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Samen zijn we sterk, samen zijn wij tanteLouise!
Om dit te bekrachtigen brengen wij de ‘samen zorgen’
nieuwsbrief uit. ‘Samen zorgen’ staat boordevol inspiratie,
tips en adviezen, zowel voor jou (als medewerker) als voor
onze bewoners. Zo komen we samen deze bijzondere
tijd door. Lees je mee?

In deze nieuwsbrief:
VOOR MEDEWERKERS
• Probeer yoga!
• Stoppen met roken?
Tante helpt je

VOOR BEWONERS
• Tante’s Muziek TV: KERSTMIS!
• Het Kerstverhaal door Lenie
• Dolly en Molly’s verhalenbingo

Samen zorgen voor... medewerkers

Vitaliteit
Hoe blijf je in balans? In deze coronaperiode is het extra belangrijk je gezondheid goed in de gaten
te houden. Maar elke dag tijd vinden om te ontspannen is lastig. Het vitaliteitsteam helpt je hierbij!

Probeer yoga!
TanteLouise biedt twee yoga-workshops aan die jou en je team kunnen helpen te ontspannen.
1) Nadi- en spierherstelyoga
Heb je last van je schouders, nek, hoofd,
heupen of bekken? Dan is Nadi- en spierherstel yoga
iets voor jou! Met verschillende oefeningen verbeteren we je houding en bouwen we spierkracht op.
Daarnaast doen we ontspanningsoefeningen die je
ondersteunen bij je mentale rust.

Ervaring van een cursist:
“Ik ga nu sinds een jaar naar de
Yogalessen van Annie en dat heeft een
positief effect op mijn gehele fysieke, maar
zeker ook mentale gezondheid.
Door het aanzetten van drukpunten en
oefeningen voor thuis, ging de stekende
pijn in mijn bil bijna helemaal weg.”

2) Yoga Nidra
Yoga Nidra is een oude meditatievorm die lijkt op
slapen, maar waarbij je niet in slaap valt. Deze yogavorm vraagt geen fysieke inspanning. Je hoeft
alleen maar lekker te gaan liggen. Niet voor niks wordt Yoga Nidra ook wel ‘slaapyoga’ genoemd:
een uur Yoga Nidra kan voelen vier uur slaap! Tijdens de sessie blijf je wakker en breng je je
lichaam en geest tot een diepe ontspanning. Het vermindert stress, verbetert concentratie en het
geheugen. Heb je moeite met in slaap komen of kun je niet goed ontspannen? Dan heb je veel
baat bij deze yogavorm.
Wil je een workshop proberen? Laat het dan weten aan vitaliteitsvoach Therese via
therese.saenen@tantelouise.nl. Ook als je andere ideeën hebt over hoe we jouw team kunnen
helpen kun je dit laten weten. Uiteraard zorgen we ervoor dat alles coronaproof wordt
aangeboden.

Stoppen met roken?
Tante helpt je.
Wil jij in 2021 stoppen met roken? Maar weet je niet
hoe? Tante helpt je, zodat je er niet alleen voor staat.
In januari starten we met de training ‘Stoppen met
roken’. In een groep van maximaal tien deelnemers
ga je samen de uitdaging aan. En grote kans op
succes, want gemiddeld 85% van de rokers stopt
na deze training!
Meld je snel aan bij vitaliteitscoach Therese via:
therese.saenen@tantelouise.nl. Ook voor meer
informatie kun je bij haar terecht.

Samen zorgen voor... bewoners

Muziek
Tante’s Muziek TV: KERSTMIS!
Wil je de kerstsfeer in huis brengen? Zet dan deze aflevering van Tante’s Muziek TV aan! Onze
muziektherapeuten spelen samen de allermooiste kerstliedjes. Zowel de traditionele Nederlandse
als de hippe Engelstalige nummers komen voorbij. Waarschijnlijk herkennen veel bewoners de
liedjes nog wel en misschien zingen ze zelfs wel mee (en jij natuurlijk ook)! Open het filmpje op
een laptop, tablet of telefoon, sluit de beamer aan en geniet met alle bewoners van de mooiste
kerstliedjes.

Heel veel luisterplezier!

Link: https://youtu.be/NQL6FboMZrc

Het Kerstverhaal

door Lenie Pepels

Het is dit jaar moeilijker dan anders om rondom de Kerst feestelijke activiteiten te houden met en
voor onze bewoners. Ook de kerstvieringen zijn op veel locaties niet mogelijk. Daarom hebben
we voor onze bewoners een kerstopname van 25 minuten gemaakt. Warme woorden van onze
bestuurder Conny Helder, een prachtig kerstverhaal van Lenie Pepels en kerstliedjes van onze
muziektherapeuten wisselen elkaar af. De opname duurt 25 minuten en is bedoeld voor onze
bewoners.
Tips:
• Bekijk het filmpje via de beamer in het restaurant met meerdere bewoners
• Op een telefoon of tablet in het eigen appartement
• Stuur de link door naar mantelzorgers, zodat zij de kerstopname samen met hun naaste kunnen
kijken
Zo hopen we bij te dragen aan een mooi

Kerstfeest 2020!

link: https://youtu.be/o9S4ujYYJZw

Dolly en Molly’s
						verhalenbingo
Stimuclowns Dolly en Molly hebben weer hun uiterste best gedaan om
een leuke activiteit voor bewoners te maken. Deze keer een bingo in verhaalvorm over de feestdagen! Het verhaal bevat getallen van 1 t/m 74.
Lees het verhaal voor en elke keer als de deelnemer een getal hoort mag
dat getal doorgestreept worden op de bingokaart.
Nog vragen over hoe je het creatief kan inzetten? Neem contact op met
Dolly of Molly via stimuclowns@tantelouise.nl.
Succes en veel plezier!

