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Nieuwjaarsfeest 2016

‘t Schoederbladje

‘T SCHOEDERKLOPTJE VZW

Naar jaarlijkse gewoonte ging ons nieuwjaarsfeest door in O.C.
Albatros in Zarren. We begonnen met een lekker aperitief naar
keuze met verschillende hapjes. Daarna was er beenhesp met
wintergroentjes en frieten. Tussenin was er een DJ die voor
aangename muziek heeft gezorgd. Als dessert was er ijsbuche
voorzien met koffie. Er werd die avond ook gezelschapsspelen
voorzien. Die avond werd ook georganiseerd in samenwerking
met de Stille Weldoeners van Kortemark. Zij hadden voor iedereen
een nieuwjaarsgeschenk voorzien. Voor de kinderen was er speelgoed als cadeau. Het was een geslaagde avond. De mensen vonden
het eten lekker en het was een gezellige avond. Dit was zeker voor
herhaling vatbaar.
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Wistjedatjes
Wist u dat…?! De totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is? Bloedvaten verdelen het
bloed vanuit ons hart over het hele lichaam. Daar is een totale lengte van 100.000 kilometer aan
bloedvaten mee gemoeid. Gelijk aan twee en een halve keer de omtrek van de aarde. Het bloed
stroomt door slagaders, aders en haarvaten. Slagaders zorgen voor de bloedstroom van het hart af,
aders zorgen voor de bloedstroom naar het hart toe.

Wist u dat…?! Bier niet de oorzaak is van een bierbuik? Onderzoeker Martin Marmot onderzocht
samen met een groep wetenschappers het verband tussen bier drinken en de buikomvang. Ze gingen
uit van de algemene volkswijsheid dat overmatig bier drinken een bierbuik veroorzaakt. “Maar we
vonden dat er weinig echte bewijzen voor zijn in de wetenschappelijke literatuur”, aldus Marmot.
Voor het onderzoek ging het onderzoeksteam naar Tsjechië, waar men per hoofd van de bevolking
het meeste bier zou drinken ter wereld. Voor het onderzoek werden bijna 2000 mensen onderzocht.
Dit leidde tot de conclusie dat er geen belangrijke relatie bestaat tussen bier drinken en bierbuiken.
Het bleek zelfs zo te zijn dat de vrouwen die bier dronken, gemiddeld minder wogen dan de vrouwen die helemaal geen bier dronken. Bij het onderzoek hebben de wetenschappers ook gekeken naar
factoren als roken. Ook hebben ze gekeken naar verschillen tussen Tsjechische bieren en Brits bier
maar daar vonden ze geen belangrijke verschillen : “De Tsjechen brouwen uitstekend bier, maar het
bevat hetzelfde aantal calorieën en dezelfde hoeveelheden suiker en alcohol” , aldus Marmot. Het is
dus een grondig onderzoek geweest en lijkt een oude ‘volksmythe’ te weerleggen.
Wist u dat…?! Een bedorven ei drijft en een vers ei zinkt? Wil je weten of je ei nog wel eetbaar is?
Plaats het ei in een pan met water. Een vers ei zal zinken, terwijl een bedorven ei (horizontaal) zal
blijven drijven. Als het ei lichtjes omhoog wijst en dus verticaal op de bodem ligt, is het al een redelijk oud ei, maar het kan nog gegeten worden. Bij een ouder ei is namelijk de luchtkamer groter. Dit
komt waarschijnlijk doordat het water uit het eiwit langzamerhand verdampt. Hierdoor ontstaan
gassen waardoor het ei blijft drijven en waardoor de traditionele eierlucht ontstaat.
Wist u dat…?! Junkfood dommer maakt? Het eten van te veel hamburgers, frieten etc. maakt al na
10 dagen dommer. Verder blijkt uit een onderzoek dat te veel vette voeding ook al na 4 dagen je spieren aantast. De wetenschappers vergeleken een groep ratten die weinig vetten (7,5%) opnamen met
een groep die veel vetten (55%) aten. Na 4 dagen produceerden de spieren van de ’vette’ dieren minder zuurstof om energie aan te maken nodig om te sporten. Hierdoor moest hun hart harder werken
en werd het groter. Na 9 dagen duurde het bij hen ook belangrijk langer om door een doolhof te lopen en maakten ze meer fouten dan hun ‘magere’ lotgenoten. Het kortetermijngeheugen en de mentale alertheid lijden dus ook onder slechte eetgewoonten. Vervolgens bestudeerden de wetenschappers de oorzaak hier van in de spiercellen. Ze ontdekten dat een bepaald proteïne de cellen minder
efficiënt maakten. “Eigenlijk kun je het verschijnsel een kater van te veel vet noemen.” Volgens de
onderzoekers bewijst dit dat er een verband bestaat tussen wat mensen eten, de manier van denken
en hun lichamelijke prestaties. Het westerse eetpatroon is erg rijk aan vetten en dat wordt geassocieerd met ernstige gevolgen op lange termijn als obesitas, diabetes en hartfalen, maar de gevolgen op
korte termijn kregen weinig aandacht. We hopen dat deze resultaten mensen helpen na te

denken over hun dagelijkse vetopname. Want hun algemene welzijn, gezondheid en
alertheid zal er wel bij varen.
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Uitstap Paasvakantie : Volksspelen
We vertrokken met een big smile richting volksspelen. In Woumen werden we warm
onthaald door de eigenaars van het volkscafé. Het is een mooie plaats met lieve mensen.
We kregen koffie met zelfgemaakte taart en een heerlijk bolletje ijs. Na de lekkere taart
kregen we een rondleiding en uitleg over de volksspelen. De spelers werden in groepjes
verdeeld. Met een scoreblad in de hand kon de wedstrijd beginnen. Ook de fotograaf was
van de partij. Deze volksspelen deden ons denken aan onze grootouders. Onze namiddag
werd rijkelijk gevuld met verschillende soorten spelletjes. Er was onder andere een sjoelbak,
ringwerpen, enzovoort.
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Reis naar Vakantiehoeve Deflière
Dinsdag 5 juli vertrokken we met een groep van 28 personen richting
Saint-Sauveur nabij Ronse.
Vakantiehoeve Deflière is een prachtige locatie waar we met de groep
3 dagen verbleven. Nadat iedereen geïnstalleerd was, overliepen we het
programma. We deden samen heel wat leuke activiteiten zoals oude
volksspelen, kubb, blote voetentocht, stadsbezoek aan Ronse, quizavond
en karaoke avond. Kortom, voor elk wat wils.
We moesten ook geen honger lijden, want de keukenploeg zorgde telkens
voor een uitgebreid ontbijtbuffet, een lekker middagmaal en ‘s avonds
genoten we na een gezellig aperitief van een barbecue en de volgende dag
frietjes met stoofvlees.
Met een voldaan gevoel keerden we terug richting Zarren. Op naar de
volgende editie.

Nazomerfeest 2016
Op een zonnige, zwoele zaterdagavond in Zarren in zaal Albratros kwamen
52 mensen samen voor ons traditioneel nazomerfeest.
Een gelegenheid om ons 15-jarig bestaan te vieren. Na een zeer lekkere
aperitief konden we aanschuiven aan een koud buffet. Om te eindigen met
een ijsje, wat te slap wegens de temperatuur. Daarop volgde het optreden
van een artiest, even charmant als het dorp waar hij vandaan kwam.
De organisatie was het eerste initiatief van een verruimde stuurgroep. Een
goede start voor het nieuwe werkjaar.
Met dank aan alle medewerkers die dit feest tot een goed einde hadden
gebracht.

Stilte is een zeldzaam kruid…
Al jaren stel ik me de vraag
of echte stilte wel bestaat.
En daarboven wist ik graag :
Is daar wel iemand mee gebaat?
Ook zou ik willen weten
of echte stilte hoorbaar is
en of je haar kan meten
en vatten in een beeltenis.
Moeten we ze daar gaan zoeken
waar lawaai afwezig is?
Of schuilt ze in verlaten hoeken
tussen licht en duisternis?
Een antwoord op die vragen
kan niemand je ooit geven.
En wie dat toch wil wagen
zal zoeken… heel zijn leven.
Stilte is een zeldzaam kruid
dat nooit of nimmer zal vergaan.
Ze is muziek zonder geluid
en brengt zelfs rust in een orkaan.
Ik voel - maar kan ‘t bewijs niet geven dat stilte een sterk voedsel is
vol kracht en ook vol leven…
En daar ligt haar betekenis!
Stilte is een voedzaam kruid…

Lokaal woonbeleid (17 oktober)
Rond 17 oktober 2016 zullen we met de verengingen waar armen het
woord nemen het thema wonen extra in de kijker zetten. We vragen aandacht voor de problematiek op alle niveaus en bij verschillende
actoren. Omdat vele verenigingen rond 17 oktober extra aandacht geven
aan het beleid op lokaal niveau, sommen we hier even op waar daar de grootste knelpunten en/of uitdagingen zijn en op welke punten jullie het
beleid kunnen bevragen.
Een duidelijke visie :
Lokale besturen zijn de regisseur van het Vlaamse Woonbeleid, ze kregen
heel wat belangrijke taken toebedeeld. Bij het uitvoeren van die verschillende taken
(woonkwaliteitsbewaking, ondersteuning woonbehoeftigen,
leegstandsbestrijding, …) vertrekt een lokale overheid vaak vanuit een bepaalde visie met
een bepaalde strategie tot gevolg.

Wat is de visie van jullie lokale overheid op wonen? Wordt maximaal
vertrokken vanuit het recht op wonen en zoekt men oplossingen voor
alle inwoners? Hoe past een degelijke kwaliteitsbewaking hier in? En wat
met leegstandsbestrijding?

De sociale huurmarkt :
Voor mensen in armoede blijft de sociale huurmarkt vaak de enige manier
om een duurzame en betaalbare woning te vinden. Tegelijk zien we dat wachtlijsten overal
in Vlaanderen lang zijn, zeker voor bepaalde groepen
(alleenstaanden, grote gezinnen, …). Sinds 2009 heeft elke gemeente een
Bindend Sociaal Objectief, een bepaald aantal sociale woningen dat moet worden gerealiseerd. Ook als dat aantal is gerealiseerd, kan een stad of
gemeente er toch voor kiezen te investeren in extra woningen.
Hoe staat het binnen jullie gemeente met dit bindend sociaal objectief ?

Hoeveel mensen wachten momenteel op een sociale woning en hoe probeert het lokale bestuur dit op te lossen? Wordt (voldoende) geïnvesteerd in de uitbouw van een sociale verhuurkantoor (SVK)?

Ondersteuning van wie daar nood aan heeft :
Er komt heel wat bij kijken bij wonen, denk maar de zoektocht naar de
juiste woning, weten waar je recht op hebt en wat mag en niet mag. Een gemeente kan een
duidelijk dienstenaanbod uitbouwen waarbij mensen geholpen worden met hun vragen.
Dan kan bijvoorbeeld via een eigen woonloket, via de OCMW-werking of via de ondersteuning van een huurdersbond. Ondersteuning kan ook financieel, door het uitbouwen van
een eigen huursubsidiesysteem of door bepaalde premies voor wie verhuurt via SVK.

Investeert jullie bestuur in degelijke dienstverlening rond wonen? Doen ze dat zelf, of zorgt
men voor extra ondersteuning van bijvoorbeeld een huurdersbond? Krijgen mensen die
sociaal wensen te verhuren voldoende informatie en is er ook ondersteuning voor kwetsbare (kandidaat-)huurders?

