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VOORWOORD

Naaien met Els 

Beste lezer, 

Een drukke bedoening in het buurthuis, maar zo hebben we het graag.
Er staan opnieuw heel wat activiteiten op onze planning: veel kinderactiviteiten, 
voorleesontbijt, Nesten, enz…

Maar ook voor volwassenen organiseren we in de lente heel wat: een 
rookstopcursus, bloemschiklessen, soepverkoop tijdens onze cafetaria, een 
seniorennamiddag… Daarnaast nodigen we de vrijwilligers van de huiswerkklas uit 
op een vorming en trakteren we alle vrijwilligers op een lentereceptie. 
Je ziet: een drukke agenda! Wil jij een handje toesteken? Wordt vrijwilliger 
in Poperinge: bij ruilwinkel De Rupse, bij buurthulp Nestor, … of in ons eigen 
buurthuis! 

Vrijwilliger Els komt gratis jouw kledij herstellen. 
Ze komt op: maandag 27 februari, 27 maart en 24 
april. Schrijf zeker in bij Annebel of Ellen zodat we 
kunnen inschatten hoeveel volk er komt. 
Als er specifiek materiaal moet gebruikt worden 
(zoals een rits of knoop), voorzie dit dan zelf. Els 
heeft wel zelf naaigaren mee. 
Wist je dat er ook een naaimachine staat in het 
buurthuis? Wie wil kan deze altijd gebruiken in het 
buurthuis.

Infoavond zindelijkheid  
bij peuters
Woensdag 1 maart – 19u30 tot 
21u30. Op deze infoavond krijg je 
allerhande tips hoe je de zinde-
lijkheidstraining van je peuter 
aanpakt. Wanneer start je best 
met de training? Wanneer is je 
kindje er klaar voor? Wat als het 
niet lukt? Deze infoavond wordt 
gegeven door dr. Baudot, kinder-
arts en mevr. Depoorter, regiover-
pleegkundige van Kind en Gezin, 
in samenwerking met Huis van 
het Kind Poperinge-Vleteren. De 
toegang is gratis, er wordt een 
drankje voorzien.

Animator bij Popsjot
Ben je 15 jaar of word je in 
de eerstvolgende vakantie 15 
jaar, dan kan je aan de slag bij 
Popsjot! Voor de kinderactivitei-
ten worden animatoren ingezet, 
ter ondersteuning van de les-
gevers of Popsjotmedewerkers. 
De activiteiten worden vergoed 
via een vrijwilligersvergoeding 
van € 18,05 (halve dag) of € 36,11 
(volledige dag). Heb je interes-
se om bij Popsjot aan de slag te 
gaan? Neem dan contact op met 
de Popsjotcoördinator, Shana 
Couttouw. Dat kan via popsjot@
poperinge.be, telefonisch via 057 
33 26 29 of spring gerust eens 
binnen op de jeugddienst!

TIPS
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Valentijn, het feest van de liefde! 
Op vrijdag 10 februari willen we 
alle buurtbewoners trakteren 
met een litertje hartverwarmen-
de tomatensoep. Iedereen kan 
voor die dag gratis 1 liter soep 
afhalen. Dit moet wel op voor-
hand besteld worden. Per adres 
kan 1 liter gratis aangevraagd 
worden. 
• Bestellen voor donderdag 9 

februari
• Normaal kost 1 liter € 1,5, we 

bieden dit éénmalig gratis 
aan! 

• Breng zelf een kom of pot 
mee. 

• Afhalen op 10 februari tussen 
10u15 en 12u. 

Op andere vrijdagen verkopen 
we deze soep: 
• 3 februari preisoep
• 10 februari tomatensoep
• 17 februari courgettesoep
• 24 februari pompoensoep 
• 3 maart wortelsoep
• 10 maart preisoep
• 17 maart tomatensoep
• 24 maart courgettesoep
• 31 maart pompoensoep

UiTPAS is jouw voordeelkaart 
voor verrassende vrije tijd bui-
tenshuis. 

STAP 1: Koop je kaart voor € 5 
in het stadhuis, de bib,… Heb je 
het financieel moeilijk: dan kan 
je de UiTPAS met kansentarief 
gratis vragen in het Sociaal 
Huis. Een medewerker stelt je 

enkele vragen en kijkt of je in 
aanmerking komt.

STAP 2: Spaar punten als je 
deelneemt aan activiteiten in 
Poperinge en ruil voordelen: bv 
een jeton tijdens de Parkconcer-
ten, een koffie in De Bres, een 
gratis zwembeurt, … Zo heb je je 
€ 5 al snel terug verdiend. 

STAP 3: heb jij recht op de spe-
ciale kaart met kansentarief? 
Mensen in armoede hebben 
recht op het kansentarief aan de 
kassa. Je krijgt dan 80 procent 
korting! Zo zorgen we er voor 
dat geld geen probleem hoeft 
te zijn voor het deelnemen aan 
vrije tijd! 

• Dinsdag 18 april
• Dinsdag 13 juni

Schrijf in bij Annebel of Ellen.
Ook in Lokaal Dienstencen-
trum De Bres zijn er bloem-
schiklessen, dit op 2 en 3 
februari en 2e en 3 maart. Met 
de Uitpas met korting kost de 
les daar minder dan € 10! 

Zes keer per jaar komen we 
samen in het buurthuis om 
een prachtig bloemstuk te ma-
ken, met stap-voor-stap uitleg 
door vrijwilliger Carine. 
De les kost € 10: voor die prijs 
voorzien wij alle materiaal, 
koffie en koekjes. 

De volgende data staan vast: 
• Dinsdag 7 februari (inschrij-

vingen afgesloten)

Bloemschiklessen

NUTTIGE INFO 

Uitpas

Valentijnsoep
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Beste Wijkbewoners,

Ik, Amber Mulle, stel me graag 
even voor, gezien jullie me wel 
eens vaker zullen zien in de 
Bellewijk. 
Wat doe ik? Bezoeken aan de 
nieuwkomers bij De Mandel.
Ben jij een nieuwe huurder 
bij De Mandel? Dan krijg je 
na 6 maanden een bezoekje 
van mij! Ik leer jou graag wat 
beter kennen en peil naar jouw 
tevredenheid over De Mandel 
en jouw woning. Ik antwoord op 
vragen van jouw kant en geef 
jou nog wat nuttige info/tips (bv. 
over inboedelverzekering, bij 
wie je terecht kan voor bepaalde 
vragen, gratis energiescan,…). 

Ik merk dat de bezoeken erg 
positief onthaald worden door 
de nieuwe huurders. Door het 
persoonlijke contact kan ik kort 
op de bal spelen rond allerhan-
de (woon)vragen.
Wat kan ik voor jou betekenen? 
Heb je het even wat moeilijker 
met het onderhoud van je wo-
ning en tuin? Heb je problemen 
met de buren? Of net omge-
keerd: Wil je je buur bedanken 
voor de hulp? Rond diverse 
zaken kom ik langs en probeer 
ik samen met de bewoner tot 
een oplossing te komen of kan je 
je buur bedanken op kosten van 
De Mandel. 

Contactgegevens: 051 23 35 33 
of amber.mulle@demandel.be

De Mandel vroeg onze buurtwerking om onderstaande bericht te delen: 

DE MANDEL 

Zitdag De Mandel 

Een medewerker van De 
Mandel komt maandelijks 
naar Poperinge om te luis-
teren naar jouw vraag. Een 
afspraak maken hoeft niet. 
Tijdens het wachten is onze 
cafetaria open. 

De zitdagen gaan door op 
onderstaande dagen, telkens 
van 10u15 tot 11u15.
• Vrijdag 3 februari 
• Vrijdag 3 maart 
• Vrijdag 7 april
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We gaan naar  
de film in Ghybe! 

Dinsdag 21 februari 2023 – 
13u15 tot 16u45
Encanto is het verhaal van een 
buitengewone familie, Madrigal, 
die in een magisch huis woont 
dat verscholen ligt in de bergen 
van Colombia. 
We spreken af aan het buurthuis 
om 13u15 en gaan dan te voet 
naar Ghybe.
In de pauze krijgen we een 
drankje en hapje. We zijn terug 
rond 16u30 à 16u45. 
Inschrijven bij Annebel of Ellen. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Deze activiteit is gratis, de 
buurtwerking betaalt de inkom-
prijs van € 3!

Papercraft in de bib 

Woensdag 22 februari 2023 – 
13u30-16u30
We verzamelen om 13u30 in het 
buurthuis en gaan te voet naar 
de bib. Daar knutselen we met 
papier. 

Deze activiteit is geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar. 

Activiteit van KSA 

Donderdag 23 februari - 14u tot 
16u30
De leiding van de jeugdbeweging 
KSA komt een activiteit geven in 
onze wijk. 
Alle jongens en meisjes van het 
1e tot het 6e leerjaar zijn welkom 
om 14u aan het buurthuis. 

Deze activiteit is gratis! 

KINDERACTIVITEITEN KROKUSVAKANTIE

Nesten met het Buurthuis
In december en januari mochten we al eens proe-
ven van de gezellige nestjes bij Trui.
Ook dit jaar komt Trui langs om samen met de 
kinderen uit de wijk te Nesten. Via beweging, spel-
letjes en rustbrengers wordt er met de kinderen 
gewerkt rond het zich goed voelen, samen werken, 
rustig worden, gevoelens uiten, …
Voor wie? Kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.
Waar? We spreken om 16u15 af aan de grote poort 
van Sint Benedictus (Westouterstraat)
Wanneer? Op maandag 13 en 27 februari en maan-
dag 13 en 27 maart 
Prijs? Gratis, we voorzien een stukje fruit en een 
drankje.
Meer info en inschrijven kan via Ellen en Annebel

Voorleesontbijt 
Ook dit jaar organiseren we verder ons voorlees-
ontbijt.
Één keer in de maand, op zaterdagvoormiddag, 
komt een vrijwilliger van de bib mooie verhalen 
voorlezen voor ons. We eten daarna een lekker en 
gezond ontbijt. Dit is volledig gratis.
Alle kinderen vanaf 2,5 jaar zijn welkom. Wie wil, 
mag in pyjama komen of je liefste knuffelbeer mee 
nemen. 
Het voorleesontbijt is van 9u00 tot 10u30 op vol-
gende zaterdagen: 
• 21/01 
• 18/02 
• 18/03 
• 22/04 
• 13/05 
• 17/06
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1 MAART: COMPLIMENTENDAG! 

SENIORENNAMIDDAG 7 MAART 

Wanneer krijg jij het laatst een 
complimentje? Iemand die je in 
de bloemetjes zet en zegt dat 
je goed bezig bent? Hoe meer 
complimentjes je zelf uitdeelt, 
hoe meer je er zal krijgen. 

Momentje, eerst aan uzelf een 
complimentje
Eerst willen we vragen dat je 
jezelf een compliment geeft. 
Want dat doen we te weinig, 
Onszelf afbreken doen we dan 
veel makkelijker.

Iets waar professor De Gieter 
mee instemt. “We zijn vaak heel 
kritisch voor onszelf: we besef-
fen vaak niet dat we positieve 
dingen hebben gedaan. Noch-

tans kan het geven van een 
compliment aan onszelf ons 
gevoel van eigenwaarde ver-
beteren en ons zelfvertrouwen 
geven.”

Hoe geeft u een compliment?
Belangrijk is dat het geven van 
een compliment op een sponta-
ne en oprechte manier gebeurt. 
Geef mensen geen complimen-
ten over banale dingen. Wacht 
uw moment af en kies voor 
zaken die er echt uitspringen. 
Als u een compliment geeft, 
laat het dan niet volgen door 
een “maar...”. Dat is iets wat we 
heel vaak zien bij mensen: een 
compliment wordt gekoppeld 
aan onmiddellijke commentaar. 

Zo kunnen de ontvangers niet 
genieten van het compliment.
Gebruik uw compliment niet om 
meteen iets te vragen aan die 
persoon. Ook al is het mis-
schien goedbedoeld, het zal zo 
niet overkomen.

Hoe neemt u een compliment 
in ontvangst?
Onze reflex is vaak dat we een 
compliment gaan wegwuiven. 
“Als iemand je zegt dat je een 
mooie blouse aan hebt, dan 
reageren we vaak met zoiets als 
“oh, het was niet duur.” Neem 
de tijd om te genieten van het 
compliment en zeg eerder: “Fijn 
dat je het hebt opgemerkt”.

We nodigen de oudere bewoners van de wijk uit in het buurthuis, om hen te verwennen met koffie 
en gebak. Op 7 maart schuiven we aan tafel. Alle genodigden krijgen een persoonlijke uitnodiging 
in de brievenbus. 
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GROENPLOEG 

Het mooie weer zit er aan te 
komen, we denken al weer aan 
de tuin. Ook dit jaar kunnen de 
werkmannen van de groenploeg 
tuintjes onderhouden bij Bel-
lewijkbewoners die dit zelf niet 
kunnen. 
Voor een gewone maaibeurt 
betaal je € 13. 
Wil je dat wij jouw tuintje on-
derhouden? Dan geef je jouw 
naam door aan werkbegeleider 
Jeroen, of Annebel of Ellen. 
Degenen die vorig jaar op onze 
graslijst stonden, moeten dit ook 
opnieuw vragen, de groenploeg 
gaan de lijst van vorig jaar NIET 
over nemen. 

Door de felle storm van vorig 
jaar, waren we plots onze grote 
serre kwijt. 

Eind januari kwam onze nieuwe 
serre aan, ter vervanging van de 
oude. In die serre worden groen-
ten gekweekt die dan verwerkt 
worden in de soep door het ser-
viceatelier en de buurtwerking.
Maar onze serre dient nog voor 
zoveel meer!

Ook dit jaar zullen terug nieuwe 
plantjes gekweekt worden, die 
dan op openbaar domein wor-
den geplant. Plantjes van vorige 
kweek kun je bv zien in de Mis-
pelaarsweg en de boomvoeten 
van de Dennenweg, Sparrenweg 
en Beukenweg. 

Alle planten die worden ge-
kweekt zijn dezelfde die te zien 
zijn in Poperinge en de deelge-
meenten. 

Met de opwaardering van open-
baar domein is er ook gekozen 
om de oude draad rond het kip-
pen/groentepark te vernieuwen. 
We willen nogmaals vragen ze-
ker GEEN voedsel te geven aan 
de kippen. 

We begrijpen dat iedereen dit 
met een gouden hart doet, maar 

tevéél kippen leggen geen eie-
ren meer door te weinig eiwitten 
te eten. 

Dit jaar hebben we zelfs een 
paar kippen dood teruggevon-
den, door verkeerd voedsel te 
eten. Een kip weet namelijk niet 
of iets schadelijk is of niet.

Wanneer de groenploeg de eer-
ste keer zal komen, zal afhan-
gen van het weer. Iedereen die 
inschrijft, krijgt een brief in de 
bus met meer info, en met alle 
data. 

De grasronde gaat door op deze 
data: 
13-14-15-16 Maart ‘23
10-11-12-13 April ’23 
8-9-10-11 Mei ‘23
5-6-7-8 Juni ’23 
3-4-5-6 juli ’23 
1-2-3-4 Augustus ‘23
28-29-30-31 Augustus ‘23
25-26-27-28 September ‘23
23-24-25-26 Oktober ’23 

Graslijst 

Serre 
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NIEUWS VAN DE BRES

In het soepcafé halen vrijwilligers groenten op bij 
lokale winkels, die weggegooid zouden worden 
maar nog perfect eetbaar zijn. Die toveren ze om 
in een heerlijk buffet vol veggie gerechtjes. Van 
harte welkom in De Bres! We starten met koken 
om 15 u. Om mee te eten ben je welkom vanaf 
17.30 u! 
Data: vrijdagen 
• 6/1
• 20/1
• 3/2
• 17/2

SOEPCAFÉ

Donderdag 9 en 23 februari  
De Bres
 
Fred Schaffler is een manus-
je-van-alles. Hij stelde zelf voor 
om een workshop ‘knutselen 
voor mannen’ te organiseren, en 
daar gaan de medewerkers van 
De Bres uiteraard met plezier 
op in! In een kleine groep maken 
ze samen dit knutselwerkje van 
koperdraad. Breng wel volgend 

Maak je eigen 
huishoudproducten
Vrijdag 24 maart 2023 van 14u. 
tot 16u.
 
Je huis schoonmaken zonder 
chemische producten? Het kan! 
Je huis weer stralend, spran-
kelend en superfris krijgen kan 
prima met natuurlijke middelen. 

materiaal mee: een fijne tang, 
een kniptang, een platte tang, 
een houten werkplankje en een 
soldeerbout van 100 Watt. Ande-
re benodigdheden worden door 
De Bres voorzien. Inschrijven is 
verplicht. 
• Telkens van 14 u. tot 16.30 u. in 

De Bres
• Inschrijven in De Bres
• Standaardprijs: € 20
• UiTPAS kansentarief: € 4

Natuurlijk schoonmaken is daar-
om een goed idee. Want: waar-
om chemische middelen gebrui-
ken in de ruimte waarin je leeft 
en ademt? Bovendien is het niet 
alleen fijn om je eigen producten 
te maken, het is ook nog eens 
een pak goedkoper. We gaan aan 
de slag om eigen schoonmaak-
middelen te maken.

Ingrediënten en syllabus inbe-
grepen in de prijs.
i.s.m. LDC De Bres
LDC De Bres, Veurnestraat 15, 
8970 Poperinge
€ 10.00 - Standaardprijs, € 2.00 - 
UiTPAS kansentarief
Vooraf inschrijven tot en met 
17/3/2023 op www.avansa-ow.be 
of 059/50.39.52

Knutselen voor mannen

Het natuurlijk huishouden
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Ontbijt voor onze vrijwilligers
Op 6 december organiseerden we een bedan-
kingsontbijt voor de vrijwilligers van de buurtwer-
king en de huiswerkklas. 20 warme vrijwilligers 
zaten dicht bijeen voor een lekkere pistolet en een 
tas koffie of chocomelk. Ook de Sint liet voor hen 
een chocolaatje achter, ze moeten wel heel braaf 
zijn geweest in 2022! 

Sintfeest voor de kinderen 
Op 30 november kwam de Sint en zijn Pieten langs 
in het Buurthuis. Naast lekkere snoep en een 
pakje bracht hij heel goed nieuws mee: “Dit jaar 
waren er geen stoute kinderen in de Bellewijk.”

Heel wat kinderen en hun ouders kwamen langs 
voor een bezoekje aan de Sint en genoten van 

de heerlijke pannenkoeken van Alain en de war-
me chocolademelk van Marleen, Magda, Dre en 
Jacqueline. Wie niet kon langskomen kreeg door 
de hulppieten een zakje met lekkers aan huis 
bezorgd.

Kerstmarkt
Op de eerste editie van onze Kerstmarkt werd er 
lekker gegeten en gedronken en vloog de decora-
tie de deur uit! Een aantal buurtbewoners maak-
ten zelf iets creatiefs dat we konden verkopen in 
het kerstkraampje.
Samen zamelden we € 343,10 in voor De Warmste 
week en steunden we twee Poperingse projecten: 
Kampjes voor kinderen met de Lettergreep en De 
Lovie. 
Bedankt aan iedereen die een steentje bijdroeg.

TERUGBLIK 

9

11201-23_VW-Krant_Bellewijk_80.indd   911201-23_VW-Krant_Bellewijk_80.indd   9 30/01/2023   15:3730/01/2023   15:37



ROOKVRIJE 
BUURT

In de lente van 2022 organi-
seerden onze buurtwerking 
en Kom Op Tegen Kanker een 
bevraging waarmee we te 
weten wilden komen hoe jij en 
de andere bewoners van de 
Bellewijk denken over roken 
in de wijk. Uit de antwoorden 
kwamen er drie grote uitda-
gingen. Vanaf dit jaar willen we 
deze uitdagingen aanpakken. 

Wil je stoppen met roken?
In december en januari konden 
buurtbewoners acties voorstel-
len. Eén daarvan is een rook-
stop cursus. Dit voorjaar komt 
een erkende tabacoloog een 
8-delige cursus aanbieden waar 
deelnemers de moed vinden 
om iets te veranderen aan hun 
rookgedrag. 

Wil je minderen met roken? Wil 
jij ook af van een jarenlange 
verslaving? Wil je rookvrij door 
het leven? Schrijf je zeker in! 
• 28 februari
• 7 maart
• 14 maart 
• 28 maart
• 18 april
• 2 mei
• 16 mei
• 30 mei

Dit is telkens van 10u tot 11u45, 
in het buurthuis Korenbloem-
weg 3. Inschrijven kan via Anne-
bel of Ellen in het buurthuis. 
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“Door mijn verslaving 
aan sigaretten raakte ik 
betrokken in een onge-
val en verloor ik bijna 
mijn job.”
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ANDREW, 48 jaar
Mijn vader was een verstokte roker, evenals mijn 
grootvader. Het roken was echt doodnormaal bij ons. 
Er komen echter veel hartkwalen voor in de familie, 
dan moet je echt niet roken, maar in de jaren ‘60-‘70 
wist men nog niet wat men nu weet. Mijn grootvader 
is gestorven door hartproblemen en 14 jaar later 
overleed ook mijn vader aan hartfalen. De dokter 
had bij mijn vader een stent geplaatst en afgeraden 
om nog verder te roken, maar helaas. De verslaving 
was zo erg dat hij het niet kon laten. Een kleine drie 
maand na zijn operatie kreeg hij een fatale hart-
stilstand. Ik heb mijn vader op de grond zien liggen 
terwijl de hulpdiensten hem nog probeerden te 
reanimeren. Dit ultieme beeld van mijn vader bleef 
ik steeds voor ogen zien bij het opsteken van een 
sigaret. 

Mijn laatste sigaret heb ik gerookt op mijn werk. Er 
mag niet gerookt worden, maar dat deed ik stiekem 
op het toilet, vlug enkele trekken nemen. Van de ene 
op de andere dag heb ik gewoon de laatste sigaret 
doorgespoeld in het toilet op mijn werk. Ik wou het 
goede voorbeeld geven aan mijn kinderen en er nog 
lange tijd zijn voor hen. 
Omdat ik dit in mijn eentje probeerde te doen, onder-
vond ik herhaaldelijke mislukkingen. Ik rookte een 
korte periode sigaartjes en had de vieze gewoonte 
om tabaksnuif te gebruiken. Als ik trek kreeg in een 
sigaret compenseerde ik het gemis aan een sigaret 
met vreetbuien en ongezonde snacks tijdens het 
televisie kijken. Ik was in die periode ook wat kilo’s 
aangekomen. 

Uiteindelijk was het de angst die mij hielp om 
vol te houden. Die schrik werd bevestigd in 2019, 
toen kreeg ik de diagnose ‘hartfalen door aortak-
lep stenose’. Tijdens bijkomend onderzoek kwam 
ook nog eens aan het licht dat er twee kransaders 
dichtgeslibd waren en dat ik zat met een heel ernstig 
aneurysma op de aorta en een vergrootte hartspier. 
Ik moest toen drie hartoperaties in één ondergaan. 
De kans was heel groot dat ik het niet ging halen. Ik 
was toen 45 jaar, heb gevochten als een leeuw en 
een grote dosis geluk gehad. Daarna kreeg ik een 
nieuwe kans die ik met beide handen gegrepen heb. 
Zelfs tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds 
bezig met revalideren. Door alles wat ik meegemaakt 
heb probeer ik nu veel bewuster en ook zorgzaam 
te leven. Jaarlijks terugkerende bronchitis heb ik 
niet meer en als ik verkouden ben, gaat dit ook veel 
vlugger voorbij. Van een piepende ademhaling als 
ik in bed lig heb ik geen last meer en elke maaltijd 
smaakt gewoon véél beter. Jammer genoeg heb 

Ik blijvende hartschade opgelopen waardoor mijn 
conditie niet top is maar wat ik nog heb, probeer ik 
zo goed mogelijk te onderhouden.

Als de dokter jou aanraadt om te stoppen met roken 
is er meestal al iets in gang gezet. Het is niet meer 
altijd mogelijk om de knop terug te draaien. Stop 
voor jezelf en al wie je lief hebt! Mijn gezin is fier op 
mij. Het is nooit te laat om te stoppen met roken. Ik 
zal zeker niet meer opnieuw beginnen roken: nooit, 
never, jamais! 

DORINE, 60 jaar
18 jaar geleden ben ik gestopt met roken. Hiervoor 
had ik enkele herhaaldelijke pogingen ondernomen 
en wou geleidelijk afbouwen met nicotinepleisters en 
-kauwgom maar zonder succes. Ik rookte meer dan 
een pakje per dag. Van ’s morgens vroeg had ik al 
last van een rokershoest. Toen ik na mijn nachtshift 
17 peuken in de asbak telde (van 22 uur ’s avonds tot 
6 uur ’s morgens) besefte ik dat het problematisch 
was. Ik stonk constant naar de sigaretten, ergerde 
me aan mijn afhankelijkheid en het was bovendien 
ook een dure verslaving. 

Enkele maanden later kreeg mijn jongere broer 
mondbodemkanker. Hij moest onmiddellijk stoppen 
met roken en toen ben ik samen met hem volledig 
gestopt! Als lotgenoten ondervonden we veel steun 
aan elkaar in de strijd tegen de sigaret. Familie en 
vrienden waren ook mijn houvast in die periode. 

Gedurende een ganse tijd heeft er altijd een half si-
garettenpakje thuis in de kast gelegen. Dat pakje heb 
ik nooit meer aangeraakt maar er naar kijken hielp 
me om vol te houden, raar maar waar. In het begin 
was ik geen prettig gezelschap. Vooral het eerste 
jaar had ik heel vaak ‘goesting en trek’ in een sigaret. 
En ik wist in het begin geen blijf met mijn handen 
als ik ergens moest stilzitten. Na een paar maanden 
ondervond ik al een grote verbetering op vlak van 
mijn gezondheid want ik had veel meer adem en ’s 
morgens hoestte ik niet meer. Ik moest geen vieze 
asbakken meer uitkuisen en al snel was ik verlost 
van de stinkende sigarettengeur. Om gewichtstoena-
me te vermijden ben ik recreatief beginnen sporten: 
een beetje lopen, een flinke wandeling en veel actief 
bezig zijn. Mijn algemene conditie verbeterde al gauw 
en dat voelde erg goed!

Zelfs nu, 18 jaar later, heb ik af en toe wel nog eens 
zin om een sigaret op te steken als ik in de zomer op 
een terrasje zit maar ik zou nooit nog herbeginnen 
roken. Ik ben trots op mezelf!
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COLOFON

Annebel Vandenbroucke
Buurtwerker Bellewijk
0470 90 36 58

Compostpark bij kippenplein 
achter Kruidenstraat

Ellen Debeer
Buurtwerker Bellewijk
0473 97 60 52

Sociaal Huis
057 33 33 00
socialedienst@poperinge.be
 

Jeroen Leplae
Werkbegeleider LDE
0474 47 61 27

Vind je ons al ‘leuk’ op Face-
book? Op onze pagina ‘Buurt-
diensten Bellewijk’ kan je leuk 
nieuws en nuttige info terug-
vinden. Via deze pagina bereik 
je de twee buurtwerkers tege-
lijk. Annebel en Ellen hebben 
elk een eigen facebookprofiel 
waar je privé kan chatten. 
Ook op onze Instagram pagina 
‘Bellewijk’ posten we vaak toffe 
foto’s.

Buurthuis Bellewijk
In het buurthuis is iedereen welkom. Maak een af-
spraak zodat je niet voor een gesloten deur staat. 
Maar je bent ook welkom als je toevallig passeert.
Liever geen foto’s van jou of je kinderen? Verwittig 
de buurtwerkers.
Nuttige nummers:
De Mandel: 051 23 35 00
Six: 051 31 20 12
Politie dringende zaken = Ieper: 057 23 05 00
Politie niet dringend = wijkagent Inge: 057 33 40 00

VU Bryan Vanderhaeghe, schepen van welzijn, 
Grote Markt 1, 8970 Poperinge

Buurthuis Bellewijk
Korenbloemweg 3, 8970 Poperinge
0470 90 36 58 • buurtdienst.bellewijk@poperinge.be
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