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Jaja, allemaal goed en wel maar  

HOE OVERLEEF IK DAT HIER NOG LANGER?! 

 

Geen nood! 

 

Want alle prachtige deelnemers van mijn quiz krijgen als eerste 

deze gloednieuwe LOCKDOWN SURVIVAL GUIDE! 

 

Enjoy enne… blijf nog maar even in uw kot ;) 

Want hoe harder we nu onze best doen,  

hoe sneller die zooi voorbij is! 

 

Groetjes 

 

Lars 
 



1. Was uw handen!!!!! 

2. Was uw handen gedurende 20 seconden!!!!!! 

3. Was uw handen gedurende 20 seconden als ge terug komt van de winkel!!!!! 

4. Was uw handen gedurende 20 seconden als ge iemand hebt aangeraakt!!!!! 

 

Oké…  

We snappen het, 

Lars.  

Nog iets?!?! 

 

Jazeker! 

 

 

 

 

5. Raak uw gezicht niet aan als ge in het openbaar zijt.  

Raak uw gezicht alleen aan als… ge u handen gewassen hebt!!!!!  

(Hmm ik krijg hier precies het gevoel dat handen wassen nogal belangrijk is?) 

Oké dus… wat hebt ge nodig als echte survivor… 

 

INFORMATIE 

 

Whaatt!?  

 

 

Jawel. Kennis is macht. 

Ik zal het kort en krachtig houden. 
 



 

6. Blijf ook op 2 meter afstand van iedereen die niet tot uw gezin behoort! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet ge waarom ge uw lief en uw vrienden niet moogt zien? 

Heel simpel: 

hoe minder mensen wij allemaal zien, hoe minder we elkaar kunnen besmetten. 

Dus als ge toch graag iemand wilt zien… beperk het dan tot 1 persoon of toch zo weinig mogelijk en 

raak elkaar zeker niet aan! Blijf op 2 meter afstand!  

Dus geen knuffels en kusjes – doe dat nu maar wat vaker met uw mama, papa, broer of zus! 

Want het is echt heel besmettelijk… zelfs mensen die geen symptomen hebben, kunnen de ziekte 

hebben. En wie weet besmet ge iemand… en besmet die dan weer iemand… en besmet die een 

oudere vrouw in een rusthuis… en laten we eerlijk zijn, dat willen we nu ook niet, hé! 

 

Zeg, Lars, gaat ge hier gewoon 

pagina’s lang zeggen wat ik allemaal 

moet en niet mag doen?!  

 

…. Ja nog heel eventjes.  

Maar daarna wordt het leuker, beloofd! 

  

Hmmmm… ja ik begrijp u wel.  

Maar eigenlijk liever niet!  

Sowieso is het beter dat ge elkaar niet ziet in 

deze periode. Misschien is dit een goed 

moment om liefdesbrieven  

te beginnen schrijven! 



7. Misschien moet ge in de toekomst een 

mondmasker  

dragen als ge naar drukke plaatsen gaat.  

 

Wist ge dat ge online een patroon kunt vinden 

voor een mondmasker? En dan iemand vragen om 

u een supervet mondmasker te maken en dan valt 

het wel mee, zeker?  

 

 

 

 

 

 

En het kan altijd 

erger hé, wees blij 

dat ge uw gewone 

kleren nog moogt 

aandoen! 

 

 

We zijn er bijna, nog 2 tips! 

 

8. Blijf zoveel mogelijk thuis! 

 

9. Als ge moet hoesten of niezen, dan graag 

in uw elleboog en niet in uw hand! 

 

==> Zo dus : 

 

 

 

Afstudeerklas van 2020 



  

Oef, we zijn erdoor! 

Goed, het volgende.  

Wat hebt ge nog nodig om een lockdown te overleven… 

Een goed humeur 
Makkelijk praten, maar ik word hier 

stillekes aan toch een beetje zot, hoor! 

Het zal wel zijn!  

Het duurt ook lang, hé. 

Ey maar even serieus… het is wel belangrijk dat 

we allemaal mentaal en psychisch gezond blijven. 

En dat lijkt misschien flauw maar denk eens effe na?! 

We zitten OPGESLOTEN. 

Dat is nog nooit gebeurd! 

Dus het kan niet anders dan dat we… hier wel last van gaan krijgen, hé? 

In het begin valt dat wel mee, dan is het nog leuk! 

Maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. 

En dan beginnen we ons eenzaam te voelen, of vervelen we ons dood. 

En al dat schoolwerk erbij… En niet iedereen heeft thuis allemaal laptops!  

Of niet iedereen heeft een rustige plek om te kunnen werken  

(geloof me, ik ken het gevoel…). 

En laten we eerlijk zijn… zo met zijn allen op elkaars lip zitten de hele dag…? 

Mensen gaan ook meer ruzie krijgen! 

We worden een beetje geïrriteerd, en nog een beetje meer en nog een beetje meer… 

Of we worden depressief. 



Want als ge uw vrienden lang niet ziet… dan wordt ge moedeloos. Dan denkt ge: 

“heb ik nog wel vrienden?” of “niemand denkt aan mij”. 

Of ge mist uw lief heel hard… of uw oma of opa… 

Misschien kent ge wel iemand die heel ziek is? 

Misschien voelt ge u bang dat ge zelf ziek word of dat iemand rondom u ziek gaat 

worden… 

Of … 

Misschien voelt ge u onveilig thuis? Misschien lopen de ruzies soms uit de hand?  

Of… 

Misschien piekert ge steeds meer? Slaapt ge slecht?  

En het vieze is … 

We weten niet hoe lang dit gaat duren! 

Hoe gaat onze zomer eruit zien? 

Het is voor ons allemaal een raadsel… 

En dat maakt het nu net zo moeilijk. 

We weten niet wanneer het stopt. 

En als het stopt… wie zegt dat het daarna niet weer terug komt? 

 

Ja, fijn, Lars! Merci dat ge mij hier allemaal aan herinnert! 

Tja, maar wat moet ik doen? 

Het is ook belangrijk dat we daarover praten, hé! 

 

Kijk… 

Ik wil gewoon dat ge allemaal weet: 

Ik weet dat het niet simpel is. 

En als ge eens wilt klagen tegen iemand, of als ge u bang of 

eenzaam of verdrietig voelt… ik snap dat. 

Spreek mij dan aan alsjeblieft. 



Ik wil niet dat iemand dit alleen moet doormaken. 

Dat is alles wat ik wil zeggen. 

En als ge niet met mij over die dingen wilt praten? Geen probleem, ge 

moet iemand vinden waar ge u goed bij voelt! 

Dan zijn er ook deze mensen: 

 

Blijf er niet mee zitten. 

Ik meen het. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

1 minuut stilte  

zodat we alles even kunnen 

laten bezinken 

… 



  



En tenslotte 
Wat hebben we nog nodig om de lockdown te 
overleven? 

Bezigheidstherapie 
 

Ja en misschien ook een echte therapeut na die foto 

van u op de vorige pagina, Lars. 

Excuseer hoor! 
 

Dus ik heb nog maar één ding voor u: 

een lijst met dingen die ge kunt doen als 

ge u verveelt! En die vind ge op de volgende pagina! 

 

Oh wauw Lars, ge zijt echt de beste. 

Nee, GIJ zijt de beste!!!  

 

Ey, hou u goed, hé! 

Ge weet mij te vinden, hé! 

Instagram, bel mij, sms mij…  

 

Anders word ik hier zelf ook maar gewoon 

zot in mijn eigen kot! 

 



1. Schrijf een gedicht of een brief naar mij!  

En doe het op de post of stuur online naar mij door! 

 

2. Maak je favoriete gerecht eens zelf en stuur mij een foto zodat ik jaloers 

kan zijn! 

 

3. Volg de Instagram van JAC Limburg, zij posten nog 

meer tips om deze hele boel te overleven! 

 

4. Stuur uw oma, opa, peter, meter, … een kaartje! 

 

5. Misschien is het nu tijd om eens een echt kussen-, handdoeken- en 

lakenfort te bouwen in je kamer? 

 

6. Schrijf een brief naar jezelf voor na de lockdown. Wat wilt ge uzelf zeggen 

als de lockdown voorbij is of als ge terug meer vrijheid hebt? 

 

7. Volg de Instagram van Habbekrats Sint-Truiden, zij posten 

elke week een nieuwe challenge om thuis te doen! 

 

8. Zoek een onderwerp dat u interesseert op op Google en Youtube. Na de 

lockdown zijt ge een genie!  

 

9. Ruim je kamer op en gooi oude rommel weg. Tijd voor een nieuwe start! 

 

10.Leer TikTok-dansjes vanbuiten! 

 

11.Volg de Instagram van Jeugdhuis de Expo, zij doen 

elke week een live dj-sessie!  

 

12.Begin met binnenshuis sporten! Push-ups, sit-ups, … er 

zijn keiveel Youtube filmpjes als inspiratie! En daarna zijt ge meteen klaar 

voor de zomer! 

 

13.Hoe lang is het geleden dat ge nog eens een tekening hebt gekleurd? Oh 

ge hebt geen tekening? Goh… misschien steekt er ergens een tekening in 

deze gids… eentje waar ge zelfs dingen op kunt bij tekenen…  

Misschien moet ge die daarna dan op de post doen naar uw 

favoriete straathoekwerker zodat hij die kan ophangen op zijn 

bureau…  Het is maar een suggestie, hé! 

 

14. Post uw hoogtepunten op Instagram!  

 

15. Stuur uw favoriete foto van uzelf en iemand anders naar die persoon en 

schrijf erbij: “Kon ik u maar hamsteren”



Lars en de ……………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt ge mij iets via de post sturen? Dat kan op dit adres: 

 

Straathoekwerker Lars (JAC Limburg) 

Hamelstraat 27 

3800 Sint-Truiden 

 

 


