maandblad (verschijnt niet in juli en augustus) - kantoor van afgifte : Antwerpen X
erkenningsnummer P608028

ContactPunt
december 2009
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Poetsclip in kader van
glimlachen.be

The making of …

36

Reportage

Contactpunt december 2009
www.tandarts.be

The making of …

In het kader van het Glimlachen.be project werd op
28 oktober jongstleden een poetsclip gemaakt in de
studio van Digital Vitamin te Kapellen. Deze clip zal
binnenkort op alle Vlaamse zenders te zien zijn.

Een team van professionele cameramensen,
regisseurs en modellen waren gedurende
een volledige dag aan het werk om de “juiste”
poetswijze in beeld te brengen.
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Contactpunt december 2009
www.tandarts.be

Reportage

Gans het gebeuren werd wetenschappelijk ondersteund door twee enthousiaste medewerkers van het project,
Christine Van Meir en Jean-Paul Souffriau, voorzitter van het VWGT.

Zowel volwassenen als kinderen kwamen aan de beurt. Correct poetsen, zowel manueel
als elektrisch, is niet zo eenvoudig!
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37

38

Reportage

Contactpunt december 2009
www.tandarts.be

Het is leuk om met kinderen te werken,
minder “houterig”.

Als tandarts heb je geen idee hoe arbeidsintensief een
opname van uiteindelijk enkele minuten is. Het was een
leerzame ervaring en hopelijk voor iedereen die er aan
heeft meegewerkt, een dag om niet snel te vergeten.
					

Christine Van Meir

Fotomateriaal werd geleverd door DentalTime.
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Meer w
werkblaad
djes kan je
e vinden oop www.glimlachen.be , rubriiek leerkraachten.
Oplosssingen van
n de werkb
blaadjes kkan je aanvvragen via
a info@gli mlachen.be .
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werkbla
w
adjes
Mellktanden
n / blijvende tand
den: Vergelijken maar!
Me
elktande
en

Kleur alle snijtandeen blauw
Î Ik kleurde ……….
…
snijtanden
Kleur alle hoektand
den groen
Î Ik kleurde ………
…
hoektaanden
ood
Kleur alle kiezen ro
…
kiezen
n
Î Ik kleurde ………

Besluit: Een melkgeebit bestaatt in totaal
uit ………
…. tanden

Blijvend gebit

Kle
eur alle snijtanden blauuw
Î Ik kleurde ………. ssnijtanden
Kle
eur alle hoekktanden grooen
Î Ik kleurde ……… hooektanden
Kle
eur alle kieze
en rood
Î Ik kleurde ……… kiiezen

Bessluit:
Een
n blijvend gebit bestaa t in totaal uit
u ……….
tan
nden
Opgelet: De ‘vverstandskieezen’ of
‘wijjsheidstand
den’ komen niet bij iedereen
voo
or. Er zijn du
us volwasseenen met ‘m
maar’ 28
tan
nden.

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
Wat h
hoort bij elkaar ? Verb
bind ze met een
n lijn.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Welkke tande
en zijn dit?
d Kiess uit: snijtand, hoektannd, kiess
…………………
……………………
……………………
……………….…
…………………
……………………
……………………
……………….…
…………………
……………………
……………………
……………….…

…………………
……………………
……………………
……………….…

…………………
……………………
……………………
……………….…
…………………
……………………
……………………
……………….…

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
Zet jij alle cijjfers en woordeen op de
d juiste
e plaats??
2 ‐ 2 ‐ 4 ‐ 6 ‐ 32
2 ‐ WATER
R ‐ ‘S AVON
NDS ‐ TAN
NDARTS ‐ MELKTAND
DEN ‐ MAA
ALTIJDEN ‐
SEIZOEN
N ‐ GEZON
ND ‐ SNIJT
TANDEN ‐ RUSTEN
In de kleeuterklas haadden wij 20
2 ……………
……………………
………………………… en onnze
……………
……………………………………
…… zijn als eeerste gewisseld. Laterr gaan wij eeen volledig gebit
hebben met …………
…. tanden.
Om een
n …………………………………
…………………
… gebit te ho
ouden poetss ik minstenns ……….. ke
eer per dag
’s morgens en ………
…………………
……………………
………
Ieder ……………………
……………………… verandeer ik van tandenborste
el dat is ……
………. maal per
p jaar.
Mijn tan
nden moeteen ook kunn
nen ……………
…………………
……………………
…, daarvoorr eet ik niett meer dan
5 keer o
op een dag: drie …………
………………… …………………
…………. en ………….
…
tusssendoortjes.
Ik mag w
wel de helee dag door …………………
…
…………………
…………………… drinken ! Twee keerr per jaar off
om de …
……. maandeen laat ik mijn
m gebit coontroleren door
d
de ………………………
…………

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
Beno
oem de delen
d
van de taand.
Kies u
uit: worrtel, glazuur, krroon, ze
enuw, ta
andvleees
Met deze extraa info luktt het zekeer en vastt:
De wortel:
Het deeel van de tand dat je
j niet ziet. De worttel zit nam
melijk vastt in het kaaakbeen
De pullpa (het taandmerg):
Ook dit onderdeeel van de tand zie jje niet, om
mdat het IN
N de tand zit. Het bestaat
b
uitt
bloedvvaten en een
e zenuw
w.
Het glaazuur:
Een haarde witte laag die de
d kroon bbedekt.
De kro
oon:
Het deeel van de tand dat boven hett tandvlee
es uitsteekkt.
Het tan
nvlees:
Het beeschermt de
d tandwo
ortel en heet kaakbeen. Gezon
nd tandvleees is roze
e van
kleur een bloedt niet.

………
………………
…………………
……………
………
………………
…………………
……………

………
………………
…………………
……………
………
………………
…………………
……………

………
………………
…………………
……………

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
Kies eeerst ee
en woorrd van FFlos dan
n een wo
oord vaan Bros, maak
7 nieuwe wo
oorden.
TAND
D

SCHOEN
N

MOND
D

BORSTELL

HOEKK

SPIEGELL

GLIM
M

KAAK

TANDEEN

ARTS

HAND
D

TAND

BOVEN
N

LACH

1) ………………
……………………
……………………
………………….….
2) ………………
……………………
……………………
………………….….
3) ………………
……………………
……………………
………………….….
4) ………………
……………………
……………………
………………….….
5) ………………
……………………
……………………
………………….….
6) ………………
……………………
……………………
………………….….
7) ………………
……………………
……………………
………………….….

Wat h
hoort er bij elkkaar?
TTandenborsstel •

• Sp iegeltje

Haakje •

• Hooektand

Gaaatje •

• Broos

Appel •

• Ta ndpasta

F •
Flos

• Snooep

Snijtaand •

• Woortel

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
Kle
eur de ju
uiste tandenbo
orstel

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
uik woorrdenstukkjes om h
het roostter in te vullen.
v
Gebru
Welk woord verschijn
v
t onder d
de pijl?
DAR ‐ DR
RA ‐ EK ‐ FR ‐ FRU ‐ IS ‐ IT ‐ JES ‐ LK ‐ M
ME ‐ NK ‐ SAP
P ‐ SEL ‐ SPE ‐ SPR ‐ TAN ‐ TEL ‐ TS ‐ UIT ‐ WOR

1. Bros lu
ust geen …
2. Onze ttanden knab
bbelen graag op een ….
3. … hou
udt onze mon
nd vochtig
4. We etten liever een lekker stukk fruit dan … te drinken
5. … is heelemaal niett gezond
6. … is w
wit en we krijgen er sterke
e botten en ttanden doorr
7. De … ccontroleert 2x/jaar
2
ons gebit
g

1
2
3
4
5
6
7

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
uik de letttergrepe
en om dee woord
den in te vullen.
Gebru
Welk woord verschijn
v
t onder d
de pijl ?
CA
A ‐ DE ‐ DEN
N ‐ E ‐ ES ‐ FLU
F ‐ GLA ‐ G
GEL ‐ GI ‐ GIN ‐ HAND ‐ MELK ‐ O ‐ PLAK
RII ‐ RI ‐ RO ‐ SCHOEN
S
‐ SIE
S ‐ SPIE ‐ TTAN ‐ TAND
D ‐ TER ‐ TJE
E ‐ VA ‐ WA ‐ ZUUR
v
tandvlees
1. Geleeerde naam voor
2. Maakkt onze tand
den sterker
3. Instru
umentje van
n de tandarrts
4. Toen we in de klleuterklas zaten haddeen we er 20
5. Eén vvan de hardste stoffen die in de naatuur voorkkomen
6. Het iss gezond, frris en goedkkoop
7. Andeer woord voor tandbederf
8. Propeere handen
9. Zure dranken en
n zure snoep
p veroorzaaakt tand……..
10. Bactteriën en vo
oedselresten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
en ( L
Zoek 9 woorden die hier versttopt zitte

R)

A

L

P

E

E

R

X

S

E

P

S

P

I

E

G

E

L

R

O

F

E

U

B

O

T

E

R

H

A

M

L

A

M

P

S

K

R

O

O

N

K

D

R

U

I

V

E

N

I

L

K

O

E

G

L

A

Z

U

U

R

E

R

W O

R

T

E

L

M

A

N

M

A

S

K

E

R

M O

D

Schrijf de gevon
nden woorden in dee juiste ko
olom

Delen van eeen tand

Gezzonde knaabbels

Dit vindd je bij de tandarts

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
heeft hier 9 woorrden versstopt. Ka
an jij ze vinden?
v
Flos h

E

S

P

I

E

G

E

L

D

A

W O

R

T

E

L

M

I

P

K

M O

N

D M

A

S

K

E

R

V

E

E

L

O

Z

A

L

E

O

U

L

A

M

P

U

K

I

R

O

L

A

S

D

R

U

I

V

E

N

S

B

O

T

E

R

H

A

M

P

Schrijf de gevon
nden woorden in dee juiste ko
olom

Delen van eeen tand

www.glimlachen.be
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Gezzonde knaabbels

Dit vindd je bij de tandarts

werkbla
w
adjes
Flos h
heeft 12 woorden
w
n verstop
pt. Kan jiij ze vind
den?

G

I

N

G

I

V

A

M

J

P

E

S

A

L

E

T

R

O

W

E

S

U

J

P

S

L

A

M

P

T

Q

U

E

L

T

I

A

S

L

Z

E

S

A

D

M

P

R

E

A

U

D

R

U

I

V

E

N

A

O

G

K

R

O

O

N

U

V

S

O

K

O

E

D

A

L

M

A

H

R

E

T

O

B

L

R

E

K

S

A

M

D

N

O

M

S

T

Schrijf de gevon
nden woorden in dee juiste ko
olom

Delen van eeen tand

Gezzonde knaabbels

Dit vindd je bij de tandarts
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werkbla
w
adjes
REBUS

S+

-R+

- LIN +

-I+

- WO + Z +

-l+

- HAMBUR
R

ng : ……………
……………………
……………………
……………………
………………………………………
…………………
Oplossin

v
een
n letter. De lette
ers die blijven staaan vorm
men een
Schrap in elk vakje
o te beetekenis?
spreekwoord.. Ken je ook

EM

ET

ST

KM

OE

VW

OU

LK

NR

SD

NE

TN

TS

PT

AE

UA

KE

EA

JU
ND

DB
GT

RN

Spreekw
woord: ………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
………………
Beteken
nis: ..…………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…………………

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
Bros heeft de letterrs gemengd. Ze
et jij ze terug
t
opp hun pllaats ?

R

U

I

L

D O E

F

www.glimlachen.be

137

werkbla
w
adjes
Bros heeft de letterrs gemengd. Ze
et jij ze terug
t
opp hun pllaats?

T

L

A

E

N K

D M

Omciirkel de voorwe
erpen d
die je bijj de tandarts viindt

schaap

RX FOTO
O

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
Bros h
heeft gro
ote dorstt en wil zzo vlug mogelijk
m
zijn
z wateerflesje vinden.
v
Kan jijj hem he
elpen?

Als je dee juiste wegg kiest en de
e letters diee je tegenko
omt in volgo
orde opschrrijft krijg je de
geleerde naam voo
or tandvleess, en dat is ……………………
……………………
……………………
…………….…

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
heeft gro
ote dorstt en wil zzo vlug mogelijk
m
zijn
z wateerflesje vinden.
Bros h
Kan jijj hem he
elpen?

?
Als je dee juiste wegg kiest vind je letters diie een woord vormen?
........................................................................................................

Een and
dere, meer geleerde
g
naaam voor diit woord is GINGIVA
G

www.glimlachen.be
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werkbla
w
adjes
woorden
n met dee juiste beteken
b
nis
Verbind de spreekw
Met je
e mond vol tanden staan

●

●

Iemand onndervragen
n

Iemand aan de ttand voelen
n

●

●

Een extra inspanning
g leveren

en hebben
Haar op de tande

●

●

Niet wetenn wat te zeggen

eken
Een tandje bijste

●

●

Jezelf verddedigen doo
or een beettje
bazig te ziijn

o oog, tan
nd om tand
Oog om

●

●

Met tegennzin eten

Met la
ange tanden eten

●

●

Iemand de mond
d snoeren

●

●

Aan een zzware klus beginnen
b

Iemand de woorrden uit de mond neme
en

●

●

Iemand beeletten om te spreken

Waar het hart va
an vol is loo
opt de mond
d van over

●

●

Iets net evven eerder zeggen dan
n een
ander

Ergen
ns je tanden
n inzetten

●

●

Wat je be langrijk vind
dt of waar je
j
veel aan ddenkt, daar praat je oo
ok
veel over

Wraak neemen

www.gllimlachen.be
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werkblaadjes
Gedichtjes
Moeten jullie nu eens horen
snoepjes kunnen gaatjes boren
en jouw hagelwitte tandjes
krijgen vieze, bruine randjes
daarom is je eerste plicht
tandjes poetsen en snoepdoos dicht!

Microben en gaatjes zijn niets voor mij
Als ik alles heb weggepoetst ben ik weer blij.
Poetsen links en rechts, boven en onder
Neen, ik kan echt niet zonder.
Maar een frisse mond is wel heel gezond !

Maak jij nu ook een leuk gedichtje?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
www.glimlachen.be
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werkblaadjes
Zet jij de juiste woorden op hun plaats en kies jij de
juiste kleuren ?

De pulpa: rood
Het wortelvlies: geel
Het tandvlees (de gingiva): roze
De dentine (het tandbeen): lichtgeel
Het glazuur: wit
Het kaakbeen: lichtbruin

www.glimlachen.be
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werkblaadjes

Zoek de woorden die met ‘tand’ beginnen
Je kan deze woorden ook vinden in het rooster.
h___

b______

a___

p_____

k____

v______

p____

h________

v____

k

p

a

s

t

a

f

r

b

r

h

a

l

s

m

l

d

o

o

v

u

l

l

i

n

g

r

o

l

p

l

a

q

u

e

s

n

e

z

v

b

a

l

m

t

h

e

e

l

k

u

n

d

e

k

s

x

a

r

t

s

u

l

www.glimlachen.be
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werkblaadjes

Bouw van de tand
Plaats de volgende delen van de tand bij de juiste nummer in de tabel.
Als je alles juist geplaatst hebt kan je met de letters bij de nummers een woord vormen.
kaakbeen / dentine / wortel / glazuur / kroon / tandvlees / pulpa ( zenuw + bloedvaten )

3
1
4
5
6

2

7

1

8

2

1

13

3

9

4

11

6

12

5

10

2

6

4

7

7

1

2

3

4

5

5

6

3

7

8

9

10

11

12

13

www.glimlachen.be
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werkblaadjes
QUIZ
Schrijf telkens de letter die voor het juiste antwoord staat in de oplossingbalk.
Welk woord verschijnt er?
1) Hoeveel keer mag je eten per dag?
t 5 keer
r 3 keer
b 7 keer

8) Om de hoeveel maanden vervang ik mijn
tandenborstel?
n 6 maanden
o 3 maanden
a 12 maanden

2) Hoeveel klontjes suiker zitten er in een
grote fles cola?
z tussen de 20 en de 25
a tussen de 30 en de 36
d tussen de 5 en de 10

9) Welke stof is zeer belangrijk in
tandpasta?
u water
w kleurstof
r fluoride

3) Hoeveel tanden telt een melkgebit?
m 24
n 20
u 28

10) Is fruitsap slecht voor onze tanden?
t nee
s ja
v soms

4) Wat is flossen?
r tandenstokers gebruiken
b rode wangen krijgen
d met tandzijde ruimte tussen de
tanden reinigen

11) Welke tand is dit?
t snijtand
p kies
g hoektand

5) Wat is tandplak?
e voedsel dat op de tanden kleeft
a bacteriën die op de tanden zitten
p een geelwit laagje, met verschillende
soorten bacteriën en een beetje
voedselresten, die op de tanden kleeft.

12) Welke tand is dit?
a snijtand
v kies
e hoektand
13) Welke tand is dit?
m hoektand
l kies
s snijtand

6) Hoeveel keer per dag moet ik mijn
tanden poetsen?
k wanneer ik zin heb
h 1 keer per dag
n minstens 2 keer per dag

14) Hoelang moet ik mijn tanden poetsen?
t 2 minuten
s Minstens 2 minuten
w 1 minuut

7) Wanneer moet ik mijn tanden poetsen?
b ’s morgens en ‘s avonds
z alleen ‘s morgens
f alleen ‘s avonds

1

2

www.glimlachen.be
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

werkblaadjes
Rebus

-R
-M

-N

+N

= …………………….

= ……………………..

-N
+U

- KON
+Z

= …………………….


= ……………………..





= …………………….

-PASTA
+ EN



= …………………….






-K
+M

-K
-S
+P

= …………………….

= ……………………..

= …………………….

-K
+G

-V
+M

-K
+P
+EN

= …………………….

= ……………………..

= …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
www.glimlachen.be
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werkblaadjes
Woordzoeker
Zoek volgende woorden in het raster.
Zoek horizontaal, verticaal en diagonaal

Appel
Beugel
Fluoride
Gaatje
Gebit
Glazuur

Glimlachen
Kroon
Melktanden
Mond
Pasta
Poetsen

Tandsteen
Tong
Tandenborstel
Tandvlees
Tandarts
Water

De overgebleven letters vormen een zin. Welke eettip vind je terug?

T
P
E
G
A
A
T
J
E
T
I

M
O
N
D
D
N
I
T
E
A
K

G L
E T
N E
O G
A E
P N
P E
E E
L E
N D
G L

I M
S E
F L
L K
U T
O A
R N
I D
D E
E N
A Z

L
N
T
N
L
E
G
U
E
B
U

A
T
I
B
E
G
T
V
L
O
U

C
P
G
K
R
O
O
N
S
R
R

H
A
E
W
A
T
E
R
U
S
E

E
S
Z
T
A
N
D
A
R
T
S

N
T
T
A
N
D
V
L
E
E
S

T
A
N
D
S
T
E
E
N
L
R

…………………………………………………………………………………………………………………………
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden: tandarts ‐ glazuur ‐ radiologie ‐ tandvlees ‐ tanden ‐ fluoride ‐ gaatje ‐
melk ‐ appel ‐ tandenborstel ‐ kaak ‐ poetsen ‐ pasta – dentine ‐ beugel
T
A
N
D
E
N
G
T
K
E
S

A
R
L
E
E
K
A
A
K
N
F

N
T
F
E
N
N
A
N
L
I
M

D
K
L
Z
G
I
T
D
S
T
E

A
P
U
Z
A
U
J
E
P
N
I

R
P
O
E
T
S
E
N
P
E
G

T
N
R
M
K
V
A
B
E
D
O

S
A
I
R
A
P
W
O
E
N
L

F
A
D
G
P
L
A
R
B
W
O

G
L
E
E
E
I
K
S
T
B
I

M
E
L
K
G
S
P
T
T
I
D

T
A
N
D
V
L
E
E
S
A
A

R
R
R
U
U
Z
A
L
G
P
R

Een aantal van de woorden die je gevonden hebt in de woordzoeker heb je nodig om dit
kruiswoordraadsel in te vullen. Welk woord komt verticaal tevoorschijn?
↓
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wil je naar de tandarts dan maak je best eerst een ………………..
De ……………….. valt niet ver van de boom.
De harde beschermlaag van je tanden heet ………………..
Dit doe je dagelijks ’s morgens voor je naar school gaat en ’s avonds voor het slapengaan.
Iemand die je gebit nakijkt en je raad geeft.
Als er een foto van je tanden moet gemaakt worden, moet je soms naar de afdeling
………………
Je hebt er een hele mond vol van.
Als je niet voldoende poetst kan je een …………………. krijgen.

………………………………………………………………….

www.glimlachen.be
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Wat vind je bij de tandarts?
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Knip de woorden of beschrijvingen uit en kleef ze bij het juiste prentje
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Doorsnede van een … ?

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Teken hieronder de doorsnede van een appel
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Marjan Schellekens
Tandartsassistente
Hulpkracht Glimlachen.be

En we zijn met de glimlach op Anderlecht geweest,
het was daar een reuze gezellig feest !
RSC Anderlecht is als topploeg erg bezig met gezondheid en voeding van zijn spelers. Daarom past onze sensibiliseringscampagne
perfect in dit kader en komen we elkaar hierin tegemoet: Op 13 april 2010 waren we samen met onze Franstalige collega’s van Souriez.be
aanwezig op de paasstage van RSC Anderlecht.
Na een korte briefing over het dagprogramma voor de jonge spelers zagen we onder een mooie lentezon alle mogelijke voetbaluniformen
en fanclubspullen onze kant op komen.
Deze 150 spelers werden verdeeld in 8 groepen en kregen van ons een uitgebreide uiteenzetting over het belang van de mondhygiëne
via een korte PowerPoint presentatie en poetsinstructies via het poetsmodel. De unieke clip van Frank De winnen vanuit de ruimte, een
animatiefilmpje van Flos en Bros werd geprojecteerd.
Na deze introductie kreeg elke jonge speler een toiletzakje met tandenborstel, tandpasta en sleutelhanger van Flos en Bros.
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De discipline van de nog jonge spelers is reeds duidelijk voelbaar en aangenaam om mee samen te werken. Niet enkel schoenenpoetsen
en propere uniformen vind RSC Anderlecht belangrijk. Een gezonde geest en een gezonde mond staan hier ook aan de top. Tijdens de
stageweek werd er telkens na de lunchpauze gepoetst.
Met een plakverklikker in de paarse kleur van hun favoriete ploeg waren ze helemaal klaar om over te gaan tot het echte werk. Een
enthousiast team tandartsen en Glimlach/Sourire assistenten gaven de Nederlands- en Franstalige kinderen poetsinstructies. Door de erg
individuele begeleiding konden de kinderen veel vragen stellen en was deze poetsles een plezierige en leerrijke ervaring.
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Het bezoek van de middenvelder van de 1ste ploeg, Jonathan Legaer, droeg uiteraard nog bij tot een aangename sfeer. De aanwezige
dames zullen dit zeker bevestigen. Na een korte fotosessie met de jeugd was het onze beurt om persoonlijk met hem kennis te maken
waarbij hij als leuke herinnering een poster van Flos & Bros voor ons signeerde.
Gedurende de gehele dag was er erg veel belangstelling van de verantwoordelijken van RSC Anderlecht, hun cameraploeg filmde gretig
en hun fotograaf legde dit alles nog eens op de gevoelige plaat voor de officiële website.
Na al deze fijne momenten was de tijd daar om afscheid te nemen. Ook nu hoorden we de jongeren trots hun kennis delen met hun
ouders, broers, zussen, vrienden en vriendinnen.
Foto’s werden ter beschikking gesteld door RSC Anderlecht, waaroor onze dank.
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Op 17 juni zaten alle Glimlachers
samen rond de tafel.
Een prachtige gelegenheid om
tijdens een lekker hapje en drankje
de activiteiten van het voorbije jaar te
overlopen. Maar vooral werd er erg
veel gelachen en leuke anekdotes
boven gehaald.
Zo zijn er de verhalen van de
tandmobielen: de assistentes
moesten herhaaldelijk al hun stuuren rijvaardigheden bovenhalen om
uiteindelijk met bange, versnelde
hartslagen door smalle en piepkleine
poortjes geparkeerd te geraken op
allerhande speelplaatsen.
Pennezakkenrock werd een groot
succes. Op deze warme zomerdag
bereikten we 3000 feestvierende
jongeren aan het Zilvermeer in Mol.

De sleutelhangers waren een schot
in de roos en iedereen wilde dit
leuke hebbeding dan toch voor zijn
boekentas. Dit natuurlijk in grote
tegenstelling tot de enorme jeuk
veroorzaakt door de processierupsen,
waarmee wij thuiskwamen; zelfs
dagen later konden we hiervan nog
nagenieten!

A C T I E

!

In Hoogstraten screenden we de
jeugdploegen van RSCA. De gehele
staf van begeleiders, kinesisten,
dokters en trainers namen dit zeer
ernstig. Tandheelkundige problemen
werden genoteerd en spelers
geïnformeerd. Na een gezamenlijke
maaltijd deelde Prof. Vanobbergen
nog wat kennis aan het gehele
team van RSCA over het gebruik
van sportdranken en de relatie van
mondgezondheid met de algemene
gezondheid.

Wat vinden jullie van onze
coole tandenpoets RAP ?
Hey, joe.
Tsjoeke, tsjoe
Tanden poetsen doe ik goe !!
Boven onder helemaal rond.
Zo hou ik mijn mond gezond !!!
Op 5 augustus kwamen we na vele
kilometers achter het stuur met onze
tandmobiel aan in Adinkerke/de
Panne onder een stralende zeezon.
Plopsaland lag kleurrijk te wachten op
een Glimlachen.be dag. De studio 100
liedjes werden gretig grijs gedraaid en

ons team verwelkomde meer dan
500 kinderen en hun mama’s
en papa’s om een persoonlijke
poetsinstructie te krijgen. Onder de
black lights in de speciaal verduisterde
tent keken de kinderen naar hun
fluorescerende plak. Later poetsten ze
met onze hulp het snoep en lekkers
van tussen de tanden. Ook ons team
genoot van een heerlijke dag tussen
de animatiefiguren en attracties. Moe
maar voldaan keerden alle glimlachploppertjes weer naar huis.
En binnenkort begint het schooljaar
opnieuw. Ik kijk er al naar uit! ●
Marjan Schellekens
Tandartsassistente

Na dit schooljaar en ons evaluatie
etentje bereidde iedereen zich
voor op een beetje vakantie, op de
RSCA stage te Hoogstraten en op
Plopsaland.
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Een enthousiaste ploeg
glimlachers
… stond zondag 13 februari om
7u30 paraat om in de gangen
van Kinepolis te Brussel een
schitterende Glimlachen.be-stand
op te zetten voor de jaarlijkse
ketjesdag van de Royal Sporting
Club Anderlecht…
“Ketjes Day” is een dag die speciaal
georganiseerd wordt voor de leden van
de Ketjes Club, de jonge supportertjes
tussen 4 en 12 jaar, van RSCA.
Al heel vroeg stroomden de jonge fans
met hun ouders in de Kinepolis binnen.
Eerst kregen de ketjes in exclusieve
avant-première de knotsgekke tekenfilm
‘Animals United’ te zien. Omstreeks
11u30 kwam de volledige A-ploeg
aan voor een Meet & Greet en een
handtekeningensessie.

[ ]
Tandproblemen
zijn vaak
de oorzaken
van
spierblessures.

Wij, tandartsen, weten dat mondinfecties elders in het lichaam redelijk
wat schade kunnen aanrichten. Een
van de spelers van hun A-ploeg heeft
dat aan de levende lijve kunnen ondervinden: een chronische terugkerende
blessure was het gevolg van een
onverzorgde mondinfectie.
Tandproblemen zijn vaak oorzaak van
spierblessures vandaar dat RSCA
veel belang hecht aan mondhygiëne
& mondverzorging en dit ook duidelijk
maakt aan hun jonge sporters,
supporters en hun ouders.

De vroege wekker die dag, het uitladen,
het opzetten, de ongelooflijke drukte…
niets kon ons goed humeur en onze
glimlach doen verliezen.
Onze stand is niet onopgemerkt voorbijgegaan, zoveel is zeker. Bovendien
kregen we hoog bezoek van de
algemene manager van RSCAnderlecht
namelijk Herman van Holsbeeck en als
kers op de taart de Gouden Schoen
Mbark Boussoufa… onze dag kon niet
meer stuk ! O

Als voorbeeldfunctie kan dit wel tellen !
Het hele team Glimlachers, jong en
oud, heeft op vrijwillige basis, hun beste
beentje voorgezet om maar liefst 1300
tandenborstels, tandpasta’s en evenveel
Flos en Bros stickervellen uit te delen.
De stickervellen waren voor de
gelegenheid aangepast met een paarswit “Ketjes Day” logo en een tekening
van de Ketjes Club mascotte, het was
een enorm succes !

Cindy Huygh (assistent coördinator Glimlachen.be)
en Herman Van Holsbeeck (algemeen manager
van RSCA)

RSCAnderlecht, een peter van
onze Glimlachen.be campagne,
is uiteraard een voorvechter van
een gezonde lichaamscultuur maar
ook in het bijzonder van een goede
mondgezondheid.
de glimlachen.be stand had duidelijk succes

de glimlachen.be medewerkers in actie
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ketjes komen tandpasta, tandenborstel en stickervel afhalen op de stand van Glimlachen.be

Anderlechtspelers Olivier Deschacht en Jonathan
Legaer: twee grote glimlachers

A C T I E

!

DATUM

SCHOOL

GEMEENTE

01/03/2011

Basisschool Victor Van De Walle

MECHELEN

01/03/2011

Basisschool Walfergem

ASSE

02/03/2011

Basisschool De Bron

LOVENDEGEM

03/03/2011

Basisschool Sint-Lodewijk

BEVEREN-WAAS

03/03/2011

Basisschool Heilig Hart

SINT-NIKLAAS

03/03/2011

Basisschool Stokkem

DILSEN-STOKKEM

04/03/2011

Basisschool Meldert

MELDERT

04/03/2011

VTI

KORTRIJK

14/03/2011

VIBO Sint Barbara

BERINGEN

14/03/2011

VTI

TIELT

15/03/2011

Baissschool Sint-Jan

TISSELT

15/03/2011

Basisschool De Kersentuin

HERZELE

18/03/2011

Basisschool Sint-Camillus

SINT-NIKLAAS

18/03/2011

KTA

LIEDEKERKE

21/03/2011

Basisschool

HEIST-OP-DEN-BERG

21/03/2011

Basisschool De Zonnebloem

WAANRODE

21/03/2011

Basisschool Mozaiek

ASTENE

22/03/2011

Basisschool ‘t Kofschip

DUFFEL

22/03/2011

Basisschool

OLSENE

24/03/2011

Basisschool

BEERNEM

24/03/2011

Basisschool Klavertje

VIERSEL

24/03/2011

Basisschool

NEEROETEREN

25/03/2011

Basisschool Johannes

WILRIJK

28/03/2011

Basisschool De Zonnebloem

ANTWERPEN

28/03/2011

Basisschool

BOUTERSEM

28/03/2011

Basisschool De Vlier

WERVIK

29/03/2011

Basisschool De 5-Sprong

MOERZEKE

31/03/2011

Basisschool

GENK

31/03/2011

Basisschool Het Gryspeertje

DEURNE

31/03/2011

Sint jozef college

AALST

de medewerkers van glimlachen.be op de ketjesdag
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[ ]
“ Ik wist niet
dat er zoveel
nummers
op mijn tanden
staan....”

RSCA PAASSTAGE

RSCA U19-U21
Maandag 11 april ging een ploeg
enthousiaste Glimlachers naar de nieuwe
locatie van RSCA nabij de Anderlechtse
meren in Neerpede. In de ruwbouw
van wat de Foot Academy zal worden,
werden de spelers van de jeugdploegen
U19 -U21 gescreend. Meer dan de
helft van de paarswitte beloften werd
doorverwezen naar hun tandarts,
hoofdzakelijk voor cariësbehandeling.

Op 12 april 2011 waren we samen met
onze Franstalige collega’s van Souriez.
be opnieuw te gast op de paasstage van
RSC Anderlecht. Ondertussen weten
we dat RSCA mondgezondheid enorm
belangrijk vindt.

Na een korte briefing over het
dagprogramma voor de jonge spelers
en de trainers konden we om 9u45 aan
de slag. De 150 spelers, vedetten in
wording, werden verdeeld in 8 groepen
en kregen van ons een uitgebreide
uiteenzetting over het belang van de
mondhygiëne via een korte PowerPoint
presentatie en poetsinstructies via het
poetsmodel.
Nadien mochten de spelertjes, onder
het waakzaam oog van onze tandartsen
en assistenten, hun tandenpoetsen. Met
een plakverklikker kleurden sommige
tanden en de tong helemaal paars,
de clubskleuren. Nadien volgde een
controle om vast te stellen dat er goed
gepoetst werd. Door de erg individuele
begeleiding konden de kinderen veel
vragen stellen en was deze poetsles
een toffe en leerrijke ervaring. Na
deze poetsbeurt kreeg elke jonge
speler een zakje met tandenborstel,

Nadien werd er een korte voordracht
gehouden in verband met de redenen
van doorverwijzing. Het ging hier voornamelijk over het ontstaan van cariës,
tandsteen en het belang van een vroege
opsporing en behandeling. Verder
werd er aandacht geschonken aan
mondhygiëne en aan tandvriendelijke
eet- en drinkgewoonten. ●
Martine Dobbelaere
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tandpasta en een stickervel van Flos en
Bros. De discipline van de nog jonge
spelers is reeds duidelijk voelbaar en
aangenaam om mee samen te werken.
Er was erg veel belangstelling van de
verantwoordelijken van RSCA.

● reportage

datum

School

gemeente

02/05/2011

Basisschool			

Heers

03/05/2011

Sint Michielsschool		

MERELBEKE

05/05/2011

Basisschool			

NEEROETEREN

05/05/2011

Basisschool ‘t Park		

OOSTMALLE

05/05/2011

Basisschool De Kouter		

WORTEGEM-PETEGEM

06/05/2011

Basisschool De 5-Sprong		

Hamme

06/05/2011

O.-L.-Vrouwecollege Vuurtoren

OOSTENDE

09/05/2011

Basisschool Sint-Willibrordus

EISDEN

09/05/2011

Basisschool De Libel		

LEISELE

09/05/2011

Basisschool Mater Dei		

BRASSCHAAT

10/05/2011

Basisschool Mater Dei		

WEMMEL

10/05/2011

Basisschool De groene Vijver

LEDE

11/05/2011

Basisschool De Tweesprong

Kortemark

12/05/2011

Basisschool De Hoeksteen

BEVERLO

12/05/2011

Koninklijk Atheneum		

SCHOTEN

“ en ‘t gekke eraan
is dat alleen
tandartsen
deze kunnen
lezen....”.

12/05/2011

Basisschool Het Anker		

HEIST-AAN-ZEE

13/05/2011

Dr. E. Moreauxschool		

OOSTENDE

16/05/2011

Basisschool			

ANDERLECHT

17/05/2011

Basisschool			

KONTICH

17/05/2011

VTI				

KORTRIJK

18/05/2011

Basisschool Gaverke-College

WAREGEM

zegt leerling na de screening

19/05/2011

Basisschool De Luchtballon

HEUSDEN

19/05/2011

Sint-Theresia Instituut		

DEINZE

20/05/2011

Basisschool			

GENT

20/05/2011

Basisschool			

KONTICH

23/05/2011

Basisschool De Kleine Reus

Maarke-Kerkem

Na een drukke voormiddag konden we
genieten van een middagmaal. Vermits
de namiddag startte om 14u00 konden
we in groep genieten van een verdiende
pauze. De mogelijke problemen waarmee
RSCA in de competitie kampt, hebben wij
tussen pot en pint opgelost. We hadden
zelfs een crisismanager in ons midden
luisterend naar de naam Chr… . Ze is ook
onze relation manager!!!!

[ ]
aan een klasgenoot

Om 14u. gingen we er opnieuw tegenaan
voor de laatste 4 groepen kinderen. Na
het opruimen nog even napraten en met
een goed gevoel naar huis. ●
Jean-Paul Souffriau

neem een kijkje
op de vernieuwde website
www.glimlachen.be

24/05/2011

Instituut Sint-Vincentius a Paulo

GIJZEGEM

26/05/2011

Basisschool Windekind		

VORSELAAR

26/05/2011

Basisschool Lanklaar		

DILSEN-STOKKEM

26/05/2011

Basisschool De Tweesprong

HANDZAME

27/05/2011

Basisschool Sint-Martinus		

ZOMERGEM

27/05/2011

Basisschool			

ANTWERPEN 3

27/05/2011

Basisschool Sint-Martinus		

ZOMERGEM

30/05/2011

Basisschool Wildenburg		

WINGENE

31/05/2011

Basisschool De Waterlelie		

MOORSELE
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neem een kijkje
op de vernieuwde
website
www.glimlachen.be

Pennenzakkenrock 28/06/2011
Pennenzakkenrock of kortweg PZR
is het grootste eendaags kinderrockfestival in België. De organisatoren
telden 22.000 kids tussen 8 en 14 jaar.
Het team van Glimlachen.be stond
voor de tweede kaar paraat.
Een dag eerder al was het meer dan
duidelijk; het zou er warm aan toegaan.
Die maandag stak een team van
vrijwilligers en tandartsen de Glimlachassistenten een handje toe bij het
opzetten van de tenten. De zon was toen
al flink van de partij. ’s Avonds na het
uitpakken van massa’s tandenborstels
was iedereen afgepeigerd door de hitte.

De volgende ochtend was iedereen vroeg
uit de veren. We legden de laatste hand
aan de inrichting van de poetstent, het
klank- en lichtspel. Met volop zon en meer
dan 22.000 jeugdige bezoekers was het
wel erg druk(kend). En de veiligheidscoördinatoren hielden het weer scherp
in de gaten: ze vreesden voor een hevig
lokaal onweer. Op een enkel wolkje na
bleef het de hele dag bakken en braden
geblazen. Met meer dan 30° was het echt
wel hot!
Al vanaf het eerste uur werd onze stand
massaal bezocht. Na aanmelding in het
register kwamen de kids bij één van de
tandartsen die op hun tandjes fluogele
plaqueverklikker aanbracht. Daarna
kregen ze een tandenborstel en kon
het poetsen beginnen. De poetssessie
gebeurde in de verduisterde tent. Alle
slecht gepoetste plekjes lichtten op in het
blauwe licht. Geen ontkomen aan dus,
ook de moeilijke plekjes kregen die dag
een poetsbeurt. Na het spoelen kregen de
kids een Flos en Bros-badge opgespeld.

Het was alweer een genoegen om samen
te werken met een supersympathiek
en ‘glimlachend’ team dat ondanks de
tropische temperatuur de hele dag stand
hield.
Dank aan de crew van het Glimlachenteam, Jean-Paul, Annemie, Carla, Dirk,
Kristien, Liesbeth, Frank, Cindy, Inge,
Claudia, Katrijn. Dank voor jullie inzet
én jullie verfrissende lach op onze
“HOTSPOT” in Mol. O
Sarie Van den Bossche
Assistente Glimlachen.be

Apetrots waren ze.

GRAPPIGE UITSPRAAK
VAN DE KINDEREN:
Vraag: “Wat komt er na de melktanden?”.
Antwoord: “De koffietanden!”.
“Mijn oma heeft zo eens 2 dagen
haar tanden niet gepoetst, en toen is
ze gestorven”. O
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Plopsaland 4/8/2011
Uit het dagboek
van een Glimlachen.be-assistente:

beginnen hun dag met een bezoek aan
de Glimlachen.be-tent.

7.15 uur: De Panne: we rijden door een
slapende stad naar Plopsaland met 3
Glimlachen.be-mobielen, 4 Glimlachassistentes en 6 Glimlach-tandartsen. De
Glimlach-tent met 'blacklights en music'
wordt ingericht en klaargestoomd.

10.00 uur: het park gaat open, honderden
bezoekers stromen binnen.Flyers worden
uitgedeeld en meteen zien we en een
lange rij wachtenden aan onze tent staan!

9.45 uur: Mega Mindy, Kabouter Lui en
Kwebbel, Vicky de Vickinger en Piet Piraat

Alles verloopt zoals het hoort. Aan de
ingang krijgen de bezoekers “plakverklikker” op de tanden. Onder
blacklight en met de nodige uitleg wordt
dit weggepoetst. Aan de uitgang wordt
er gespoeld en krijgen alle bezoekers een
leuk gadget. We zien dat het goed gaat.
13.00 uur: de regen denkt enige inspraak
te krijgen in het verloop van onze dag of
onze werking, maar dit is naast de waard
gerekend. We blijven vrolijk “Glimlachen”
en de kinderen én volwassenen blijven
ons vrolijk bezoeken!

M O N D
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19.00 uur: het park sluit zijn deuren.
Mega Mindy en Piet Piraat brengen een
afscheidsdansje voor de bezoekers en op
de achtergrond ruimt een “tevreden” team
alles op.
Resultaat van deze Glimlach-dag: 1.040
kinderen (en hun ouders) bezochten onze
tent!! Veel enthousiaste reacties (“dit wist
ik niet”, “dat zeg ik zo vaak, ’t is goed dat
ze het nu eens van jullie horen”, “bedankt
voor de moeite”).
22.30 uur: volgens de GPS bevindt
de bestemming “home” zich aan de
rechterkant.
Moe maar tevreden glimlachend begint de
nachtrust ... O
Inge Degans
Assistente Glimlachen.be

Zomerstage van RSC Anderlecht
M O N D

I N
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Paarse T-shirts, paarse tandenborstels,
paarse tandverklikkers en paarse
tanden. Inderdaad we waren weer op
bezoek bij de zomerstage van RSC
Anderlecht te Hoogstraten.
Net zoals vorige keren kwamen de jonge
spelers groep per groep en volledig
gedisciplineerd tot bij ons. Eerst brachten
ze een bezoek aan de tandarts voor
een klein onderzoek en achteraf volgde
de sensibilisatie. De tandartsen gaven
poetsinstructies, waarna de spelers zelf
aan het werk gingen. De paarse glimlach

moest veranderen in een mooie stralend
witte glimlach. Ook een grondige controle
bij de buurman, samengaande met het
nodig gelach, hoorde erbij.
Dat een gezonde mond zeer belangrijk
is voor deze voetbalploeg hebben
we mogen ondervinden. Elke speler
wordt zeer persoonlijk opgevolgd en
ondersteund.
Het was voor iedereen een waar
genoegen om een dag te beleven in de
Anderlecht-sfeer. We kijken al uit naar
een volgende gelegenheid en wie weet
brengen we onze sportschoenen mee ! O

Katrijn Van Melckebeke
Assistente Glimlachen.be
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neem een kijkje
op de vernieuwde
website
www.glimlachen.be

Voetbalclub Eendracht Aalst
Glimlachen ging op bezoek bij
Voetbalclub Eendracht Aalst. Dit doet
me sterk denken aan ‘eendracht
vooruit’ en onze campagne rijdt
inderdaad met een mooie kruissnelheid
vooruit.
De vraag om op een zondagmorgen
naar Aalst te rijden, om voetbalspelertjes
hun tanden te leren poetsen, moeten
we slechts éénmaal stellen aan het
Glimlachen-team. Hun enthousiaste “ja” is
een mooi bewijs dat het team voluit gaat
voor onze missie.
Sportclubs zijn een dankbare doelgroep
voor het Glimlachen project. Zij hechten
enorm veel belang aan de algemene
gezondheid van hun leden, wetende dat
studies een verband aantonen tussen
mondgezondheid en de algemene
gezondheid: een gezonde mond zorgt
voor betere sportprestaties en vermindert
de kans op sportblessures.

We krijgen aanvragen van een groot
aantal sportclubs die, net zoals RSCA
Anderlecht, ons Glimlach-team op
bezoek wensen te krijgen voor een kort
mondonderzoek. RSCA Anderlecht
vervult zijn taak van peterschap dus
optimaal!
Als tandartsenvereniging willen we
dat dit mondonderzoek gebeurt bij de
eigen algemene tandarts. Zo groeide
het idee om een brief ter beschikking te
stellen van de sportclubs, die zij kunnen
gebruiken om hun spelertjes aan te
moedigen regelmatig naar de eigen
tandarts te gaan. Deze kant en klare
standaardbrief kan door elke sportclub
gedownload worden op onze site
www.glimlachen.be ●

Jean-Paul Souffriau

Het bezoek aan Voetbalclub
Eendracht Aalst verliep
in de opperbeste
stemming. Zoals steeds
konden we rekenen op
de schouderklopjes van
de begeleiders en van de
ouders van de spelers.
Om het in voetbaltermen uit
te drukken: “ Glimlachen.be
scoort op verplaatsing”. ●
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Naam Club: ………………………………………………………………………………………..
Adres: ..................................................................................................
Contactpersoon en hoedanigheid: ...........................................................

Beste ……………………………………………………,
Als sportclub hechten we enorm veel aandacht aan de algemene gezondheid van
onze leden. Naast een gezonde voeding en een gezonde levenswijze is ook een
goede mondgezondheid van groot belang. Studies tonen aan dat er een relatie
bestaat tussen mondgezondheid en de algemene gezondheid. Een gezonde mond
zorgt voor betere sportprestaties en vermindert de kans op sportblessures.
We adviseren u dan ook om twee keer per jaar een tandheelkundige controle te
laten uitvoeren bij uw tandarts van keuze. Mogen we u vragen deze brief mee te
nemen naar de tandarts en het strookje ingevuld terug te bezorgen aan de clubarts
of sportarts.
Indien u reeds regelmatig een bezoek brengt aan de tandarts, gelieve dit strookje te
laten invullen bij uw eerstvolgende bezoek.
Tips en informatie rond mondgezondheid en hygiëne voor mensen die aan sport
doen vindt u op de website www.glimlachen.be

Uw clublid, ………………………………………………..…………………………………….… (naam)
heeft zich bij, tandarts ……………………….……………………..……………… (naam tandarts)
aangeboden.
Hij/zij kreeg de nodige instructie voor een goede mondhygiëne en zal indien nodig
verder voor tandheelkundig behandeling opgevolgd worden.

Datum, handtekening en stempel tandarts

In kader van de privacy en medisch beroepsgeheim mag deze informatie enkel aan de
medisch bevoegde personen meegedeeld worden.
178
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RSC Anderlecht Paasstage
Op 5 april 2012 was Glimlachen.be
samen met de Franstalige collega’s
van Souriez.be opnieuw te gast op
de paasstage van RSC Anderlecht:
150 gedisciplineerde jonge spelertjes
kwamen bij ons langs.
Ze werden eerst gesensibiliseerd aan
de hand van een PowerPointpresentatie
met uiteraard onze Flos&Brosfilmpjes
die enorm in de smaak vielen. Nadien
werd er gepoetst onder leiding van
de Glimlachen.be- tandartsen en
-assistenten.

aandacht van de pers en uitstraling van
RSCA krijgen we steeds meer aanvragen
van andere voetbalclubs voor een bezoek
van de tandmobiel.
Dit is een unieke kans voor de
lanceringen van onze brief aan de
sportclubs. Met deze brief zetten we de
spelertjes namelijk aan tot een bezoek
aan hun algemene huistandarts.
Je vindt deze verwijsbrief op de
homepage van www.glimlachen.be. ■
Cindy Huygh

De paarse plakverklikker verklapte alle
plekjes die ze ’s morgens niet goed
gepoetst hadden.

RSC Anderlecht
is peter
van Glimlachen.be

Door de individuele begeleiding konden
de kinderen veel vragen stellen en was
de poetsles een toffe en leerrijke ervaring.
Als leuke afsluiter kregen de spelertjes
nog tandpasta, een poetssticker en een
stickervel van Flos&Bros om mee te
nemen naar huis.
RSC Anderlecht is peter van Glimlachen.
be en een bezoekje aan de jonge
spelers is dus altijd zeer leuk. Dankzij de

24
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Op naar De Kinderplaneet!
Op donderdag 5 april was Glimlachen.
be te gast bij de speelpleinwerking
in De Kinderplaneet. Dat is een
ontmoetings- en ontspanningsplaats
voor kleuters en kinderen in Gent.
Het is altijd uitkijken naar die bezoekjes
tijdens de paasvakantie. We worden
steeds enthousiast ontvangen en het
is meestal wel een vrolijke, uitgelaten
bende die ons staat op te wachten. De
tandmobiel binnenrijden nam al evenveel
tijd in beslag als de rit ernaartoe,
we werden ongelooflijk enthousiast
ontvangen. Daarenboven kwam ik
eigenlijk ogen te kort om alles te bekijken:
de kinderen hadden samen met de
opvoeders verschillende knutselwerken
gemaakt rond het thema ‘mond’. Vorig
jaar hadden ze een definitief gebit
gemaakt met verschillende kleuren, maar
ook dit jaar was er voldoende inspiratie
om iets te maken rond het thema.

Er werd ook een levensgrote tandenborstel en tandpastatube gemaakt van
papier-maché, maar door het minder
goede weer waren ze niet op tijd droog
om te kunnen ophangen. Toch was het
de moeite waard om beide even op de
gevoelige plaat vast te leggen.

Na een kleine rondleiding begonnen we
aan de mondonderzoeken.

Ondertussen maakten de ‘opvoeders’
fruitbrochettes die door de kinderen zeker
gesmaakt werden.

Het is altijd super om te zien dat er zoveel
aandacht besteed wordt aan het belang
van mondhygiëne: zelfs de vensters
werden “behangen” met bekende figuren
die een tandenborstel in de hand houden.

Na de mondonderzoeken gaven we de
kids nog poetsinstructies en ten slotte
kreeg ieder nog een pakketje mee
naar huis met een tandenborstel en
tandpastatube.

De kinderen boetseerden met klei
impressies van een tandenborstel, tanden
en een mond.

Het was weer een superfijne ervaring en
zeg nu zelf: geeft iets een fijner gevoel
dan ervoor zorgen dat kinderen een
heerlijke glimlach kunnen tevoorschijn
toveren? ■
Claudia Van Herzeele
Assistente Glimlachen.be
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Pennenzakkenrock
28/06/2012
Het “moment suprême” van het
schooljaar.

D

e laatste toetsen achter de
rug, dan gaan de pennenzakken allemaal de lucht in,
want dan is er Pennenzakkenrock in Mol. Een belangrijk moment voor de kids, maar ook voor de
Glimlachers.
Want dan zijn wij ook van de partij! En
dit reeds voor de derde keer op een rij.
Pennenzakkenrock 2012 ging zoals gewoonte door aan het prachtig, met bos
en strand omgeven Zilvermeer in Mol.
Kate Ryan, Iris en tal van andere artiesten zorgden voor de muzikale sfeer en
er waren ook ludieke doe-activiteiten
met een educatief kantje. Meer dan
genoeg keuze om je volop uit te leven
na een druk schooljaar.

“Laat ons nu
hopen dat de
vergeten plekjes
van weleer vanaf
Pennenzakkenrock
voorgoed verleden
tijd zijn.”

De zon was al besteld en stond op het
appel, en ook onze gloednieuwe Flos
& Bros gadget was net op tijd klaar,
vers van de pers : een kleurrijk Flos &
Bros latje met de 4 klassieke boodschappen voor een goede mondgezondheid ‘Poets 2x per dag’ , ‘Drink
water’ , ‘Poets minstens 2 minuten’
en ‘Ga 2x per jaar op controle bij de
tandarts’.
Dit jaar bleek de ons toegewezen
locatie op het terrein, een toplocatie,
want de kinderen stroomden van ’s
morgens vroeg al met drommen binnen aan onze stand.
Gelukkig hadden we de dag voordien
alles piekfijn opgesteld en in orde
gebracht. Een kranig team van vrijwilligers was ons daarbij komen helpen.
Met veel enthousiasme, een brede
Glimlach hebben en een ongelooflijke
teamspirit zijn we er tenslotte die dag
ingevlogen … en het resultaat mag er
zijn, we hebben niet minder dan 2031
kinderen leren poetsen onder onze
‘coole’ blacklights. De kinderen waren
opgetogen en geamuseerd met deze
opzet. Ze vonden het poetsen leuk
maar ook interessant.
… Laat ons nu hopen dat de vergeten
plekjes van weleer in die jonge mondjes vanaf Pennenzakkenrock voorgoed
verleden tijd zijn. ■

Sarie Van Den Bossche
vvtmagazine - september 2012 - www.tandarts.be 23
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Glimlachen op bezoek bij
Anderlecht!
maar ook voor discipline en vorming
van de jeugd. Na de deskundige uitleg
werd overgegaan naar de screening.
Onze screeningsteams screenden op
een snelle maar strenge wijze de jeugdspelers.
Problemen werden doorgegeven aan
de medische staf. Deze staf volgt alle
problemen op de voet op. Gezondheid
is dan ook zeer belangrijk bij RSCA.
We kregen ook een rondleiding doorheen het nieuwe trainingscentrum. We
zagen o.a. het administratieve gedeelte (kantoren van de jeugdwerking,
scouting, trainers, medische staf), de
spelershome, de fitnesszaal (grootste
van Europa, met sprintbaan en revalidatiemogelijkheden), sauna-haman-ijsbad,
het spelersrestaurant, de kineruimtes,
de oefenvelden en de kleedkamers.

Op woensdag 25 juli 2012 werd het
Glimlachen.be team verwacht in het
gloednieuwe trainingscentrum van
RSCA te Neerpede. Een niet alledaags bezoek voor de Glimlachers.

O

p 2 dagen van het begin van
de competitie en een week
voor de eerste Championsleage wedstrijd hing er
de nodige elektriciteit in de lucht.
De bedoeling van ons bezoek was
sensibilisering en screening van de spelers U17, U19 en U21. Zeer opvallend
was de aandacht die onze sensibilisering kreeg van de jonge spelers, dit
merkten we aan de doelgerichte vragen
die gesteld werden. Een pluim voor de
jeugdwerking van Anderlecht die niet
enkel aandacht heeft voor het voetbal

182

“Onze
screeningsteams
screenden op
een snelle maar
strenge wijze de
jeugdspelers.”

Het meest opvallend, voor de aanwezige dames, was de ruimte voor de
schoenen, sommige schoenrekken waren zelfs verwarmd. We zagen ook het
eerste elftal aan het werk tijdens hun
training. Na deze zeer indrukwekkende
rondleiding werden we uitgenodigd om
een hapje te gaan eten. Als kers op de
taart mochten we op de foto met Paul
Van Himst.
Een indrukwekkende dag die door het
Glimlachen.be team niet snel vergeten
zal worden!! ■

Inge Degans
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Interprox

Interdentaal reiniging

Katrijn Van Melckebeke

een tafel voor uitgebreidere poetsinstructies. De tanden werden eerst
gekleurd met tandplaqueverklikker en
daarna werd het tandenpoetsen individueel gevolgd en bijgestuurd. Tandzorg
en mondhygiëne zijn een topprioriteit
bij voetballend RSCA ! Ik ben dan ook
heel fier om te kunnen zeggen dat deze
topploeg de peter is van ons project
‘ Glimlachen.be’ ! En op gebied van
supporters...ook al ben ik een jonge
vrouw...een fan hebben ze er alvast
bij ! ■

Desensin

Bestrijdt gevoelige
tanden

Vitis Gingival

Nazorg en preventie

Effectief bij
Xerostomie

Dentaid Xeros

Halita

Orale Halitose

Lichtschip 15 3991 CP Houten T +31 (0)30 63 43 154 F +31 (0)30 63 43 145 E info@dentaid.be I www.dentaid.nl

BENELUX BV

Mondzorg tijdens
orthodontie

Vitis Orthodontic

Chloorhexidine

Perio•Aid

DENTAID, THE ORAL HEALTH EXPERTS VOOR UW PRAKTIJK

llereerst vulden de jongens
een formulier in met hun gegevens, waarna ze om beurt
naar een screeningsteam
gingen. Tijdens het wachten kregen ze
al een korte theoretische uitleg over
hoe je correct moet poetsen. Bij de
mondscreening werd het gebit
grondig nagekeken en werden tand- en
tandvleesproblemen genoteerd.
Nadien gingen de stoere spelers naar

Voor uw patiënten verkrijgbaar bij de apotheek

Vitis
Floss en Tape

Op een snikhete donderdag eind juli
was het weer tijd voor ons jaarlijks
bezoek aan de RSCA jongens in
Hoogstraten. Een 120 spelers uit de
jeugdploegen U11-U16 waren daar
een hele week op voetbalstage.
Tussen de voetbaltrainingen wordt er
aandacht besteed aan gezonde voeding, lichaamsverzorging en lifestyle.
Onze aanwezigheid was hierop een
perfecte aanvulling.

RSCA Hoogstraten
26/07/2012
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Plopsaland 9/08/2012
Biep biep biep biep...de wekker loopt
af...opstaan...even uit de venster
kijken...een waterzonnetje...maar...
waterzonnetje of niet..in plopsaland
zullen ongetwijfeld overal lachende
“zonnetjes” te zien zijn!!!

gingen we terug aan de slag waar de
kinderen ons al aan het opwachten
waren. De zon was ondertussen volop
van de partij, de kinderen joelden voor,
achter en naast onze stand, het was
een leuke drukte.

I

Er kwamen zelfs kinderen opnieuw
langs om ons voor te stellen aan hun
ouders, sommigen heel verbaasd over
wat we hun kinderen geleerd hadden.
Dingen die ze nu ook gebruiken tijdens
het poetsen...de 3 B’s...

edereen was op het afgesproken
uur 7u30 op de afgesproken plaats!
Tandartsen, assistentes en natuurlijk...onze glimlach.

Eenmaal aangekomen op “onze” plaats
begonnen we, als een geoliede machine, allen uit te pakken, op te bouwen, in
te richten, op te smukken...woorden zijn
niet nodig, de foto’s spreken voor zich!
De deuren waren nog maar goed open
toen de lachende gezichten al begonnen toe te stromen. Er werd “gekleurd”,
gepoetst, nagekeken, soms opnieuw
gepoetst om uiteindelijk super super
propere tanden te laten zien aan ons en
aan de ouders.
De tandenborstel die ze meekregen
werd door iedereen graag aangenomen.
Ook het leuke gadget van Flos & Bros
viel in de smaak. Niet alleen de kinderen maar ook de ouders en grootouders
vonden het een heel leuk initiatief.
Tegen de middag viel het even stil. We
besloten om eventjes te “sluiten” en
zelf ook iets te nuttigen. Na een uurtje
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“Ook het
leuke gadget
van Flos & Bros
viel in de
smaak.”

Om 19u30 konden we na een vermoeiende dag beginnen opruimen en
afbreken. Blijkbaar was het leuk om te
zien want mensen bleven staan om te
kijken hoe we, net als die morgen, allen
wisten wat we moesten doen. Tegen
kwart voor negen was alles opgeruimd
en na een afsluitend gesprekje verlieten
we iets voor negen Plopsaland om,
moe maar voldaan, elk naar zijn hoekje
van het land te rijden.
Plopsakids....
jullie waren weer geweldig!

■

Claudia van Herzeele

We stonden er dit jaar niet enkel voor
het geven van poetsinstructies want
blijkbaar werd onze stand door de
ouders “verkozen” als herkenningspunt.
Verschillende kinderen kwamen zich
“melden” omdat ze hun ouders niet
meer konden vinden. Dus, naast het
geven van poetsinstructies aan hun
oogappels, zorgden we er ook voor
dat de verloren gelopen kinderen terug
herenigd werden met hun ouders.
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n de missie van VZW Jong,
lezen we : “VZW Jong stelt
zich tot doel de persoonlijke
en maatschappelijke
emancipatie en participatie
van jongeren en kinderen te
bevorderen”.
De praktijk leert of toont ons dat
(vooral kansarme) kinderen op de
speelpleinen terecht kunnen voor
begeleiding en goed georganiseerde
spelmomenten rond thema’s, zoals
mond- en tandhygiëne (thema van
maart / april 2013).
Paasvakantie 2013, voor Glimlachen.
be géén schoolbezoeken, dus het

!

op bezoek bij

uitgelezen moment om richting Gentse
speelpleinen te vertrekken.

de tandarts en we tonen hoe er best
gepoetst kan worden.

We komen in andere buurten, in een
andere omgeving, en we zien de grote
nood aan preventie!

Voor het mondonderzoek mogen
we telkens beroep doen op prof.
Vanobbergen en Prof. De Visschere
en hun studenten, die telkens zeer
geëngageerd aan de screenings
beginnen.

Dat we anno 2013 nog moeten horen
dat een kind géén tandenborstel heeft
of dat er slechts één borstel is voor het
hele gezin, dat kunnen we ons moeilijk
voorstellen….. toch is dit realiteit.
Tijdens een middag op de speelpleinen,
op 6 verschillende locaties in
Gent,beginnen we gewoonlijk met
een woordje uitleg over gezond eten
en drinken, over een bezoekje aan

Na een middag Gentse speelpleinen,
ga je telkens met een goed gevoel
naar huis! ■

Inge Degans &
Sarie Van Den Bossche
Assistenten Glimlachen.be

“We komen in
andere buurten,
in een andere
omgeving, en we
zien de grote nood
aan preventie! Dat
we anno 2013 nog
moeten horen dat
een kind géén
tandenborstel
heeft of dat er
slechts één borstel
is voor het hele
gezin, dat kunnen
we ons moeilijk
voorstellen...
toch is dit realiteit.”
50
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VZW Jong te Gent
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oor een vierde jaar op
rij mochten we naar de
paasstage bij voetbalploeg
Anderlecht. Deze typische
Belgische ploeg verwendde ons
’s middags met lekkere frietjes en
mayonaise.
Anderlecht hecht verder heel
veel waarde aan een gezonde
mondhygiëne en voor deze topploeg
zijn gezonde tanden uiterst belangrijk.
Lichaamskwalen- en of letsels kunnen
een rechtstreeks gevolg zijn van
cariës en/of slechte mondhygiëne.

34

!

op paasstage

Bij aankomst werd alles opgesteld
om de aanwezige kinderen wegwijs
te maken wat de mondhygiëne
betreft. Aan de hand van onze
enthousiaste PowerPoint en dito
tandartsen konden de kinderen
heel makkelijk volgen en er talrijke
interessante dingen van opsteken.
Er werd hen verteld hoe belangrijk
onze voeding- en drinkgewoontes
zijn, wat zeker een niet onbelangrijk
feit zijn in deze tijd van frisdranken
en fruitsappen. We merkten zelfs
bij deze groep jonge kinderen al
tanderosie.

vvtmagazine - juni 2013 - www.tandarts.be

Na op een speelse manier uitgelegd te
hebben hoe ze op een correcte manier
hun tanden moeten poetsen, kon er
overgegaan worden tot het poetsen
zelf.
Een plakverklikker liet ons eerst toe te
wijzen waar de kinderen die ochtend
minder goed of helemaal niet gepoetst
hadden, want hoe minder kleur op
hun tanden, hoe beter er die ochtend
gepoetst was!
Het schrobben van de tanden werd
met heel veel lachen (om de paars
gekleurde tanden) en plezier opgevolgd.

187

bij RSCA Anderlecht
Na twee minuten goed poetsen, het
nodige spoelen (lees spelen) waren
alle tanden super proper en konden de
kinderen verder gaan trainen met een
frisse, aangename en propere mond.
Zo’n 110 kinderen mochten we
bijstaan in een stukje van hun gezonde
opvoeding en met een heel plezant
gevoel konden we ’s avonds terug
richting huis vertrekken waar het
dagverloop in geuren en kleuren, in
gedachten, nog eens overlopen werd.
Bedankt Anderlecht, hopelijk tot
volgend jaar. ■

“Bekers met water,
tandenborstels
en tandverklikkers
werden met de
grootste zorg
voorzien zodat
de kinderen
eerst hun tanden
konden kleuren.
Hiermee konden
ze zien hoe goed
of minder goed
ze die ochtend
gepoetst hadden.”

Claudia van Herzeele
Assistente Glimlachen.be
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Pennenzakkenrock 2013

H

ét hipste kinderfestival
met super muzikale
affiche en de coolste
randanimatie palmde
op donderdag 27 juni alweer het
Zilvermeer in!
Voor vele leerlingen dé afsluiter van
het schooljaar, met een knipoog naar
de grote vakantie.
Je bent jong en hip, dan wil je
natuurlijk ook een stralende glimlach!
Tips en tricks vind je bij ‘Glimlachen.
be’...

Glimlachen was er opnieuw bij en
dit is ondertussen al voor de vierde
keer. Op het ons toegewezen plekje
aan het water stond alweer een
gemotiveerd team van Glimlachassistentes en tandartsen klaar om
de kids te leren hoe “die tanden te
poetsen”.... echt zoals het hoort, met
de nodige instructies.
En ja hoor, de meesten vonden het
hip en cool in onze tent. Er werd veel
gelachen met de blitse kleuren in de
mond. En er werd gepoetst natuurlijk.
Ook de artiesten vonden dit jaar de
weg naar onze stand: Ian Thomas,
Laura en ... Sisters Only op de foto
met een brede Glimlach.
Het Glimlachen-team weet intussen al
perfect hoe het moet en werkt als een
goed geoliede machine. Zo zagen
we meer dan 2000 kinderen de tent
passeren, vol enthousiasme poetsend
in de tent en met een brede glimlach
aan de uitgang. ■
Sarie Van den Bossche
Assistente Glimlachen.be
vvtmagazine - september 2013 - www.tandarts.be 41
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Club Nationale Bank
Bezoek te Brussel op 4 juli.

D

e eerste activiteit van
de vakantiestond een
bezoek aan de Club van
de Nationale Bank in
Brussel gepland. In de Club van
de Nationale Bank worden allerlei
activiteiten georganiseerd voor
medewerkers en gepensioneerden
van de Nationale Bank. In de
vakantieperiode wordt er ook
opvang voor de kinderen van de
medewerkers voorzien.
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schoolbezoeken (tanden poetsen,
gezonde voeding en een bezoekje
aan de tandarts). Na elke sessie
volgde voor elk kind individuele
poetsinstructies.
De derde groep, de volwassenen, leek
me de grootste uitdaging. Voor de
gepensioneerde medewerkers stond
een workshop op het programma
“gezondheid begint in de mond…”.

Elke groep werd op (aan)gepaste
manier gesensibiliseerd, onder
toezicht van de bedrijfsarts en de
sociaal verpleegkundige.

Onze tandartsen werden na een zeer
duidelijke powerpointvoorstelling,
waarin alle aspecten van de mondgezondheid aan bod kwamen,
overrompeld met vragen.

De kleuters luisterden erg aandachtig
naar “Anna poetst haar tanden”,
terwijl bij de jeugd de aandacht ging
naar onze 3 pijlers zoals bij onze

Nadien konden de aanwezigen
poetsen met plakverklikker én
met individuele tips van onze
tandartsen. ■

Inge Degans
Assistente Glimlachen.be
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De Gouden Schoen,
anno 2022

O

p 25 juli 2013 werd er voor
de 4de maal op rij een
bezoek gebracht aan de
jeugdspelers van RSCA
tijdens hun stage te Hoogstraten.
Voor de 4de maal krijgen de jongens
een woordje uitleg over tanden
poetsen, water drinken en een bezoekje
aan de tandarts.
Voor de 4de maal mogen de jongens
plaatsnemen in de stoel voor een
mondonderzoek.
En wat stellen we vast? De
mondhygiëne én de gebitstoestand van
deze jongens is zichtbaar verbeterd!!!
Na dit kort onderzoek, komen de
plakverklikkers en de tandenborstels
aan de beurt.
We moeten weinig moeite doen om de
jongens te overtuigen, van het belang
van een goede mondhygiëne voor het
behalen van goede sportprestaties!
Wie de Gouden Schoen anno 2022
zal behalen? Dat antwoord blijven we
verschuldigd….
Dat hij mogelijk in onze stoel zat en
naar onze poetsinstructies luisterde,
daarvan zijn we overtuigd!! (en trots dat
we dit mochten meemaken). ■
Inge Degans
Assistente Glimlachen.be
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RSCA
screening U17 en U19
“Veel inspanning was er niet nodig om deze spelers ervan
te overtuigen dat een goede mondgezondheid, de prestaties
op het veld ten goede zal komen !”

W

e beginnen stilletjes
aan onze weg
te kennen in het
trainingscentrum
van RSCA te Neerpede.
Het was dan ook alweer ons
derde bezoek !
Vier tandartsen, bijgestaan door de
Glimlach-assistenten screenden er
de tanden van de spelers U17 en
U19.
Wat stelden we vast? Véél
gezonde, verzorgde en goed
gepoetste gebitten maar helaas ook
een (te groot) aantal topsporters
waarbij dit véél beter kon. Deze
“geluksvogels” kregen dan ook
onmiddellijk een gepersonaliseerde,
individuele poetsinstructie van onze
tandartsen.
Veel inspanning was er niet
nodig om deze spelers ervan
te overtuigen dat een goede
mondgezondheid, de prestaties op
het veld ten goede zal komen !
We eindigden ons bezoek
met een rondleiding door het
trainingscentrum, … gewoon
indrukwekkend (gebouwd naar
voorbeeld van Arsenal).
Op de foto met John Van den Brom
of met Proto…..sommige oogjes
gingen echt blinken !! ■

Inge Degans
Assistente Glimlachen.be
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in Plopsaland

Op 8 augustus stond het
Glimlachen-team weer paraat in
Plopsaland De Panne. Na aanmelding in het
register werden bij kinderen en ook vaak bij hun ouders
fluogele plakverklikker aanbracht. Daarna kregen ze een
tandenborstel en kon het poetsen beginnen in de verduisterde
tent. Alle slecht gepoetste plekjes lichtten op onder de black lights.
Geen ontkomen aan dus, ook de moeilijke plekjes kregen die dag een
poetsbeurt.
Wij hebben dit jaar veel ouders kunnen overtuigen om mee hun tanden te kleuren
en te poetsen in de discopoetstent. Een unieke kans om ook de ouders een
uitgebreide poetsinstructie en goede raad in verband met napoetsen te geven.
Om dit allemaal thuis nog eens over te doen, kregen de ouders een klassieke
plakverklikker mee samen met een foldertje vol goede raad over poetsen,
tandvriendelijke eet- en drinkgewoonten en het tandartsbezoek.
We slaagden erin om bijna 700 bezoekers te bereiken, groot en klein.
Ook ons team genoot van een heerlijke dag tussen de animatiefiguren
en attracties. Moe maar voldaan keerden alle glimlach-ploppertjes
terug naar huis. ■
Sarie Van den Bossche
Assistente Glimlachen.be
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Derde bezoek
aan Eendracht Aalst

D

e tijd gaat vlug, op
zaterdag 24 augustus
moesten we voor de
derde keer opnieuw heel
vroeg uit de veren om op tijd bij
Eendracht Aalst te zijn…

lende zonen: een gezonde geest,
een positieve attitude maar ook het
belang van een goede mondhygiëne
en een regelmatige tandartscontrole
voor een goed functionerend en
gezond lichaam.

Met vier vroege vogels van het
Glimlachen-team paraat staan op
een zaterdagochtend, … we hebben het er voor over om de jongste
Aalsterse spelertjes te leren poetsen
met plakverklikker.

We gaven 2 workshops tandenpoetsen: een workshop aan de jonge
spelertjes van 7-9 jaar en een tweede
workshop aan de tweede leeftijdsgroep 10-11 jaar.

Die dag werden ook de ouders
uitgenodigd voor een gezond ontbijt
in de lokalen van de club en om even
stil te staan bij het belang van een
geschikte lifestyle voor hun voetbal-

“Een goede
mondhygiëne en
een regelmatige
tandartscontrole
zijn van belang
voor een goed
functionerend en
gezond lichaam.”

Niets dan glimlachende voetballertjes met blinkende tandjes…daar
kwamen we voor ! ■
Sarie Van den Bossche
Assistente Glimlachen.be
vvtmagazine - november 2013 - www.tandarts.be
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Happy C-Day

Z

ondag 25 augustus, 9 uur in de
Expohallen te Roeselare. Crea-Fun
is 10 jaar en dat werd gevierd als
Happy C-Day in samen-werking
met “West-Vlaanderens Mooiste”
(= fietsvierdaagse van de stad Roeselare).
Het aanbod voor de bezoekers is groot.
Enerzijds is er een fietstocht en anderzijds een
fun-happening voor kids van alle leeftijden.
Kids konden ravotten op heel wat speelmateriaal in het fun-park : springkastelen, plooiballonnen, gekke fietsen, klim- en klauterparcours,
circustechnieken, reuze gezel-schapspelen en
aan de grimestand werden vlinders, zonnetjes
en bloemetjes op de gezichtjes getoverd.

“Voor de educatieve
toets was er info over
veilig fietsen, de
politie met kantelwagen en… natuurlijk
Glimlachen.be !”
Aan onze Glimlachen-stand konden kinderen
en hun (groot)ouders een woordje uitleg krijgen
bij bijvoorbeeld het tandenpoetsen aan de
hand van een folder met plakverklikker.
Voor iedere bezoeker was er ook een educatief
gadget of een lekker appeltje !
Als kers op de taart mochten ouders en
grootouders bovendien deelnemen aan onze
wedstrijd, en een onschuldige kinderhand trok
uit een kleine 500 formulieren de winnaar van
een leuk Glimlachen.be-pakket.
Crea-Fun beweert de jeugddienst te zijn die
het hele jaar door kinderlachjes tevoorschijn
tovert ?... dat kunnen we als glimlachers
beamen en neem het van ons aan, we hebben
héél véél schitterende glimlachjes gezien ! ■
Inge Degans
Assistente Glimlachen.be
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Fitte schooldag
te Bree!
“De wachtrij aan ons kraam in het Sint-Augustinusinstituut
loog er niet om... 'voor een stralende glimlach', schuif je met
plezier aan!”

D

e speelplaats van het
Sint-Augustinusinstituut
werd op 30 september
voor de gelegenheid
omgetoverd in een gezellige
marktplaats met verschillende
kraampjes.
Er stond een kraam met gezonde
fruit-tussendoortjes, een ander waar
het (kraantjes)water rijkelijk uit de
tapkraan vloeide en natuurlijk was er
de Glimlachen.be-stand!

Zo’n 750 leerlingen (en leerkrachten)
passeerden voor een lekker appeltje,
een tandenborstel en de nodige uitleg
over je tanden poetsen….
De wachtrij aan ons kraam loog er niet
om….. ”voor een stralende glimlach”,
schuif je met plezier aan! ■

Inge Degans
Assistente Glimlachen.be
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Naar aanleiding van de werelddag van
de mondgezondheid op 12 september
2010 werd door het Glimlachen.be
team een wedstrijd georganiseerd.
Scholen werden aangemoedigd
om originele, ludieke acties op
touw te zetten rond mondhygiëne
en mondgezondheid. Uit de talrijke
inzendingen werden er een aantal
genomineerd waaruit een jury kon
kiezen.
De winnaar van deze wedstrijd ,
school 5-sprong uit Kastel, krijgt een
gezond ontbijt voor alle leerlingen en
leerkrachten van de school.
De leukste inzendingen kan je
terugvinden op de website
www.glimlachen.be onder de
rubriek evenementen – Dag van de
mondgezondheid. ●
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DATUM

SCHOOL

GEMEENTE

01/12/2010
02/12/2010
03/12/2010
03/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
09/12/2010
09/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
13/12/2010
14/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
17/12/2010
20/12/2010

Katholieke centrumschool
Vrij Technisch Instituut
Basisschool De Regenboog
Vrije Basisschool
Basisschool
Secundair Onderwijs Maria
Basisschool Kompas
Basisschool De Springplank
Basisschool Don Bosco
Vrije Basisoefenschool
BGO
Mpi De Zandkorrel
MPI De Vloedlijn
BLO Instituut Mevrouw Govaerts
Vrije basisschool
Vrije Lagere School
Sint-Romboutscollege

DENDERLEEUW
ROESELARE
HERFELINGEN
WIJNEGEM
EKSAARDE
OPWIJK
GEEL
MAASEIK
HALLE
WIJNEGEM
LOMMEL
EERNEGEM
OOSTENDE
HEIST-OP-DEN-BERG
KESSEL
MECHELEN

38
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Gezond ontbijt in Kastel
Naar aanleiding van de Werelddag
Mond- gezondheid op 12 september
werd door het Glimlachen.be team
een wedstrijd georganiseerd. Scholen
werden aangemoedigd om een originele,
ludieke acties op touw te zetten rond
mondhygiëne en mondgezondheid.
De winnaar van deze wedstrijd werd
Basisschool de 5-sprong uit Kastel.
Juf Evi vertelt hoe het begon: Eind vorig
schooljaar werd beslist om mee te doen
aan onze wedstrijd. Er moest vlug beslist
worden, 13 september 2010 was vlakbij.
Ludieke en leuke acties op touw zetten:
de juffen en de kids hadden er zin in. Het
resultaat mocht er zijn: collages,
reuzentandenborstels,knutselwerkjes,
een tandenpoetslied en een gedichtje
over de tandarts Deze werkjes kan je
terugvinden op www.glimlachen.be onder
de rubriek evenementen – dag van de
mondgezondheid.
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DATUM

SCHOOL

10/01/2011
11/01/2011
11/01/2011

Basisschool
NEEROETEREN
Don Bosco
AALST
Basisschool
NEDER-OVER-HEEMBEEK
Kasteel Beiaardschool
Stedelijk Instituut
ANTWERPEN
voor Handel en Ambachten
Basisschool Floor en Tijn OPGLABBEEK
Basisschool Markevallei HERNE
Basisschool
BERINGEN
Basisschool
SINT-GILLIS
Vrij Technisch Instituut
ROESELARE
Basisschool De Bloesem HERNE
Basisschool
GENK
Basisschool
LOKEREN
De Bloemenhof/Rozen
Basisschool
MECHELEN
Sint-Romboutscollege
Instituut Sancta Maria
RUISELEDE
Basisschool
SINT-LAMBRECHTS-HERK
De Kameleon
Basisschool
LOKEREN
De Bloemenhof/Zonnebloem
Basisschool
GENK
Basisschool
LOKEREN
De Bloemenhof/Madelief
Basisschool De Hazelaar HASSELT
Basisschool
MOERZEKE
De Dobbelsteen
Basisschool
WERKEN

Op woensdag 22 december werd de
school getrakteerd op een gezond ontbijt.
De leerkrachten en de glimlachen.be
assistenten Sarie en Inge waren vroeg
van de partij om alles klaar te zetten. De
tafels waren feestelijk gedekt, de kinderen
hadden een kerstmuts aan, buiten in de
tuin hield een rij sneeuwmannen alles in
de gaten, het resultaat van een namiddag
sneeuwpret. Iedereen was enthousiast, de
sfeer was fantastisch!

13/01/2011

Het ontbijtbuffet bestond uit vers
brood, boter, smeerkaas en confituur,
melk,fruitsap, yoghurt, cornflakes,banaan
en kiwi. ‘Het is veel beter dan thuis’,
vertelden ons een paar kleintjes spontaan.
De kinderen zongen na afloop hun
tandenpoetslied. Zwaaiend met de
vlagjes van Glimlachen.be werden we
luidkeels bedankt voor deze gezellige
voormiddag.‘We doen volgend jaar
opnieuw mee’, klonk het achteraf. Voor
herhaling vatbaar dus. ●

20/01/2011

Sarie Van den Bossche
Glimlachen.be assistente

A C T I E

13/01/2011
14/01/2011
17/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
19/01/2011
20/01/2011
20/01/2011

21/01/2011
24/01/2011
26/01/2011
27/01/2011
27/01/2011
31/01/2011
31/01/2011
31/01/2011

GEMEENTE

37
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Verschillende scholen namen enthousiast deel aan de actie van de werelddag van de mondgezondheid die Glimlachen.be
organiseerde. Dit zijn slechts enkele leuke beelden. Alle evenementen zijn binnenkort te bekijken op www.glimlachen.be

Werelddag
van de mondgezondheid
"Baai baai gaatjes"
in de Basisschool
De Baai te Kortrijk.
De kinderen van het derde en vierde
leerjaar deelden aan héél de school
een tandenborstel uit, een spiksplinternieuwe roze, groene, blauwe of
paarse tandenborstel. Voor de kleuters was er kleutertandpasta en voor
de grote kinderen was er tandpasta
met een muntsmaakje.
Dan heeft Fatu van het 3de leerjaar met het grote gebit van reus Bert - en
zijn reuzegrote tandenborstel een
demonstratie gegeven.

Tanden poetsen
doe je volgens BBB
Buitenkant. Binnenkant. Bovenkant
Iedereen was meteen enthousiast om
mee te doen. Klingelingeling ... luidde

Wij beloven tevens plechtig ...
Ben je nu groot of net héél klein...
Bij ons in DE BAAI zullen er géén
gaatjes meer zijn.
We drinken enkel nog water en
poetsen dagelijks onze tandjes
Zo denken we aan later,
klap dus maar in de handjes !!

de bel ... en we begonnen te poetsen
volgens de BBB van Fatu en haar
klasgenootjes.
DRIE minuten lang poetsen, wat een
werk, ... en wat duren drie minuutjeslang. Maar het resultaat mocht er
zijn, een stralende glimlach bij alle 60
kindjes uit onze hele school ! ●
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GBS DE KOUTER,
Wortegem-Petegem
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VBS ZOGGE, Zandbergen

Winnaars Dag van de Mondgezondheid 2011: verslag en foto's klasreis
De klas die het leuktste evenement organiseerde naar aanleiding van de Werelddag van de
Mondgezondheid won een klasreis naar Source O Rama in combinatie met toegang Walibi.
Op vrijdag 27 april 2012 vertrok het 3de leerjaar van Basisschool Sint‐Amandus uit Malderen
met de bus naar Source O Rama. Na de middag konden ze zich uitleven in Walibi. Dat het
een zeer leuke dag was konden we lezen in het mailtje dat Juf Lieve ons toestuurde: Onze
dag was fantastisch! Alles is vlot verlopen: een vriendelijke en stipte busbestuurder, een
interessant bezoek in Chaudfontaine en niet te vergeten het bezoek aan Walibi. Er was niet
veel volk en het weer viel heel goed mee. Namens heel de klas bedank ik jullie nog eens.
Hieronder enkele sfeerbeelden.
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Ik teken dit contract..
Ik ben akkoord met de volgende afspraken:

water

Ik breng dit schooljaar alleen
mee als drank.
Dit doe ik omdat water gezond is.
Het bevat geen suiker en kleurstoffen.
Als ik het drink tast het mijn tanden niet aan.

gebit

Ik wil een gezond
.
Ik wil glimlachen met een gezond gebit..
Bij CONTRACTBREUK wordt de drank in beslag genomen.
Ik krijg het ‘s avonds terug mee naar huis.
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Werelddag van de
Mondgezondheid 2012
Naar aanleiding van de Werelddag
van de Mondgezondheid vroeg
Glimlachen.be aan alle scholen en
klassen om een leuk evenement te
organiseren rond het jaarthema
‘De Tandarts’.

Verzorging/Voeding uit de Leiepoort
Campus Sint Theresia te Deinze.

maakten ze plezier rond gezonde
tandjes…

Buiten hun zelfgemaakte tandpasta
maakten ze een origineel liedje en
een bijzonder mooie educatieve
projectbundel.

Een welverdiende winnaar !
Deze klas gaat begin volgend jaar
naar de Winter Efteling.

D

Deze bundel met activiteiten voor
de allerkleinsten omvatte liedjes,
rijmpjes, een puzzel, een educatieve
manier om gezonde en ongezonde
voeding uit elkaar te halen, enz.

De winnaars van de wedstrijd
werden de leerlingen van het 3de jaar

Hiermee bezochten onze
enthousiaste leerlingen twee
kleuterklasjes waar ze de kleinsten
leerden poetsen, tandendoosjes
maken, puzzelen. De hele dag

e klas die het origineelste
evenement organiseert, wint
de hoofdprijs: een klasreis.
3 andere leuke inzendingen
van klassen of scholen winnen
een gezonde verrassing voor elke
leerling. Verschillende scholen namen
enthousiast deel aan de wedstrijd.

Verslag hierover zullen jullie kunnen
lezen in één van de volgende
VVT Magazines. ■

Cindy Huygh en Martine Dobbelaere

Alle inzendingen zijn te
bekijken op
www.glimlachen.be

Uit projectbundel: tandpasta maken
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“De hele
dag maakten
ze plezier
rond gezonde
tandjes…
Een welverdiende
winnaar !”
3 andere scholen
verdienden een gezonde
verrassing.
• De Basisschool Coloma uit
Mechelen organiseerde met alle
leerlingen van de school een
flashmob. Ze wandelden al zingend
de stad door tot aan voor het
station waar ze de reizigers verder
vertierden.
• De Basisschool De Luchtballon
uit Merksem heeft alle klasjes
individueel aan het werk gezet om
iets origineels te bedenken.
• De Basisschool Sint Gillis kreeg
de tandarts op bezoek, zorgde voor
een eigen liedje en de leerkrachten
staken een toneelstukje in elkaar
voor de allerkleinsten.
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Verschillende scholen die Glimlachen.be zal bezoeken in de volgende maanden.
Kijk ook op www.glimlachen.be voor reportages van vorige bezoeken en andere evenementen.

datum

School 			gemeente

15-11-2012		
Groenlaar			REET
15-11-2012		
Groenveld			HEVERLEE
15-11-2012		
De Vlier				MENEN
16-11-2012		
Basisschool			DEERLIJK
Basisschool			NEEROETEREN
19-11-2012		
19-11-2012		
Basisschool			HERNE
20-11-2012		 Katholieke Centrumschool		
DENDERLEEUW
20-11-2012		 Basisschool ‘t Kasteeltje		
PUURS
22-11-2012		
Basisschool			HEIST-OP-DEN-BERG
22-11-2012		
Basisschool			VEURNE
23-11-2012		 Basisschool Sint-Carolus		
RUISBROEK
23-11-2012		 Basisschool De Strandloper
OOSTDUINKERKE
Basisschool			NEEROETEREN
26-11-2012		
26-11-2012		 Basisschool De Regenboog
HERFELINGEN
STEENOKKERZEEL
27-11-2012		 Basisschool Piramide & Tilia
27-11-2012		 Basisschool Graaf Van Egmont
ZOTTEGEM
29-11-2012		 Basisschool Kla4tje		
LOMMEL
TURNHOUT
29-11-2012		 Stedelijke Handelsschool		
29-11-2012		 Basisschool Sint-Jan		
AFFLIGEM
30-11-2012		 Basisschool Sint-Lievenspoort
GENT
03-12-2012		 Basisschool De Ceder		
KESSEL
03-12-2012		 Basisschool Beekbeemden
ZOLDER
03-12-2012		 De Zandkorrel			
Eernegem
04-12-2012		
De Vloedlijn			OOSTENDE
04-12-2012		
Basisschool			EKSAARDE
06-12-2012		 Basisschool Axi Joma		
DEURNE
06-12-2012		 Basisschool De Springplank
MAASEIK
HERNE
07-12-2012		 Basisschool De Bloesem		
07-12-2012		
Maria Assumpta			OPWIJK
10-12-2012		
Basisschool			MECHELEN
10-12-2012		 Basisschool Markevallei		
HERNE
11-12-2012		 Basisschool			
Mechelen
11-12-2012		
De Horizon			AALST
13-12-2012		 Basisschool De Bloesem		
HERNE
14-12-2012		
Basisschool			WIJNEGEM
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De winnaar van de wedstrijd

Werelddag
van de Mondgezondheid
Verschillende scholen namen
enthousiast deel aan de actie van de
Werelddag van de mondgezondheid
die glimlachen.be organiseerde.
Thema voor dit jaar was ‘De Tandarts’.
De winnaar van de wedstrijd, een
klas uit het Sint Theresia Instituut
te Deinze, wint de hoofdprijs: een
klasreis.
3 andere scholen (Coloma uit
Mechelen, De Luchtballon uit
Merksem en Sint-Gillis te Brussel)
winnen een gezonde verrassing voor
elke leerling.
De inzendingen kunnen jullie bekijken
op www.glimlachen.be
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Er was eens ...

© Efteling

© Efteling
Er was eens een bende meisjes en Jordi.
Samen wonnen ze een wedstrijd van glimlachen.be
en werden beloond met een uitstapje naar de
Efteling op dinsdag 29 januari.
Om 10 voor 9 stapten ze op de bus richting de
Winterefteling.
Eens daar aangekomen, stonden ze te popelen om
binnen te gaan.
Toen dat een feit was, splitsten ze zich op in
groepjes en gingen ze hun eigen gang.
Er waren een heleboel attracties zoals: de Python,
de Vogelrok, de Bobbaan en in ‘Joris en de Draak’
gingen ze de strijd aan met de draak van water en
vuur. Sommigen gingen voor de eerste keer over
kop, maar vonden het een heel toffe ervaring.

© Efteling

‘s Middags kregen ze lekkere frietjes met een
kipknots op de kosten van glimlachen.be.
In de namiddag trotseerden de winnaars weer en
wind om te genieten in het sprookjesbos. Niets
hield hen tegen om lol te maken.
Ze waren het er allen over eens: Het was een
topdag!
De 27 winnende leerlingen van 3 vv1 en 3 vv2. ■
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© Efteling

“Winnaars wedstrijd
glimlachen.be trotseren
weer en wind in de Efteling”
© Efteling
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Actie

Dag van de Mondgezondheid

D

onderdag 12 september
is het de "Dag van de
Mondgezondheid". Een
dag die Glimlachen.be niet
onopgemerkt wil laten voorbijgaan.
Zoals vorig jaar organiseert
Glimlachen.be een ludieke wedstrijd
voor klassen en scholen. Thema voor
dit jaar is ‘Gezonde voeding’.

Aan de scholen werd de opdracht
gegeven om op 12 september
2013 een uniek evenement te
organiseren dat betrekking heeft op
mondgezondheid. Dit kan gaan van
het maken van een kunstwerkje, liedje,
spelletje tot het maken van een filmpje
op een originele plaats.
De klas die het origineelste evenement
organiseert wint de hoofdprijs: een
klasreis. De 3 klassen of scholen
met de leukste inzendingen winnen
een gezonde verrassing voor elke
deelnemende leerling.
Inspiratie kunnen leerkrachten halen
uit de actie ‘De Tandarts’ van vorig
jaar, de actie ‘Water’ van 2 jaar
geleden en de actie ‘Tandenpoetsen’
van 3 jaar geleden, te vinden op onze
website www.glimlachen.be onder de
rubriek ‘Evenementen en acties’. ■
Het Glimlachen.be team
vvtmagazine - september 2013 - www.tandarts.be 13
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Werelddag van de
Mondgezondheid 2013
“De opdracht
was: maak van
deze dag een
‘water- en fruitdag’. Geen zoete
dranken of koekjes op de Dag
van de Mondgezondheid!”

OP BEZOEK BIJ DE TANDARTS

DE WINNENDE
INZENDINGEN
KUNNEN BEKEKEN
WORDEN OP
WWW.GLIMLACHEN.BE

Z

oals de voorbij jaren laat
Glimlachen.be de Dag van
de Mondgezondheid niet
onopgemerkt voorbijgaan.
De klas die het origineelste evenement organiseert wint de hoofdprijs:
een klasreis. De 3 klassen of scholen
met de leukste inzendingen winnen
een gezonde verrassing voor elke
deelnemende leerling.
Het thema voor dit jaar is Gezonde
voeding. De opdracht was: maak
van 12 september 2013 een ‘wateren fruitdag’. Geen zoete dranken
of koekjes op de Dag van de
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Mondgezondheid! De winnaar van
de wedstrijd werd het 2de leerjaar
van GBS Klim-Op uit Wolvertem.

klasbezoekje bij de tandarts werd
duidelijk dat niemand bang hoeft te
zijn voor de tweejaarlijkse controle.

De leerlingen kozen ervoor om
gezonde spelletjes te organiseren
en de ramen van de klas werden
omgetoverd tot een tentoonstelling
over gezonde voeding. Er werd
enthousiast getekend, geschilderd,
geknipt, geplakt, geknutseld, …

Voor de ouders die ook wel een
beetje nieuwsgierig waren, werd
een ‘gezonde spelletjes’-avond
georganiseerd.

Ze maakten affiches en nodigden
de andere klassen uit om op 12
september ‘gezonde spelletjes’
te komen spelen. Tijdens het

vvtmagazine - november 2013 - www.tandarts.be

Dit leverde onvergetelijke momenten
met de mama’s en papa’s op. Het
fotoboek over dit project kan bekeken
worden op www.Glimlachen.be. ■

Cindy Huygh
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3 SCHOLEN DIE EEN GEZONDE VERRASSING
VERDIENDEN:
• Don Bosco uit Haacht
• Hotelschol Ter Duinen uit Koksijde
• Sint Elisabeth uit Wijchmaal-Peer

KIJK SNEL OP VOLGENDE PAGINA VOOR HET MOOIE WERKJE VAN DE WINNAARS
VAN DE OPDRACHT VAN GLIMLACHEN.BE !
VOORBEREIDING VAN DE WEDSTRIJD IN GBS KLIM-OP UIT WOLVERTEM

SPELLETJESAVOND MET MAMA’S EN PAPA’S

vvtmagazine - november 2013 - www.tandarts.be 31
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De winnaars
en hun activiteit(en) !
HET GROTE MOMENT
De juf van het 2de leerjaar van het
GBS Klim-Op uit Wolvertem had
wel een zeer originele manier om te
laten weten dat haar klas de winnaar
was geworden van de Wedstrijd van
de Dag van de Mondgezondheid.

FRAGMENTEN UIT DE WERKBUNDEL
VAN GBS KLIM-OP UIT WOLVERTEM

Aan de gevel van de school
stond op een groot elektronisch
bord de tekst te lezen:

het 2de leerjaar
en Juf Els winnen
de wedstrijd
“glimlachen.be”
PROFICIAT
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DE WINNENDE INZENDINGEN KUNNEN OOK
BEKEKEN WORDEN OP WWW.GLIMLACHEN.BE

ZOALS DE VELE ILLUSTRATIES LATEN ZIEN, WAS HET EEN BIJZONDER LEUKE
WERELDDAG VAN DE MONDGEZONDHEID 2013 MET TAL VAN ACTIVITEITEN !
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Winnaars wedstrijd
glimlachen.be in de Efteling
Naar aanleiding van de Werelddag van
de Mondgezondheid vroeg glimlachen.be
aan alle scholen en klassen om een leuk
evenement te organiseren rond het thema
‘Gezonde voeding’.
De klas die het origineelste evenement
organiseert of het leukste werkje maakt,
wint de hoofdprijs: een klasreis.
Het tweede leerjaar van de Gemeentelijke
Basisschool Klim-op uit Wolvertem won
de klasreis. Op vrijdag 2 mei bracht een
bus hen naar de Efteling. Het is een
onvergetelijke dag geworden, daarvan
getuigen de foto’s.

VVTMAGAZINE JUNI 2014
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Draaiboek Slotevenement 2013
Datum: Donderdag 18 april 2013
Uur: Openingsuren park van 10u00 tot 17u30
Locatie: Planckendael, Leuvensesteenweg 582, 2812 Mechelen (Muizen)
Aanwezigen Glimlachen.be werkgroep: Jean-Paul Souffriau, Martine Dobbelaere, Cindy Huygh,
Christine Van Meir, Sean Vranckx
Aanwezigen Glimlachen.be assistenten: Sarie, Katrijn, Claudia en Inge
Aanwezigen Glimlachen.be tandartsen: Carla Dheedene, Dirk Schellekens, Frank Delagrange,
Kristien Monteyne, Annemie Reyntjens, Chris Custermans?
Aanwezigen VVT: Stefaan Hanson, Jean-Paul Michiels, Christian De Pauw, Jean-Marie
Vanderlinden
Aantal aanwezigen:
759 Leerlingen (uit 13 verschillende scholen)
64 Leerkrachten
20 VVT
Optreden, clown, …
Doorgegeven aantallen aan Planckendael: 759 Leerlingen, 95 volwassenen, 15 parkeerkaarten
Programma voor scholen:
10u00
Aankomst leerlingen en leerkrachten
10u00 tot 12u30
Poetstent / zoektocht park
12u30 tot 13u00
Lunch
13u00 tot 14u00
Optreden The Crazy Disco Show
14u00 tot 17u30
Poetstent / zoektocht park
De klassen/scholen vertrekken tussen 15u00 en 16u00
Tandmobiel bevoorraden / voorbereidingen:
Tijdens de paasvakantie of op woensdag 17 april worden de mobielen geladen.
Van zodra de toegangsbandjes toekomen zorgt Cindy voor de verdeling naar de scholen samen
met een begeleidend schrijven met de volgende mededelingen: dagverloop, rest bandjes,
zoektocht en verrassing voor de winnaars
Enveloppen per school klaarmaken. Inhoud: potloden, zoektocht, dagverloop, lunchbonnen
Vragen voor zoektocht werden opgesteld. Cindy zorgt voor antwoordkaartjes, uitleg om op te
hangen in het park.
Webpagina klaarmaken met juiste antwoorden van zoektocht zodat deze de avond van evenement
online kunnen gezet worden.
Dagverloop voor Glimlachenteam:
07u00: opstellen poetstent, materiaal klaarzetten, tent versieren, alles klaarmaken voor zoektocht
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10u00: Inschrijven bij Cindy + helper: uitleg wordt gegeven over dagverloop, poetstent,
zoektocht. De nodige documenten worden overhandigd voor zoektocht. Eventuele overschot van
toegangsbandjes worden terug gegeven.
10u00 tot 12u30: poetstent
14u00 tot 16u00: poetstent
Benodigdheden:
-

Tent
Opstelplan tent
Blacklights (3TL lampen + 3 bollen)
Spiegelbol
6 Onbreekbare spiegels
Boenke Boenke lied
Box, cd speler, luidspreker (kabels controleren!)
Wattenstaafjes
Drinkbekers
Spoelbekers
Kleurproduct
Dweilen
Handschoenen in verschillende maten
Emmers
Vuilzakken
Verlengdraden
Roll-up’s
Banners
Flos en bros staanders
Affiches voor aankleden tent
Handspiegels
Ophangmateriaal: draad 4 mm, snelspanners
Beschermbrillen
Tandenborstels

Afspraken/mededelingen
- Iedereen doet zijn Glimlachen T-shirt aan.
- Glimlachen.be mobielen proper gewassen.
- Jean-Marie Van Der Linden van de redactie zal aanwezig zijn om foto’s te maken + een verslag
te schrijven voor vvtmagazine
- Christian De Pauw zal filmen
- Tandmobielen worden geparkeerd op de rotonde aan de ingang als eyecatcher
- Iedereen heeft een toegangsbandje en parkeerkaart nodig. Cindy zal dit bezorgen.
- Met het spoelwater kunnen we terecht in de afwerkkeuken van de evenementenhal.
- Doc voor Sabam werden opgevraagd. Cindy volgt dit verder op.
- Clown zorgt voor verwelkomen van de leerlingen en leerkrachten aan de ingang v/h park, terwijl
ze wachten aan de tandenpoetstent (gekke toestanden, vb.: verkleed als “tandartsclown” of kleine
goocheltrucjes, ballonnetje blazen,...)
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Basisschool
BGO-Regenboog
VBS De Wingerd
OLVrouwecollege Vuurtoren
VBS De Klinker
Basisschool Piramide & Tilia
Basisschool
Basisschool De Kadeekes
Basisschool 't Laantje
Basisschool Ulbeek
Basisschool Driesprong
VBS
Basisschool De Klinker

school

Toverfluitstraat 19
Meulebekestraat 38
Molenstraat 6
Stanleylaan 55
Torenstraat 62
Mulslaan 2
Kerkomsesteenweg 45
Herkoliersstraat 68
St. Aldegondislaan 2
Daalstraat 37
Gaversesteenweg 126b
Breestraat 65
Jan Frans Stynenlei 8_B

straat
1080
8770
2840
8400
3110
1820
3370
1081
3570
3832
9800
8540
2150

pc
SINT-JANS-MOLENBEEK
INGELMUNSTER
REET
OOSTENDE
ROTSELAAR
STEENOKKERZEEL
BOUTERSEM
Koekelberg
Alken
Ulbeek
Deinze
DEERLIJK
BORSBEEK

gemeente
22
15
18
23
33
34
54
105
140
43
218
15
39

# lln

#begeleiders
2
2
2
2
2
4
2
11
15
5
12
3
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bus Trein

9u00

15u30

ophalen
vertrek
bus
planckendael
9u00
15u00
8u30
15u00
9u15
15u30
8u30
15u00
9u30
15u30
9u15
15u00
8u45
16u00
8u30
15u30
8u30
16u00
8u30
16u00
8u25
16u00

Gemeentelijke Basisschool
Tav de directie
Kerkomsesteenweg 45
3370 BOUTERSEM
Brussel, 10 januari 2013
Beste Schooldirectie,
Glimlachen.be wil u bedanken voor uw medewerking aan het wetenschappelijk onderzoek
i.v.m. de mondgezondheid van onze kinderen. Uw school genoot niet van de
sensibiliseringscampagne die hiermee verbonden was en daarom willen wij de leerlingen,
die we als controlegroep enkel screenden, in de bloemetjes zetten met een kosteloze
schoolreis naar het dierenpark Planckendael.
Wie ?
Alle leerlingen uit de controleklas, ongeacht of ze gescreend werden, begeleid door 1 of 2
leerkrachten/begeleiders.
Wanneer ?
Donderdag 18 april 2013
Waarvoor zorgt Glimlachen.be ?
 Vervoer heen en terug ( keuze uit bus of trein+boot)
 Gratis toegang tot het dierenpark Planckendael
 Een lunchpakket ’s middags
Naast een leuke zoektocht doorheen het park zal deze dag opgefleurd worden door allerlei
leuke randanimatie en een muzikaal verrassingsoptreden. In de Glimlachen disco‐poetstent
kunnen de leerlingen op een verrassende manier leren hoe ze correct hun tanden moeten
poetsen.
Wij hopen deze controleklas te mogen verwelkomen tijdens dit Glimlachen.be evenement.
Inschrijven kan via bijgevoegd inschrijvingsformulier.
Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht bij Cindy Huygh op 0474 13 00 13 of
info@glimlachen.be. Meer details over deze dag (vertrekuur bus, ….) zal meegedeeld
worden nadat wij jullie inschrijving ontvangen hebben.
Met tandvriendelijke groeten,

Namens het Glimlachen.be team
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INSCHRIJVINGSFORMULIER GLIMLACHEN.BE
EVENEMENT OP donderdag 18/04/2013
School: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
PC + GEMEENTE: …………………………………………………………………………………………………………………….

schrijft in voor het Glimlachen.be evenement op donderdag 18/04/2013 te Planckendael

Screeningsklas: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Aantal leerlingen: ……………………………………………………………………………………………………………………
Aantal leerkrachten / begeleiders: ………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon voor organisatie van dit evenement: …………………………………………………………….
Telefoonnummer contactpersoon: …………………………………………………………………………………………
Email contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………………

Vervoerkeuze:
 Bus (school – Planckendael – school)
 Trein + boot (trein tot station in Mechelen, boot tot aan Planckendael, idem voor terugweg)

Gelieve het inschrijvingsformulier terug te bezorgen voor 15 februari 2013 via:


info@glimlachen.be



Glimlachen.be, Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel



fax: 02 414 87 27
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Basisschool De Kadeekes
Tav de directie
Herkoliersstraat 68
1081 Koekelberg

Brussel, 22 januari 2013

Beste Schooldirectie,
Wij willen jullie bedanken voor al uw medewerking aan het Glimlachen.be project. Uw
school was zeer belangrijk bij opstart van onze sensibiliseringscampagne. Daarom willen wij
de leerlingen van het 1ste tem het 6de leerjaar, leerkrachten en directie in de bloemetjes
zetten met een kosteloze schoolreis naar het dierenpark Planckendael.
Wie ?
Alle leerlingen uit het 1ste tem het 6de leerjaar + leerkrachten/begeleiders
Wanneer ?
Donderdag 18 april 2013
Waarvoor zorgt Glimlachen.be ?
 Vervoer heen en terug ( keuze uit bus of trein+boot)
 Gratis toegang tot het dierenpark Planckendael
 Een lunchpakket ’s middags
Naast een leuke zoektocht doorheen het park zal deze dag opgefleurd worden door allerlei
leuke randanimatie en een muzikaal verrassingsoptreden. In de Glimlachen disco‐poetstent
kunnen de leerlingen op een verrassende manier leren hoe ze correct hun tanden moeten
poetsen.
Wij hopen deze klassen te mogen verwelkomen tijdens dit Glimlachen.be evenement.
Inschrijven kan via bijgevoegd inschrijvingsformulier.
Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht bij Cindy Huygh op 0474 13 00 13 of
info@glimlachen.be. Meer details over deze dag (vertrekuur bus, ….) zal meegedeeld
worden nadat wij jullie inschrijving ontvangen hebben.
Met tandvriendelijke groeten,

Namens het Glimlachen.be team
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INSCHRIJVINGSFORMULIER GLIMLACHEN.BE
EVENEMENT OP donderdag 18/04/2013
School: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
PC + GEMEENTE: …………………………………………………………………………………………………………………….

schrijft in voor het Glimlachen.be evenement op donderdag 18/04/2013 te Planckendael

Aantal leerlingen per klas: 1ste lj ……… 2de lj ……… 3de lj ……… 4de lj ……… 5de lj ……… 6de lj ………
Aantal leerkrachten / begeleiders: ………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon voor organisatie van dit evenement: …………………………………………………………….
Telefoonnummer contactpersoon: …………………………………………………………………………………………
Email contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………………

Vervoerkeuze:
 Bus (school – Planckendael – school)
 Trein + boot (trein tot station in Mechelen, boot tot aan Planckendael, idem voor terugweg)

Gelieve het inschrijvingsformulier terug te bezorgen voor 15 februari 2013 via:


info@glimlachen.be



Glimlachen.be, Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel



fax: 02 414 87 27
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Basisschool
T.a.v. Bart De Velder
Toverfluitstraat 19
1080 SINT‐JANS‐MOLENBEEK
Brussel, 15 april 2013

Beste,
Aanstaande donderdag is het zover: het slotevenement van onze eerste Glimlachen.be
campagne!
De bus komt jullie ophalen om 9u00. Planckendael opent zijn deuren om 10u00, vanaf dan
kunnen jullie zich aanmelden op de evenementenweide waar het Glimlachen.be team jullie
zal verwelkomen. Tijdens het aanmelden zal u een enveloppe ontvangen met de uitleg over
de verschillende activiteiten, de lunchbonnen, het invulformulieren voor de Flos en Bros
dierentandenkwis en de potloodjes.
Belangrijk! Om toegang te krijgen tot het dierenpark moet iedereen in het bezit zijn van een
toegangsbandje. In bijlage kan u 2 toegangsbandjes vinden voor de leerkrachten en
begeleiders (effen gele bandjes) en 22 toegangsbandjes voor de leerlingen (gele bedrukte
bandjes). Het is de bedoeling dat iedereen zijn bandje aan doet tijdens de busrit zodat alles
vlot verloopt aan de ingang. De niet gebruikte bandjes worden teruggegeven tijdens het
aanmelden op de evenementenweide.
De bus komt jullie terug ophalen om 15u00. Spreek goed met de chauffeur af waar jullie
’s avonds opgehaald willen worden.
Wanneer u nog vragen heeft, aarzel niet contact op te nemen de Glimlachen.be telefoon op
0474 13 00 13.
Dit wordt zonder twijfel een fantastische dag, wij wensen jullie alvast heel veel plezier!
Met vriendelijke groeten,
Cindy Huygh
Assistent Coördinator Glimlachen.be
Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw
Vrijheidslaan 61 – 1081 Brussel
Tel. 0474 13 00 13 – Fax 02 414 87 27
cindy.huygh@vvt.be
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Dagindeling
10u00 tot 12u30
12u30 tot 13u00
13u00 tot 14u00
Vanaf 14u00

Poetstent / zoektocht park
Lunch
Optreden The Crazy Disco Show
Poetstent / zoektocht park

Zoektocht
De kwiskaarten met 10 vragen van de Flos en Bros dierentandenkwis kan u vinden in deze
enveloppe. De antwoorden op deze kwisvragen vind je terug in het dierenpark.
Maak groepjes per maximum 5 leerlingen. De groep die alle vragen juist beantwoordt en het
dichtst bij het antwoord op de schiftingsvraag zit, wint een super leuk pakket voor de hele
klas! De antwoorden op de kwisvragen en de winnaar zal bekend gemaakt worden op de onze
website www.glimlachen.be. Wanneer alle vragen opgelost zijn kunnen jullie de kwiskaarten
afgeven aan iemand van het Glimlachen.be team of deponeren in de Flos en Bros box.

Poetstent
Wie heeft er zijn tanden goed gepoetst deze morgen?
Kom het ontdekken in de Glimlachen.be discopoetstent. De tanden worden ingewreven met
een plakverklikker. Onder de blacklights in de verduisterde tent wordt zichtbaar waar er
tandplak op de tanden zit. Met het Glimlachen poetslied op de achtergrond krijgt iedereen
poetsinstructies en wordt alle plak weggepoetst.

Lunch
Om 12u30 wordt iedereen op de evenementenweide verwacht voor het afhalen van de lunch.
In deze enveloppe kan u de lunchbonnen vinden voor de leerlingen en de leerkrachten. Geef
iedere leerling een lunchbon zodat ze hun lunchpakket kunnen afhalen. Wij raden aan deze
bonnetjes pas aan de leerlingen te geven om 12u30 zodat er geen kunnen verloren gaan.

Optreden
Van 13u00 tot 14u00 is er een verrassingsoptreden van The Crazy Disco Show in de
evenementenhal.

Toegangsbandjes over?
Vergeet de rest van de toegangsbandjes niet af te geven aan iemand van het Glimlachen.be
team aub.

Een probleem?
Bel naar de Glimlachentelefoon op 0474 13 00 13, wij helpen u graag!
Veel plezier!

Namens het Glimlachen.be team
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Schiftingsvraag: Hoeveel leerlingen zijn hier vandaag aanwezig in Planckendael
voor het Glimlachen slotevenement?

10. Slangen moeten lang kauwen op hun prooi.

9. Een leeuw gebruikt zijn kiezen om het vlees van zijn prooi te scheuren.

8. Olifanten krijgen ook eerst melkslagtanden.

7. Bij de mierenegels ontwaken de vrouwtjes een maand vroeger dan
mannetjes uit hun winterslaap.

6. Koala’s drinken amper water.

5. Flamingo’s hebben tanden.

4. Een bonobo heeft 32 tanden zoals een volledig gebit bij de mens.

3. Een giraf heeft tanden in de boven en de onderkaak.

2. De kiezen van een zebra groeien 1 cm per jaar.

1. De bever knaagt de boom door met zijn ondertanden.

Zoek de oplossingen op onderstaande vragen in het dierenpark

WAAR

NIET
WAAR

dierentandenkwis
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Klas: ……………………………………………………………………………..

Veel plezier! Groetjes vanwege

alle vragen juiste beantwoordt, wint een super leuk pakket voor heel de klas!

…………..……………..

Naam school: ………………………………………………………………….

De antwoorden op de Kwisvragen vind je in het dierenpark, de groep die

5) …………………......

…………..……………..

4) …………………......

…………..……………..

3) …………………......

…………..……………..

2) …………………......

…………..……………..

1) …………………......

uit je groep.

namen van de leerlingen

Noteer hieronder de

maximum 5 leerlingen.

Maak groepjes van

Beste,

Hierbij onze bevindingen van de Glimlachendag in Planckendael.
Wij konden met 54 kinderen van het 6e lj deelnemen.
Reacties van de kinderen:
“Het was een leuke verrassing dat we naar Planckendael mochten.
Daar zelf was het geweldig.
Het tandenpoetsen was goed, want mensen met blokjes konden daar na het eten hun
tanden poetsen. In 1 zin: het was super leuk.
“In Planckendael was het keileuk. We hebben niet alleen dieren bezocht maar ook in een
vogelkijkhuis veel bebabbeld.
Na het eten zijn we nog even naar de speeltuin geweest. Daarna hebben sommige kinderen
elkaar bespoten met waterflesjes. Haha, keileuk.”

De leerkrachten vonden de dag zeer goed georganiseerd:
‐Een gratis(!) vervoer heen en terug met comfortabele bus.
‐een zoektocht en een optreden, telkens met vrijwillige deelname.
‐een uitgestrekt park voor wie gewoon rustig wil wandelen of zelf op verkenning wil gaan.
‐een aangeboden middagmaal, drank, dessertje…..plaats genoeg voor iedereen.
Het weer zat er natuurlijk ook voor iets tussen , maar wij vonden het een zeer geslaagde dag.

Dank jullie wel!
Gemeentelijke Basisschool Boutersem
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Beestig Planckendael
Glimlachen.be loopt reeds 4 jaar. Ten einde de
impact van de sensibilisering te meten, werd van
bij het begin een controlegroep geselecteerd.
In deze scholen werd enkel gescreend, niet
gesensibiliseerd. Een ondankbare klus dus,
daarom wilde Glimalchen.be de deelnemende
klassen bedanken en nodigde hen uit op een
groot evenement in het dierenpark Planckendael
op 18 april.
Een goede keuze bleek het want Planckendael
is veel meer dan zomaar een dierenpark. Op
het 40 hectaren grote domein kan je niet alleen
exotische dieren bewonderen, maar ook zelf op
avonturenreis gaan langs hangbruggen of in de
kruin van een boom klimmen.
Een 750-tal leerlingen en hun begeleiders namen
met z’n allen massaal het dierenpark over.
Eerst gingen zij in kleine groepjes op zoektocht
doorheen het park om de 10 vragen van de Flos
en Bros dierentandenquiz op te lossen. Niet
eenvoudig! De allerkleinsten kregen wat hulp
van de juffen en de meesters. Verschillende
leerlingen trachtten ons ook het antwoord op
de schiftingsvraag te ontfutselen. Ondertussen
konden alle aanwezigen de discopoetstent
bezoeken en ontdekken wie ’s morgens zijn
tanden goed gepoetst had. Onder de blacklights
in de verduisterde tent werd zichtbaar waar er
tandplak op de tanden zat. Met het Glimlachenpoetslied op de achtergrond kreeg iedereen
poetsinstructies en werd alle plak weggepoetst.
Na het verorberen van het lekkere lunchpakket in
het gras was er het swingend verrassingsoptreden
van The Crazy Disco Show. Niet alleen de
leerlingen maar ook de leerkrachten gingen uit de
bol.
’s Avonds spraken de gezichten
boekdelen: het was een
megaleuke dag! De kinderen en
leerkrachten stapten moe maar
zeer tevreden op de bus. Dit
dankzij een perfecte organisatie
van een gans team met Cindy in
de hoofdrol. ■

Jean-Marie Van Der Linden
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Het tandenpoetsen was cool,
want mensen met blokjes konden
daar na het eten hun tanden
poetsen. In 1 zin: het was super
leuk.

“Wij willen jullie nog eens enorm
bedanken voor de super leuke
dag. We hebben ons super goed
geamuseerd. Alles was tip top in orde.
Wij hebben vorig jaar naar aanleiding
van jullie schoolbezoek het sprookje
van ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ aangepast
naar ‘Schoongebitje en de zeven tandenborstels’!”
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Wij vonden het een
zeer geslaagde dag:
vervoer was geregeld,
middagmaal werd
voorzien, leuk
optreden en een
mega toffe zoektocht
door het park.
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We hebben een fijne dag beleefd!
Proficiat aan alle medewerkers voor de
puike organisatie. Alles was tiptop in
orde! In naam van al mijn leerlingen en
mezelf van harte bedankt!

GOED NIEUWS
project verlengd tot eind 2014!
Dankzij het grote succes en de gemeten positieve impact van onze schoolbezoeken op de mondgezondheid van de
bezochte leerlingen kregen we de goedkeuring om door te gaan. Het project wordt dus verlengd tot eind 2014!
Vanaf 1 september 2013 starten we met Glimlachen.be II waar ook de kleuters zullen bij betrokken worden.
Het Glimlachen-team werkt aan een ‘best of’-programma voor de leerlingen van de lagere school waar het tandenpoetsen
centraal zal staan en aan een volledig nieuw sensibiliseringsprogramma voor de allerkleinsten van 2 tot 5 jaar.
“GLIMLACHEN”…..bestaat er een mooier en passender woord?
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Geachte leden van het jeugdbestuur en externe partners,
Beste sportieve staf,

Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus stond op SC Eendracht Aalst de "Dag van de
lifestyle" op het programma.
Bij onderbouw (U7-U11) daagden meer dan 85% van de spelers op, hetgeen ons toelaat om
zonder overdrijven te spreken van een massale respons. Er kwamen ook nog 40
broertjes/zusjes mee en 120 (groot)ouders. Reken hier ook nog eens de sportieve staf bij en
we zaten op zaterdag aan meer dan 250 deelnemers !
Onze spelers kregen een interessante workshop rond tanden poetsen in samenwerking met
glimlachen.be. Nadien konden ze genieten van een smakelijk ontbijt. Voor de U11 stond er
bovendien ook nog een workshop huiswerkplanning met onze studiebegeleidster Marly op
het programma. Uiteraard stond er ook nog wat lichaamsbeweging ingepland met onderlinge
voetbalwedstrijdjes.
Ook de ouders werden niet vergeten. Zij kregen van Jean-Paul Souffriau - voorzitter van de
Vlaamse werkgroep voor gezonde tanden - een inhoudelijke sessie over de aandachtspunten
bij een goede mond- en tandhygiëne. Vervolgens ging onze podologe Anne-Marie
Vandenberck dieper in op de impact van een goede schoenkeuze. Tot slot deed de visieverantwoordelijke onderbouw een oproep om mekaar te ondersteunen in deze gezamenlijke
opdracht: De club helpt de ouders bij de opvoeding en lifestyle van de spelers, de ouders
helpen de club bij het creëren van een krachtige leeromgeving waarin het opleiden van spelers
in ideale omstandigheden kan verlopen. "It takes a whole village to raise a child"
(Afrikaans spreekwoord) bevat veel waarheid in die zin dat we de hulp van iedereen nodig
hebben om onze spelers op te leiden. We rekenen met andere woorden op een grote
betrokkenheid van onze ouders. Meer info hierover volgt tijdens de "training voor ouders"
op vrijdag 7 september.
Ook bij de middenbouw (U12-U17) konden we rekenen op een hoge participatiegraad. De
spelers kregen na het gezond ontbijt drie theoretische sessies te verwerken:
•
•
•

Combinatie studie & sport door de studiebegeleidster Marly D'Hooghe
Het belang van goede voedingsgewoontes door Dieter Dullaers
De impact van een goede schoenkeuze door onze podologe Anne-Marie
Vandenberck

Aangezien het merendeel zaterdag een wedstrijd had gehad, kregen ze ook een
uitlooptraining. De opzet was dat ze nu weten hoe ze dit makkelijk thuis zelf kunnen doen de
dag na een wedstrijd.
Het waren zondermeer twee succesvolle dagen. Dit was alleen mogelijk door de hulp van
vele medewerkers en externe partners.
Een bijzondere dank aan:
•
•
•
•
•

LOGO
Glimlachen.be
De Liberale Mutualiteit & Open-VLD
Aalst.tv
Alle medewerkers & opleiders!
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•
•

Het organisatie-team van Frank Rasschaert en Koen de Leeuw
Onze sprekers Marly D'Hooghe, Dieter Dullaers, Anne-Marie Vandenberck en
Jean-Paul Souffriau

We hopen dat we ook in de toekomst kunnen rekenen op jullie steun: SAMEN maken we het
verschil voor onze spelers !

SFEERBEELDEN ONDERBOUW
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EEN STUK FRUIT HOORT UITERAARD BIJ HET GEZOND ONTBIJT !

WORKSHOP TANDEN POETSEN
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GLIMLACHEN.BE CHECKT DE TANDEN VAN ONZE SPELERS

JEAN-PAUL SOUFFRIAU TIJDENS "TRAINING VOOR OUDERS"
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SFEERBEELDEN MIDDENBOUW

STUDIEBEGELEIDERS MARLY HELPT ONZE SPELERS MET HUN HUISWERK
TE PLANNEN !
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DE STAND VAN LOGO

PODOLOGE ANNE-MARIE VANDENBERCK OVER HET BELANG VAN EEN
KWALITEITSVOLLE SCHOEN
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AALST. TV INTERVIEWT VISIE-VERANTWOORDELIJKE MIDDENBOUW
CARL DE GEYSELEER

JEUGDVOORZITTER LUC LEDEGEN & EVENT-VERANTWOORDELIJKE
KOEN DE LEEUW MET CARINA VAN CAUTER & BART VAN DEN NESTE
(Open-VLD)
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PREDRAG FILIPOVIC (kapitein 1ste elftal) WAS OOK VAN DE PARTIJ !

PRESENTATIE DIETER DULLAERS
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LIBERALE MUTUALITEIT VLAAMS GEWEST STEUNT DIT EVENT !

Met vriendelijke groet,
Evert Walravens
Visie-verantwoordelijke U7 tem U11 SC Eendracht Aalst
Lid visie-cel opleidingen SC Eendracht Aalst
Evert Walravens
Goosenbroeck 15
9310 Meldert (Aalst)
evertwalravens@eendracht-aalst.be
0499/05.06.13
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Eendracht Aalst
Dag van de lifestyle
Op zaterdag 25 augustus, in de
laatste etappe van de zomervakantie
werd bij voetbalclub “Eendracht
Aalst” een dag van de Lifestyle
georganiseerd.

D

eze ging door in de
gebouwen en op het terrein
van “Eendracht Aalst”. Dit
met als belangrijk doel “de
houding” en “gewoontes” van de jonge
spelertjes in de kijker te zetten.

Zoals ik het op de website van de club
zo mooi omschreven vond:
“Binnen onze opleiding staan we erop
dat de term ‘opleider’ wordt gebruikt.
Dit om de eenvoudige reden dat we de
TOTALE voetballer willen vormen die
niet enkel technisch-inzichtelijk en op
fysiek vlak uitblinkt.
Minstens even belangrijk vinden we de
attitude van onze spelers.
Om deze benadering extra in de verf
te zetten, organiseren we jaarlijks als
afsluiter van de voorbereiding een
“DAG VAN DE LIFESTYLE”
(Deze dag zal door onze opleiders (naar
spelers) en de visie-cel opleidingen
(naar ouders) gebruikt worden om
de nodige afspraken te maken over
hetgeen we op vlak van houding,
gedrag en gewoontes verwachten.

“Ondertussen
kregen de 164
aanwezige
ouders een
training door
Jean-Paul
Souffriau over
een goede
mond- en
tandhygiëne
voor hun kleine
vedetten.”
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Nieuw dit jaar is dat er op de dag van
de lifestyle ook een “training voor
ouders” specifiek over dit onderwerp
staat ingepland waarvan de invulling
door de visie-cel opleidingen en onze
medische experten zal gebeuren.)
Voor Glimlachen was dit het tweede
bezoek aan de club.
Na het uitladen en opstellen in de
kleedkamers, voor de gelegenheid
omgetoverd in grote poetsateliers,
startten de poetssessies.
2x2 groepen passeerden de
poetsrevue, zo’n 120 jonge spelers in
totaal.
Met plakverklikkers werd nagegaan
“waar” de vergeten plekjes zaten van
de ochtendpoetsbeurt, als die al niet
vergeten was ;-)
Na wat nuttige uitleg over “goed”
poetsen in al z’n facetten, werden de
vergeten plekjes zorgvuldig en met het
nodige enthousiasme weggepoetst.
De jongens verlieten met een stalende
glimlach het atelier, klaar voor het
“gezonde ontbijt” en de strijd.
Ondertussen kregen de 164 aanwezige
ouders een training door Jean-Paul
Souffriau over een goede mond- en
tandhygiëne voor hun kleine vedetten.
Na de ateliers konden wij met plezier
en een goed gevoel, glimlachend
nagenieten bij een gezond ontbijt.
Met dank aan de trainers die ons
bijstonden gedurende de sessies. ■

Sarie Van den Bossche
Assistente Glimlachen.be
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