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Beste Instuivers, vrijwilligers en zorgverleners,  

 

‘We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze 

tijd … we zullen doorgaan … tot we samen zijn.’ Ramses Shaffy was nog nooit zo ac-

tueel.  Het zijn bevreemdende tijden die een grote aanpassing vragen. Alles wat zo 

vertrouwd en vanzelfsprekend was, is even niet meer. En zo heeft ook Instuif de 

deuren tijdelijk gesloten. De gezellige drukte, de leuke babbeltjes en de lachende 

gezichten, we missen ze … en vooral:  we missen jullie.  Maar we weten dat dit voor-

bij gaat en dus kijken we nu met zijn allen uit naar het moment dat we elkaar terug 

kunnen ontmoeten.  We hopen snel terug onbezorgd buiten te kunnen komen om 

zo samen vele leuke momenten te beleven en mooie uitstappen te maken. Maar in 

tussentijd is het nog even onthaasten en voorzichtig zijn.  

Instuif, een veilige thuishaven … dat willen we blijven voor jullie, zeker nu. We zijn 

elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar voor iedereen 

die met vragen zit of voor wie gewoon een praatje wil maken. Er is beslist om in april 

en mei  geen activiteiten in groep te organiseren maar we hopen in juni Instuif terug 

te openen. Sandy en Jozefien hebben dit krantje met veel enthousiasme voor jullie 

samengesteld. Het is een speciale editie geworden met aangepaste rubrieken om 

deze tijd optimaal door te komen! We maken van deze tijdelijke activiteitenstop ge-

bruik om onze Instuifruimte een volledige opfrissing te geven. De vloeren krijgen 

een nieuwe behandeling en ook de schilderwerken kunnen binnenkort van start 

gaan. Alle kasten en opbergruimtes worden onder handen genomen met een grote 

inzet van mijn collega’s, waarvoor dank!   

 

Weet dat we er zijn voor jullie en we zullen doorgaan …  

...tot we samen zijn.                 

Miek 
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Nu het coronavirus ons sociale leven op pauze zet, willen we jullie alternatieve ma-

nieren aanreiken om het ritme te bewaren. Belangrijk hierbij is: voldoende bewe-

gen, gezond eten en goed voor onszelf en zeker voor anderen zorgen. En dat doen 

we niet alleen, dat doen we samen. Want samen zijn we altijd sterker. Ook nu. 

 

 

 

 

ENKELE TIPS: 

BLIJF IN BEWEGING  

BEWEGEN BUITEN HUIS 

De volleybaltrainingen kunnen niet doorgaan, de fitness is dicht en ook het zwem-

bad gooit de handdoek in de ring. Wat nu? Baantjes trekken in je bad is niet zo’n 

baanbrekend goed idee. Maar geen nood. Het is lente, de natuur lonkt. Trek er op 

uit met de fiets of ga wandelen of joggen: dat is goed voor je lijf, en voor je 

hoofd. Want even in het groen doet wonderen voor je gemoed.  Hou wel rekening 

met de huidige maatregelen: ga niet in groep! Alleen of met één goede vriend(in) 

kan. En hou voldoende afstand. Probeer ook in je eigen omgeving te blijven. Maak 

van de gelegenheid gebruik om je buurt te (her)ontdekken.   

Ook als je naar buiten moet voor boodschappen: ga te voet als het kan of neem de 

fiets. 10 minuutjes fietsen staat gelijk aan 1.500 stappen! Elke stap, elke trap telt. 

Hond in huis? Dat is zeker de ideale kompaan om mee te gaan wandelen! 

 

BEWEGEN IN HUIS 

Toch blijf je best nog zoveel mogelijk in je eigen kot. Dus zoek je ook manieren om 

thuis meer te bewegen? Perfect! Want zelfs daar zijn die 10.000 stappen (8.000 

voor 65+-ers) binnen 'voet'bereik. Las af en toe beweegpauzes in en zoek moge-

lijkheden om actief te zijn. Er zijn er meer dan je denkt!  

 Woon je in een huis met verdiepingen of in een appartementsgebouw? Sla de 

lift over en neem de trap: breng beweegmomentjes naar een hoger niveau! 

GEZONDHEIDSTIPS IN TIJDEN VAN CORONA 

https://www.fietsroute.org/
https://www.wandelroutes.org/wandelen/overzicht
https://10000stappen.gezondleven.be/
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 Dringend schoonmaaktijd? Maak van de situatie gebruik en doe een grondige 

lentepoets. En vergeet de afwas en het bed opmaken niet! Bekijk de huishou-

delijke taken voortaan anders. Het moet toch gebeuren, dus waarom dit niet 

zien als een goede vorm van bewegen? 

 Tuinier met plezier, want dat is goed voor je spieren! Maai het gras, snoei de 

haag of spit een stukje tuin om. Weer een karweitje geschrapt en met dat be-

wegen zit het op die manier ook goed. Geen tuin? Ook je terras ziet er leuker 

uit met enkele fleurig geplante zomerbloemen. En jawel, ook kamerplanten 

hebben veel verzorging nodig, en dus ook een regelmatige beweging van jou. 

Daarnaast zijn ze ook een groot voordeel voor de luchtkwaliteit in huis en je 

mentale en fysieke gezondheid. 

 De VRT lanceert ’Beweeg in uw kot’, een toegankelijk bewegingsprogramma 

met Saartje Vandendriessche met dagelijks 10 minuten enkele eenvoudige be-

wegingsoefeningen. Je kan dit programma volgen op Eén van 12.50u - 13.00u.  

 Volg de Facebookpagina ‘ook thuis non stop voor G-sport’ van Parantee-Psylos  

voor creatieve manieren om in beweging te blijven. 

Wist je dat…. 

Jan S.  
dagelijks gaat 
wandelen of 

joggen. 

Rudolf elke dag 
een wandeling van 
5km maakt op weg 

naar het afhaal-
punt van het   

sociaal  
restaurant. 

Linda te voet 
naar de bank 

gaat. 

Patrick DM 
buitenhuis 

gaat fietsen. 

Mieke  
mee beweegt 
met senioren 
op Eclips tv. 

Olav & Bert  
samen gaan 

wandelen  
(op afstand). 

Eric C.  
zijn ouders helpt 

met de lente-
schoonmaak 

 in huis en in de 

Jo  
op de  

hometrainer 
fietst. 

Ook Walter  
buitenhuis 

fietstochten 
maakt. 

Philippe S.  
dagelijks gaat 

wandelen. 

Peter VH  
gaat wandelen 

met zijn  
begeleiding. 

Guy te voet  
naar de  
bakker 

wandelt. 

Innes  
1-op-1 blijft 
 joggen met 
haar loop-

club en 
sportfilmpjes  

uitoefent; 

Suzy in de 
buurt gaat 

wandelen of 
fietsen. 
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ONTBIJT 

 belegde volkerenboterham  

 yoghurt met vers fruit en muesli 

 havermout met vers fruit 

SNACKS 

 fruit 

 yoghurt 

 brik melk of sojadrink 

 ongezouten noten 

 groenten: snoeptomaatjes, komkommer, wortel, paprika,… met eventueel      

        een gezonde dip zoals hummus of tzatziki  

LUNCH 

 salade 

 belegde volkorenboterham  

 trend: poké bowl ofwel  een kommetje met rijst,  groenten     

          en gemarineerde rauwe vis, veggi of vlees en een dressing 

WARME MAALTIJD 

 Gouden regel: 1/2 groenten, 1/4 aardappelen of volkoren granen, 1/4 vis,  

        vlees, ei, peulvruchten of vervangproducten 

 Zorg voor variatie: bv. seizoensgroenten, volkoren producten, veggie,… 

 Hou het gemakkelijk! Bv. koken met vier ingrediënten, eenpansgerechten,  

       maaltijdsoep of ovenschotels waar je meerdere dagen van kan eten. 

Gemakkelijke en gezonde recepten vind je verder in dit krantje! 

EET EN DRINK GEZOND 

De kookcursus gaat niet door en (sociale) restaurants zijn dicht, maar frituren blijven 

gewoon open. Betekent dit dat je elke avond een frietje moet steken? Zeker niet. 

Gezond eten volgens de voedingsdriehoek is belangrijk om je weerstand te onder-

houden. Verspil je geld niet aan hippe superfoods of dure voedingssupplementen. 

Wat je wél in huis kan halen is vitamine D. En zoek die vitamine D ook buitenshuis, 

in je tuin, op je terras of voor het raam: profiteer maximaal van het aangename 

voorjaarszonnetje. We hebben er lang genoeg op gewacht! 

http://www.gezondleven.be/voedingsdriehoek
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BLIJF SOCIAAL & HOU CONTACT VIA VIDEOBELLEN 

Nu de deuren van Instuif gesloten zijn is het niet mogelijk om elkaar te ontmoeten 

tijdens het praatcafé, de koffie- en theekrans of een andere Instuifactiviteit. Ge-

lukkig is de technologie al zo ver gevorderd dat dit niet betekent dat jullie elkaar 

niet meer kunnen zien. Hieronder presenteren we enkele manieren om te video-

bellen naar vrienden en familie. Sociaal blijven terwijl we verplaatsingen moeten 

beperken en samenkomst vermijden, het kan! Moest deze info niet voldoende 

zijn, vraag gerust telefonisch hulp aan het Instuifteam. 

 

WHATSAPP 

Whats App is een app die je op je smartphone kan installeren en werkt via inter-

net. Het  is populair en vervangt tegenwoordig bij veel mensen de klassieke sms. 

Je stuurt er heel eenvoudig foto’s, video’s en gesproken berichten mee door via je 

smartphone én je kan ermee (video)bellen. Een account aanmaken is niet nodig, 

de app linkt je profiel aan je gsm-nummer. De app zet al je contactpersonen waar-

van je het gsm-nummer hebt én die ook Whatsapp geïnstalleerd hebben meteen 

in een lijst, zodat jij er makkelijk meteen contact mee kan opnemen.   

 

Hoe kan je videobellen via Whats App?  

Als eerste is het belangrijk om een goede internet verbinding te hebben. Een 

slechte verbinding resulteert in een slechte beeld- en audiokwaliteit. 

 Een videogesprek starten:  

   - Open de chat met het contact dat je wil videobellen. 

   - Tik op Video-oproep  

 Een video-oproep ontvangen:  

 Als je telefoon is ontgrendeld, maar je niet op WhatsApp zit, ontvang je van 

WhatsApp een melding voor een inkomende video-oproep als iemand je vi-

deobelt. Dan kun je het volgende doen:  

 - Veeg omhoog om op te nemen. 

 - Veeg omhoog om te weigeren. 
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FACEBOOK/MESSENGER 

Op je computer of lapop kan je bellen vanuit de webversie van Facebook. Ga naar 

chatvenster en open een gesprek met de persoon waar je mee wil videobellen. Klik 

op het volgend icoontje en start het gesprek.   

 

Facebook heeft ook een aparte chatapp voor smartphone en tablet: Messenger. 

Die moet je eerst downloaden als je van je smartphone of tablet wilt bellen via Fa-

cebook. Het voordeel van Facebook is dat je met elkaar kan viedobellen via je lap-

top of computer. Bij Whats App gaat dit enkel via je smartphone en dus op een klei-

ner scherm. Het nadeel van Facebook is dat je een account moet aanmaken. Dit is 

niet nodig bij Whats App.  

 

HOUSPARTY 

Houseparty is net zoals Whatsapp en Messenger een app die je moet installeren op 

je smartphone.  Het leuke aan Houseparty is dat je met zijn achten in één gesprek 

kan videobellen en samen spelletjes kan spelen. Een account aanmaken is erg een-

voudig. Je maakt een account aan via je e-mailadres en je gsm-nummer. Vervolgens 

verbindt je je contactlijst of Facebookvrienden met de app. Voor je met iemand kan 

bellen moet je die persoon toevoegen. Dit doe je door op de smiley te klikken en 

vervolgens op ‘add’. Als één van je vrienden online is, krijg je hier een melding van. 

Hen kan je uitnodigen om te videobellen. Om een extra persoon toe te voegen aan 

het gesprek druk je het kruisje in de linkerbovenhoek. 

Tip: als al je vrienden aanwezig zijn in de chatroom, kan je 

die room best vergrendelen. Anders kunnen er vrienden van de deelnemers onge-

vraagd deelnemen aan de videochat.  

 

Zo, nu kunnen jullie aan de slag!  

Veel plezier bij het videobellen en neem gerust contact op bij vragen!  
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ZORG VOOR JEZELF 

De gevolgen van het coronavirus kunnen ons fysiek raken, maar ook emotioneel. 

Velen van ons zijn geïsoleerd of voelen zich eenzaam. Veel mensen hebben nood 

aan een babbeltje, om even van gedachten te wisselen of om wat dingen op een 

rijtje te zetten. Hieronder enkele tips om ook voor je mentale zelf zorg te dragen.  

 

INSTUIF IS TELEFONISCH BEREIKBAAR VOOR EEN BABBEL 

Aangezien Instuif gesloten is en dit voor veel mensen een groot deel van de 

sociale contacten wegneemt, willen wij garanderen dat jullie altijd naar ons 

mogen bellen om een babbeltje te doen. We luisteren graag! Bereikbaar op 

de vaste lijn (03/218.68.26) en gsmnummer (0483/00.10.35) op ma-di-do-vr 

van 11u - 17u. 

 

(ONLINE) BELLEN MET JE EIGEN HULPVERLENER 

Vele centra, zoals CGG Andante, zetten momenteel meer in op telefonische en onli-

ne ondersteuning en therapie. Neem daarom contact op met je eigen psycholoog 

of psychiater om te horen wat de mogelijkheden kunnen zijn voor jou. 

Vrijwilligers van de Corona Denktank zorgden ook voor een 

toegankelijk online platform om met elkaar te communiceren: 

de Praatbox. Het is een soort videocall waarbij jij en je therapeut samen in een digi-

tale ruimte zitten. Het is makkelijk in gebruik en je hebt enkel je computer nodig.  

Meer info vind je terug op de website www.praatbox.be. 

 

CHAT MET EEN PROFESSIONAL 

De Kanteling heeft een gratis platform op poten gezet. Van maandag tot vrijdag, 

tussen 10.00u en 12.00u en ook tussen 18.00u en 20.00u, kan je met één van de 

professionele hulpverleners chatten. Op deze manier willen zij 

een luisterend oor bieden aan mensen die hier behoefte aan 

hebben. Dit kan eenvoudig via de chatknop op de website 

www.dekanteling.be 

https://www.praatbox.be/
https://www.praatbox.be/
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Door de impact van het coronavirus kunnen sommige mensen 

niet meer naar de winkel, apotheek of met hun hond gaan 

wandelen. In heel de stad starten warme initiatieven om el-

kaar te helpen. De stad lanceert daarom een platform waar 

vraag en aanbod elkaar vinden. 

 

HEB JE ZELF HULP NODIG? 

Kan je niet naar de winkel? Heb je een dringende computervraag? Wil je even met 

iemand praten? De stad bundelt alle hulpvragen. Laat weten waarvoor je hulp kan 

gebruiken via volgende kanalen: 

 Vul het formulier in op volgende link: antwerpen.be/nl/info/antwerpen-helpt 

 Mail naar antwerpenhelpt@antwerpen.be 

 Bel naar het gratis nummer 0800 670 10 (van 9 tot 17 uur) 

De medewerkers van de Stad Antwerpen bekijken alle vragen en contacteren je 

wanneer ze een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. Ze behandelen alle vra-

ZORG VOOR ANDEREN: ANTWERPEN HELPT 

LUISTERGENOTEN UILENSPIEGEL 

Uilenspiegel lanceert ‘Luistergenoten’, een luisterlijn van en voor lot-

genoten. Luistergenoten zijn mensen met een psychische kwetsbaar-

heid die vrijwillig een luisterend oor aanbieden aan wie nood heeft 

aan een gesprek. Dit kan per telefoon, (video)chat of via e-mail. Lotgenoten luiste-

ren empathisch met hun eigen ervaringskennis, maar hebben daar niet noodzakelijk 

een training voor gevolgd. Meer info om je aan te melden vind je terug op: 

www.uilenspiegel.net/wat/luistergenoten.  

 

TELE-ONTHAAL 

Ook buiten de kantooruren kan je wel eens nood hebben aan een gesprek. Daarom 

is Tele-onthaal dag en nacht, ook in het weekend en op feestdagen open. Bel ano-

niem en gratis het nummer 106 om met een vrijwilliger te praten. Is chatten meer 

iets voor jou? Dan vind je meer info terug op  www.tele-onthaal.be. 

https://www.antwerpen.be/nl/info/antwerpen-helpt
mailto:antwerpenhelpt@antwerpen.be
https://www.uilenspiegel.net/wat/luistergenoten
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LAAT AF EN TOE LOS! 

Er komt veel info op ons af en we willen weten hoe het gaat met de wereld: maar 

non stop het nieuws checken is ook geen oplossing. Je angstig voelen is niet ab-

normaal: praat erover met anderen. Maar waak erover dat je dit niet constant 

doet. Je hoofd heeft ook rust nodig. Praat over wat er gebeurt met vrienden en 

familie, lucht je hart, maar praat daarna over andere positieve dingen. Deel bv. de 

tips die je net las. Anderen hebben er vast ook iets aan. Sharing is caring!  

EEN LAATSTE TIP 

Onder het motto ‘laat onze zorgverleners niet stikken!’ hebben Wilke en Jozefien 
heel wat verschillende mondmaskers gemaakt. Ze hebben nu een 
goed, officieel uitgetest patroon om te reproduceren voor diegenen 
die er graag één willen.  Want ook als je ziek bent of meer risico hebt 
om ziek te worden, heb je baat bij zo’n masker. Het masker verlaagt 
de kans dat je iemand uit je omgeving besmet.  
 

Jullie kunnen telefonisch bestellen via Instuif op het nr. 03/218.68.26 en dan stu-
ren wij het exemplaar per post op. Je krijgt bijgevoegd een gebruiksaanwijzing 
met enkele gebruikstips.  

WILKE & JOZEFIEN BIEDEN ZELFGESTIKTE MONDMASKERS AAN! 

WIL JE ZELF HELPEN? 

Help eerst personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving (familie, bu-

ren, vrienden...). Bevraag je buren door een kaartje in de bus te steken. Wil je 

meer doen? Geef je dan op als vrijwilliger. Dit kan op  www.antwerpen.be/

antwerpenhelpt, waar je de hulpvragen terugvindt. Maak je keuze en bied jouw 

hulp aan! Hou rekening met de geldende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus te vertragen: maak afspraken telefonisch of digitaal / maak zo 

weinig mogelijk fysiek contact / hou afstand / was voor en na het bezoek je han-

den / wees voorzichtig met risicogroepen / betaal boodschappen terug met geld 

in een enveloppe of betaal digitaal / Help alleen anderen als je jonger bent dan 

50 en in goede gezondheid. En wees alert voor symptomen  

van corona:  koorts, vermoeidheid, droge hoest, keelpijn! 

http://www.antwerpen.be/antwerpenhelpt
http://www.antwerpen.be/antwerpenhelpt
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GEZOND & LEKKER KOKEN @HOME 

In tijden van corona is het belangrijk om gezond en gevarieerd te blijven eten. Zo 

bouw je een sterke weerstand op. Hieronder vind je twee lekkere recepten die je 

alvast eens kan uitproberen. Smakelijk!  

 

OMELETWRAPS MET HAM, RUCOLA, PAPRIKA EN TOMAAT 

 
Benodigdheden (voor 1 persoon) 

 1 ei 

 1 handje rucola 

 1 paprika 

 1 handje cherrytomaatjes 

 1 plakjes ham 

 zout & peper  

 

Bereidingswijze: 

Breek het ei open boven een kom. Roer stevig tot het een gladde massa is. Doe hier 

een beetje zout en peper bij. Smelt een klontje boter in een pan. Schenk vervolgens 

het mengsel in de pan. Keer de omelet om wanneer de bovenkant niet meer nat is. 

Was en snij de cherrytomaatjes en de paprika. 

Beleg de omelet met 1 plak ham, een handje rucola, stukjes paprika en wat to-

maatjes. Rol de omelet  op en snijd deze doormidden.  
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PASTA MET KIP EN BROCCOLI 

  

  

  

  

  

Benodigdheden (voor 1 persoon) 

 100g penne 

 ¼ broccoli 

 100g kipfilet  

 Italiaanse kruiden 

 50g roomkaas 

 20g groene olijven  

 zout en peper 

 

Bereidingswijze 

Kook de penne volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. 

Snijd ¼ van de broccoli in kleine roosjes. Schil de stronk en snijd in stukjes. Kook de 

broccoli in 5 min. beetgaar.  

Snijd de kipfilet in blokjes van 2 cm en bestrooi met de Italiaanse kruiden, peper en 

zout. Verhit de olie in een pan en bak de kip op middelhoog vuur in 3 min. rondom 

goudbruin. 

Giet de pasta af, maar vang een kopje kookvocht op.  

Voeg de roomkaas en 25 ml kookvocht toe aan de kip en verwarm 2 min. op laag 

vuur. Voeg de pasta en broccoli toe en breng op smaak met peper en zout.  Snijd de 

olijven in plakjes en verdeel over de pasta. 
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CREATIEF ATELIER @HOME 

Betekenis van de Mandala 

Mandala’s zijn prachtige cirkelvormige figuren met symmetrische elementen. Het 

woord mandala stamt uit het Sanskriet (een oude Indische taal) en betekent letter-

lijk: ‘magische cirkel’, of ‘magisch wiel’. Volgens oude oosterse wijsheden dienen ze 

tot inspiratie en innerlijke verrijking. Ze maken je bewust van de oneindigheid van 

het bestaan en de verbinding met alles om je heen. De Mandala is een oersymbool 

dat geen begin en geen einde kent. De mooie tekeningen en patronen vormen een 

belangrijk element bij het uitvoeren van tradities, meditaties en rituelen in onder 

andere het Boeddhisme en het Hindoeïsme. 

 

De opbouw van een Mandala 

Mandala’s worden volgens een bepaald systeem opgebouwd. De basis (buitenrand) 

is rond, ook wel de ‘circle of life’ genoemd en zie je terug in allerlei aspecten van het 

leven: de aarde, de zon, de maan, maar ook symbolisch, zoals de familie- en vrien-

denkring. De binnenkant van de cirkel biedt een veilige beschermende ruimte waar-

in je rust en vrede kunt vinden met jezelf, waardoor allerlei innerlijke processen op 

gang kunnen komen. 

De stip in het midden, 

het centrum, staat sym-

bool voor de samenge-

balde oerkracht. Daar 

waar alles met elkaar in 

verbinding staat. 
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PUZZELEN @HOME  

LOGOQUIZ: HERKEN JIJ ONDERSTAANDE LOGO’S? 

 

 

 

 

 

1. ___________       2. ___________         3. ___________        4. ___________   

 

 

 

 

 

5. ___________          6.___________        7.___________         8.___________  

WOORDZOEKER INSTUIF 
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HUMOR 

Er komt een vertegenwoordiger van stofzuigers langs bij een boerderij. Hij belt aan. 

De boerin doet open. De vertegenwoordiger begint te praten. ‘Dag mevrouw, ik ben 

vertegenwoordiger van super goede stofzuigers. Die zuigen echt alles op, maken 

alles schoon, gewoon SUPER. En om het te bewijzen, maak ik nu uw tapijt even vuil.’ 

De vertegenwoordiger gooit een hele doos met 

vuiligheid over de vloerbekleding en zegt: ‘met 

mijn stofzuiger maak ik dat weer helemaal brand-

schoon. Ik garandeer u, elke korrel die blijft lig-

gen, eet ik persoonlijk van de vloer.’ Zegt de boe-

rin: ‘Nou, begin dan maar alvast te eten, want we 

hebben geen elektriciteit.’ 

WOORDZOEKER CORONACRISIS 



 

15 

GEDICHT   
Tip van Lucas Speelman 

Maar de lente wist het niet… 
 

Het was begin 2020… 
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug. 

Februari was een hele onrustige maand geweest, 
met veel stormen en veel regen. 

De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen,  
alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen.  

En toen werd het maart… 
 

Het was maart 2020… 
Ineens kwamen de mensen bijna niet meer buiten  
en dat over de hele wereld, landen gingen op slot,  

de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde,  het was zo surrealistisch. 
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten,  

de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg. 
 Iedereen wist wat er aan de hand was. 

 
Maar de lente wist het niet. 

En de bloemen bleven uitkomen, en de zon scheen. 
De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. 

En de zwaluwen kwamen weer terug, en de lucht werd oranje en blauw. 
Het werd later donker en ‘s ochtends vroeger licht. 

 
Het was maart 2020… 

De jongeren studeerden online, vanuit thuis. 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis. 

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen, of om de hond uit te laten. 

Bijna alles was gesloten.  
Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. 

Mensen moesten vanuit huis gaan werken. 
Ondernemers kwamen in de problemen. 

De meeste kinderen konden niet meer naar school. 
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen,  

operaties en onderzoeken werden uitgesteld. 
 

Iedereen wist het. 
Maar de lente wist het niet en het ontsproot. 

Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af 
Ze schonk de mensen haar mooiste bloemen  

en haar heerlijkste geuren. 
 

Het was maart 2020… 
Iedereen zat thuis in quarantaine, 

om gezondheidsredenen of preventief. 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, maar anderen móesten. 
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Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging. 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk. 

In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet. 

En niemand wist wanneer dat weer kon. 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid, terwijl er vrede was. 

 
Over de hele wereld werden veel mensen ziek, en het was besmettelijk. 

Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt! 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit. 

En de weken duurden ineens veel langer. 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen. 

De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held. 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was,  

niemand had dit verwacht… Iedereen wist wat er gebeurde. 
 

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien, 
De Magnolia stond in de knop, 

De vogeltjes begonnen aan hun nestjes, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en toen… 

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen. 

Er was weer tijd om te schrijven en te lezen. 
Mensen lieten hun fantasie de vrije loop, 

en verveling ontsproot in creativiteit. 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden,en vonden de weg naar zichzelf terug. 

Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin. 
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie, om de liefde van hun leven te vinden. 

Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken. 
 

Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was. 
Deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit. 

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn. 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid, en verzonnen dingen om er iets aan te doen. 

 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven. 

Mensen die elkaar niet kenden, begonnen spontaan een praatje met elkaar. 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop,  

zodat eenzame mensen ze konden bellen. 
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De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen, 
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan. 

Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg. 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. 

Om 20:00 uur ‘s avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen. 
Voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel,  

die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden. 
 

2020 werd het jaar waarin men het belang erkende van  
gezondheid en verbinding, van saamhorigheid,  

van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping. 
Dit deed iets met het collectieve bewustzijn,  

dit deed iets met álle mensen… 
 

En de economie ging bijna kopje onder,  
maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit. 

Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, 
het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen. 

Dat wisten we allemaal. 
 

Maar de lente wist het niet, 
En de rivieren werden schoner, en de bomen liepen uit. 

En de bloembollen kwamen uit. 
En het werd steeds warmer. 

En er waren ineens veel meer vogels. 
 

En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv, 

en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was. 
En dat het virus had verloren! 

Dat iedereen SAMEN had gewonnen! 
En toen ging iedereen de straat op… 

Met tranen in de ogen. 
Zonder maskers en handschoenen. 

De buren werden geknuffeld, alsof het familie was. 
En de wereld was liefdevoller geworden. 

En de mensen waren humaner geworden. 
En ze hadden weer waarden en normen. 

 
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen. 

Doordat alles lang stil had gestaan, kon de aarde weer ademen,  
ook zij was genezen van wat de mensen  

haar veel eerder hadden aangedaan. 
 

En toen kwam de zomer….Omdat de lente het niet wist. 
En hij was er nog steeds. 

Ondanks alles, ondanks het virus, ondanks de dood. 
Omdat de lente het niet wist, 

leerde iedereen de kracht van het leven. 
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FOTORUBRIEK 

DRIEDAAGSE DE PANNE 
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 we Instuif in een nieuw jasje gaan steken. Zowel de vloeren als de muren van 

het café krijgen een opknapbeurt Een grote dankjewel aan Andante voor deze 

mogelijkheden! We zijn benieuwd naar wat jullie er van zullen vinden! 

 het voorjaarsweekend in de Panne heel gezellig was. Ondanks de getroffen 

maatregelen door de overheid, hebben we toch ten volle kunnen genieten 

van zon, zee, strand en elkaars gezelschap. 

 we de zomerreis naar Sicilië hebben moeten annuleren. Dit was enkel moge-

lijk met de hulp van Andante, die een heel groot deel van de annulatiekost op 

zich heeft genomen. Enorm bedankt hiervoor! We hopen volgend jaar  op een 

even leuke bestemming  en een even grote interesse van jullie!  

 er nog steeds enkele plaatsen zijn voor de zomerreis naar Blankenberge, waar 

we zullen verblijven in het Liberty Hotel. Jullie kunnen hier telefonisch voor 

inschrijven! 

 we dit jaar naar de Ardennen trekken voor het najaarsweekend! We zullen 

verblijven in Hotel Dennenheuvel in Durbuy. 

 het jaarlijkse petanquetornooi, georganiseerd door Rotaryclub Antwerpen 

Zuid, verzet wordt naar het najaar. 

 we hebben besloten om de uitstap naar Werchter Classic niet te laten door-

gaan. We hopen volgend jaar op een even sterke line-up! 

 Patrick DM 60 jaar is geworden. Hip hip hoera!  

 er de komende periode vele traktaties zullen zijn van onze jarige Instuivers 

tijdens het praatcafé. Zo is er een herneming van het reeds georganiseerde 

feestje van Patrick DM, Eric P en Jozefien. Ook Gina, Ivan en Stefan willen 

graag hun verjaardag samen met de Instuivers vieren. Alvast van harte gefeli-

citeerd met jullie verjaardag! 

 we ons buitenterras terug zullen inrichten met mooie planten & bloemen! 

WIST JE DAT... 
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MEI 
 

2  Ivan Feyen 

8  Gina Bussens 

11  Suzy Janssens 

12 Serge Van Achter 

17 Bert Ertzinger 

  Gusje Thielens 

18  Viviane Corbet 

19 Lindsey Van Roy 

20 Brigitte Boone 

            Dirk Tjantele 

22 Guy Vanheerswynghels 

30 Geert Adriaenssens 

  Sammy Mijlemans 

 

 

 

 

 
 
JUNI 
 

1 Zhi  Xiurang 

5 Myriam Decoene 

6 Walter Van Cant 

10 Stefan Buysen 

 Linda Ivicsics 

17 Ann Ghijs 

18 Eric Van Horenbeeck 

20 Greet Verlinden 

25 Patrick De Ridder 

26 Ilse Rossou 

28 Koen Reyns 

29 Marleen Van Roey 

30 Ingrid Van Ginneken 

PROFICIAT AAN ALLE JARIGEN !!! 

VERJAARDAGEN 
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WERKTEN MEE:  

SANDY  

JOZEFIEN  

MARLEEN  

KATRIEN 

SPORTRUBRIEK 

HUZUR VZW 

Ieperstraat 26 

2018 Antwerpen 

(dichtbij het Nieuwe Justitiepaleis) 

WOORDZOEKER INSTUIF WOORDZOEKER CORONACRISIS 

OPLOSSINGEN PUZZELS 

OPL: WE ZIEN JULLIE GRAAG SNEL WEER TERUG 

 IN INSTUIF 

LOGOQUIZ 

1. Messenger 

2. Uilenspiegel 

3. Stad Antwerpen 

4. What’s app 

5. Herstelacademie 

6. Facebook 

7. Bpost 

8. Instuif 

OPL: STAY HOME AND STAY SAFE 



 

 


