons allen gaat voor.  

Toch vinden wij het heel belangrijk dat wij in contact kunnen blijven 
met elkaar. Wij proberen zoveel mogelijk telefoontjes te plegen naar 
ieder van jullie. Zo hebben wij al met velen van onze bezoekers 
telefonisch contact gehad en wij blijven dit doen de komende weken. 
Als je ook zin zou hebben in een deugddoende babbel of als wij op 
een ander vlak iets voor jullie kunnen betekenen, laat het ons weten. 
Wij beschikken over een team van vrijwilligers dat boodschappen kan 
doen voor mensen die dit zelf niet kunnen. En we brengen ook 
maaltijden aan huis. We hebben mogen vaststellen dat een telefoontje 
“om te vragen hoe het met jullie gaat” toch wel goed doet voor 
iedereen. 

 Helaas hebben we al een aantal activiteiten moeten annuleren of 
verschuiven naar een latere datum, maar uitstel is zeker geen afstel. 

Ook in moeilijke tijden is het belangrijk om te ontspannen en te 
bewegen. Daarom hebben we een quiz samengesteld en geven we 
ook een aantal voorbeelden hoe je jouw conditie kunt onderhouden 
door dagelijks een aantal eenvoudige turnoefeningen te doen. Want  
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een gezonde geest en een gezond lichaam gaan hand in hand. 

Marleen, Sarah en ik zijn nog dagelijks te bereiken op het gewone 
telefoonnummer, waardoor je nog met al je vragen bij ons terecht kunt. 
Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen, want zeker in deze 
tijden staan wij, nog meer dan voorheen, klaar voor jullie! 

Ik wens verder iedereen veel moed toe! Ik hoop dat iedereen in goede 
gezondheid mag verkeren en blijven. 

Wil je de palto ontvangen via mail, geef ons gerust je mailadres 
door. 

Met vriendelijke groeten, 

Nathalie Van Achte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Nathalie Van Achte 
                              Colmanstraat 51 
                              9270 Kalken 

   Tel 09/368.22.69 
Nathalie.vanachte@zorgband.be 

mailto:Nathalie.vanachte@zorgband.be
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1.1. Activiteiten  

De volgende activiteiten zijn geannuleerd. 

✓ Het 10-jarig jubileum dat normaal zou plaatsvinden op 
zaterdag 25 april hebben we verplaatst naar zaterdag 03 
oktober. Meer daarover kunnen jullie alles lezen in de Palto 
van september-oktober. 

✓  Busuitstap. Deze uitstap zou normaal plaatsvinden op 
zaterdag 06 juni. Ook hiervoor hebben we al een andere 
datum voorzien, namelijk zaterdag 12 september, meer 
hierover kan je lezen in de Palto van september-oktober. 

✓ Klankschalenconcert op 21 april is geannuleerd. Een 
nieuwe datum volgt later. 

 

De dag van de mantelzorger die staat ingepland op zaterdag 
27 juni laten we voorlopig doorgaan. Alle gekende 
mantelzorgers zullen in de loop van juni een uitnodiging 
krijgen als deze activiteit kan plaatsvinden. 

De proclamatie van CVO Focus en het dienstencentrum staat 
voorlopig nog steeds ingepland op vrijdag 19 juni. 

Al onze andere vormingen en recreatieve activiteiten worden 
tot nader order geannuleerd. 

Bij het ‘heropenen’ van het dienstencentrum kunnen we 
natuurlijk alles terug opstarten. 

Daar zien we alvast naar uit. 
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1.2. Thuiszorg  

 

Maaltijden aan huis 
 

De dienst maaltijden aan huis blijft verder werken als voorheen.  
Is het voor jou tijdens deze coronatijd moeilijker om te koken 
doordat je bijvoorbeeld geen boodschappen (zie 1.5) kan doen, 
neem dan contact op met ons en wij bezorgen een maaltijd aan 
huis. Voor meer informatie over de maaltijden kan je terecht in 
het dienstencentrum  tel 09 368 22 69 of via mail 
thuiszorg.laarne@zorgband.be  

1.3. Poetsdienst  

Onze poetsdienst is nog steeds actief. Onze poetshulpen zijn 

goed geïnformeerd over de preventiemaatregelen die moeten 

worden genomen. Zij kunnen nog steeds op een veilige manier 

komen poetsen. 

Voor meer informatie rond de poestdienst kan je contact 

opnemen met Sarah Baek, tel 09/368.22.69 of via mail 

dco.laarne@zorgband.be  

1.4. Minder Mobielen Centrale  

De Minder Mobielen Centrale blijft beschikbaar maar enkel voor 

noodzakelijke verplaatsingen. We vragen in deze tijd om eerst  

de familieleden in te schakelen. Lukt dit niet dan kan je een 

aanvraag doen via het dienstencentrum ’t Binnenhof  bij Marleen 

of Nathalie tel 09/368.22.69. 

 

1.5. BOODSCHAPPEN  

 

mailto:thuiszorg.laarne@zorgband.be
mailto:dco.laarne@zorgband.be
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Vanuit Linc doen we o.a. boodschappen 
voor mensen die dit niet zelf kunnen. 
Je kan dan ook steeds bij ons terecht als 
je ziek of kwetsbaar bent en geen 
familieleden of andere mensen hebt om 
boodschappen voor jou te doen. Een 
vrijwilliger gaat dan voor jou om 

boodschappen. Bestellingen gebeuren via Nathalie.  
Voor meer informatie kan je terecht bij Nathalie Van Achte. Tel 
09/368.22.69 nathalie.vanachte@zorgband.be  
 
Linc 

Linc staat voor Laarne Inclusief. Het is een netwerk van mensen 
uit de buurt die elkaar willen helpen met kleine diensten. Wil je 
iemand uit de buurt af en toe een grote dienst bewijzen met een 
kleine inspanning? Neem dan contact op met Nathalie.  
  

1.6. Eerstelijnspsycholoog  

Lisa De Mulder  komt al een tijdje op woensdag voormiddag naar 

het dienstencentrum. Vanaf nu kan je ook telefonisch beroep 

doen op Lisa. Zeker in deze tijden die toch ook heel wat angst en 

onzekerheid oproepen. Waar heel veel mensen alleen thuis 

zitten, kan het goed doen om een telefonische consultatie te 

hebben met  een psychologe. De gesprekken zijn gratis. 

Iedereen kan beroep doen op Lisa, ongeacht je leeftijd. Lisa is 

bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 u. Gsm: 

0493/39.88.00.  
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1.7. Bewegen op verwijzing  

Wil je samen met onze beweegcoach een persoonlijk en op maat 
gemaakt beweegschema opstellen of wil je zeer eenvoudig tips 
hoe je bepaalde bewegingsactiviteiten het best aanpakt?   
  
Bewegen is nu belangrijker dan ooit. Dagelijks een kleine 
wandeling, het hoofd leeg maken, even weg van de vier muren, 
werken aan een actief immuunsysteem,...  
 
Daar de artsen momenteel niet over te mogelijkheid beschikken 
de tijd vrij te maken om verwijsbrieven op te stellen om naar onze 
beweegcoach te gaan kan dit voor deze periode ZONDER 
verwijsbrief.  
 
Alle gesprekken verlopen zeer eenvoudig via een video gesprek 
op de computer. Je  ontvangt een link in de mailbox, klik op de 
link en vervolgens kom je  onmiddellijk in contact met de coach. 
 
Onze coach kan je  bereiken op het nummer 0497/02.69.30 of 
via het mailadres laarne@bewegenopverwijzing.be   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:laarne@bewegenopverwijzing.be
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1.8. Bewegingsoefeningen  

 Evenwichtsoefening  

 
- Plaats één hand op de stoel  
- Kijk naar een vast  punt recht 
voor je  
- Steun op één been  
- Probeer je hand opbouwend 
langer los te laten van de stoel  
- Doe dit 2 reeksen van 30 
seconden per been  
 
 

 
 

 

 Bilspieren stoel:  
- Zorg voor een rechte rug in 
zit  
- Strek afwisselend jouw L/R 
been voor 5 seconden  
- Span de buikspieren op (trek 
de navel in)  

- Doe dit 2 reeksen 10 tot 20 maal per been  
 
                                                                                                                                           
 

 

Beenzwaai stoel 
- Ga achter de stoel staan 
- Hou de stoel vast met één hand  
- Span de buikspieren op (navel 
intrekken)  
- Zwaar één been voorzichtig 
voor/achterwaarts  
- Doe dit 2 reeksen van 30 seconden 
per been 
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1.9. QUIZ  

Doe mee aan onze quiz en maak kans op een gezonde fruitmand. Geef je 

antwoorden door voor 24 april via mail of post (Colmanstraat 51). De 

winnaar wordt telefonisch verwittigd. nathalie.vanachte@zorgband.be of 

marleen.decoene@zorgband.be  

1. In mei 2019 rolde het nieuwe boek over de Kalkense Meersen, 
gerealiseerd door natuurpunt afdeling Scheldeland, van de persen. In dit 
boek wordt de oorsprong van het landschap, de rijke natuur van de 
Kalkense Meersen, de geschiedenis en het gebruik door de eeuwen heen 
belicht.  Wat is de titel van dit boek? 
 
2.  Zeventig jaar na de feiten zijn tijdens wegenwerken delen van een 
Duitse V1 bom, die op 24 december 1944 neerviel in Kalken, terug 
gevonden. De bom werd afgevuurd in de omgeving van het Nederlandse 
Enschede en had een specifiek doelwit, maar door omstandigheden heeft 
ze 1 à 2 minuten langer gevlogen en landde ze in Kalken.  Wat was het 
doelwit van deze V1? 
 
3. Dat er tijdens WOII in Kalken een Duits jachtvliegtuig was neergestort, 
is al jaar en dag een volksverhaal. Op 10 oktober 2015 werden de resten 
van een Focke Wulf FW 190 boven gehaald. De opgraving bracht niet 
enkel de restanten van het vliegtuig naar boven, maar informeert ons ook 
over de piloot die omkwam bij de crash.  
Onder welke naam is deze Focke Wulf beter gekend? Geef eveneens 
de volledige naam van de Duitse piloot? 
 
4.De panda werd gekozen tot symbool van? 
 
5. De vleermuizen kunnen in het donker vliegen met behulp van 
echopeiling.  Met welk systeem komt dit overeen?    
 
6. Welke zijn de zustergemeenten van onze gemeente? 
 
7. Wie is de ontwerper van “Leap of Faith”?   
 
 
 
 
 
 

mailto:nathalie.vanachte@zorgband.be
mailto:marleen.decoene@zorgband.be
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8. Laarne staat eveneens bekend als heksengemeente. In het Rijksarchief 
van Beveren worden de notulen van 6 heksenprocessen bewaard, die 
gehouden werden in het najaar van 1607. Verschillende vrouwen  werden 
vervolgd door de baljuw van Laarne in opdracht van de Heer van Laarne, 
en berecht door de Laarnse schepenbank. Hoeveel vrouwen werden 
daarbij tot de brandstapel veroordeeld en geëxecuteerd? 
 
9. De heksengilde houdt de geschiedenis van heksengemeente levendig 
en treedt op als ambassadeur van de gemeente. Op vraag van het 
toenmalige schepencollege zorgde deze gilde voor het brouwen van een 
kleurig biertje. Hoe noemt dit bier? 
 
 
10. Laarne heeft een reus, Hoe noemt deze reus? Er werd speciaal een 
vereniging opgericht voor deze reus, namelijk de tobbedragers. Kalken 
heeft ook 2 reuzen. Hoe noemen deze reuzen? 

Schiftingsvraag: hoeveel mensen namen er deel aan de quiz op de 
afsluitdatum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heks_(persoon)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beveren_(Oost-Vlaanderen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baljuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schepenbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsreus_(folklore)
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1.10. Woordzoeker Pasen  

D T S S P P E K G N I R E I V S A A P 

D A S Y A A E V R O P E L L E N G A H 

G F T E M A A S R A E E I T N A K A V 

A E R P E B H S A Y N  D U N D K R E K 

D L Z E A F O S V C E S E S E D M P V 

S k A I V A B O A A H D A V G S A N N 

A L E P N R S A L A K A A E R A A E S 

A E J K U T S S A A P A K G S Y G P P 

P E I N A W I T T E D O N D E R D A G 

E D C E P W E N D E O I R T O N A A N 

T H L K R W S E K K M U E M I S I S G 

S L E I I E E A T O K M S N L E F T M 

R O N U L W N E A T P A I I S E S Y E 

E T T K T S I E E P A E E N E T E D N 

E S E J T E L L E P S D N R G L T G U 
 

April Dienst Eerste paasdag 

Eieren Feest Geel 

Gezin Goede vrijdag Hardgekookt ei 

Inkopen Kerk Krans 

Kuiken Lente Menu 

Paasbrunch Paasdrukte Paashaas 

Paaslied Paasmorgen Paasstemming 

Paasstukje Paastijd Paasvakantie 

Paasviering Paaswake Pasen 

Pellen Pesach Sfeer 

Spelletjes Stol Symbool 

Tafelkleed Tweede paasdag Vakantie 

Verf Vrije dagen Witte donderdag  

 
De overgebleven letters vormen een zin 
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Breng deze tekening binnen voor dinsdag 14 april en win een lekkere 

chocoladeverassing. Met dank aan bakkerij Dult voor de sponsoring van deze 

verrassing. De winnaar wordt getrokken door een onschuldige hand. 
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Nathalie Van Achte 
                              Colmanstraat 51 
                              9270 Kalken 

   Tel 09/368.22.69 
Nathalie.vanachte@zorgband.be 

www.zorgband.be  
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