
GOED NIEUWSKRANTJE  
ACHTER DE SCHERMEN VAN ONZE VOLWASSENENWERKING. 
ER IS MEER DAN CORONA. ONZE WERKING GAAT DOOR! 

DIT IS EEN UITGAVE VAN DOMINIEK SAVIO VZW NUMMER:  04 | 3 april  2020 

We informeren jullie via deze weg over alle  

fijne, hartverwarmende  activiteiten bij ons. 

Alvast een dikke duim voor jullie:  

bewoners, cliënten en medewerkers  

om er het beste van te maken in  

deze periode! 

Jouw verhaal de volgende keer hier? Bezorg het ons! 

WIJ ZIJN GOED BEZIG! Nieuws over onze 3de week op afstand 

DE NOTELAAR 

De Notelaar: 

Roberto is jarig!  

Hiphip hip hoera! 

69 jaar… Op naar tram 7! 

 

              

Men kan altijd erg gelukkig zijn, 

Als we met onze tijd mee kunnen gaan 

Nooit bij de pakken stil blijven staan 

En niet teveel tegen elkander opgaan 

Maar liefst zoveel mogelijk met elkander leren omgaan 

 

Koen Vanhoutteghem  

EEN VLEUGJE POËZIE 

 31 maart 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

 31 maart 

Freddy kan met zijn IB (individueel begeleider) praten dankzij Facebook!                     

Laat de zon in je hart! 

Ingrid zingt enthousiast mee. 

Bewonersvergadering  

in ‘t Neerhof 

POMHUYS 

‘T NEERHOF 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Claudine heeft een groot hart voor  

… Roberto  

Dorine en Sofie tonen ook 

hun grote hart voor de  

bewoners en hun collega’s. 

 31 maart BARRIERE 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

 31 maart BARRIERE 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

 

Smakelijk!! 

 

30 maart 

Broodpudding, wafels… 

We blijven jullie verwennen! 

Dank voor de vele positieve reacties, ook via 

de telefoon, voor onze keukenploeg. 

We hebben er deugd van ‘an us ertje’. 

DANKJEWEL KEUKEN 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

ACTUALITEIT VOLGEN 

We lezen samen ‘een Wablieftje’ én we vernemen wat  

dat corona-virus nu eigenlijk inhoudt.  

Dank voor de tip, Dorien, Emmy en Veerle! 

Hebben we alles begrepen?  

1. geen handen geven  

2. handen vaak wassen en mond afdekken  

3. thuis blijven  

4. de corona-shake doen als je elkaar toch wil groeten (voeten tegen elkaar tikken) 

WAT SCHAFT DE POT? 

Günther maakt een lekkere curry met veel verse groentjes; 

véél vitamientjes om vooral gezond en weerbaar te blijven. 

Smakelijk! 

 1 april BARRIERE 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Johan ontdekt een nieuwe hobby: 

puzzelen brengt rust ... 

Ludo … zalig in het zonnetje 

LYSTERBESSE 

NOTELAAR 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

In Balans zijn de bewoners creatief bezig met een spandoek… 

Stel dat de drone van VTM passeert, dan zal onze boodschap vast gezien worden!  

JARIGEN OP 1 APRIL? 

Twee aprilvisjes waarvan we weet hebben: Elke Vanparys en Bart Schoorens. PROFICIAT! 

 

 1 april BALANS 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

NIEUWS UIT DE MOLENREKE 

Hier ben ik met mijn cactus.   
De groetjes aan iedereen in Gits!  
Hou je gezond !  

Els Arickx 

KLEUREN BRENGT KLEUR IN HET LEVEN! 

HET WEEKEND INZETTEN IN STIJL…  

met een goeie aperitief en lekkere hapjes.  

Santé! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

In plaats van een bezoekje bij elkaar op de studio, communiceren Els en Ann  

nu via skype in de Molenreke. Leve de techniek! 

De paashaas kwam toch nog buiten en verstopte heel 

wat paaseitjes in de tuin. De zoektocht was een goeie 

manier om toch in beweging te blijven…  

Een geslaagde namiddag! 

LEVE SKYPE 

ZOEK HET EI 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Wat is er gebeurd?? Wie herken je in onderstaande paashaasjes? 

PAASHAZENPLAAG - HELP! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

OPLOSSING WEDSTRIJDJE  in vorig krantje 

De grote paardenfan is Peter van de Barriere. 

 

WEDSTRIJDJE 

1 

In wie zijn kamer vind je  

deze poster terug?  

2 

Waar werd deze foto  

genomen?  

Je merkt dat dit viooltje  

zomaar komt piepen  

bovenop een muurtje op  

ons domein. 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Hou je goed! 

Els Coghe 
Thuisbegeleider ‘t Spoor 

NIEUWS VAN ONZE BEWONERS EN PERSONEEL 

Voor alle collega’s die, nog meer dan voorheen,  

getuigen van flexibiliteit! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Boodschap van een bewoner voor 

we het weekend ingaan! 

Voor iedereen bijgevoegde  

knuffel van Marleen 

Zin om te zingen? 

TIP van Tamara: Metejoor : Laat het voor de liefde 

https://www.youtube.com/watch?v=8_4IpkrAtUE  

https://www.youtube.com/watch?v=8_4IpkrAtUE


SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Tis ier kalme, tis ier stil 

Tis ier nie lik dak ut wil 

Min ei kannyuk nie kwit 

Min stutn smoakn no javel 

Kzette commissies vo mn ouders 

Up de toafel up terras 

Kdrinke kaffie me min voadre 

Mo nie topa...achter glas 

De minsn  steln de domste vroagn 

Woa moekik me min gès noatoe?? 

lat ut groein gie domme gjète 

of fret ut up, gie kwozaz koe !! 

Min ma vroagt acther doozn 

vo de gazetn in te doen 

Kbring er mee vanup min werk 

En wok ne virtuele zoen 

Ne vint kriegt een bericht... 

twas rond tiene vwo den drien... 

Menjére, tgoat echt sliht... 

en ge meugt ze niemi zien.... 

Der wint vantjaar ginjén de Cup  

We zin nog nie in nilt, en hup  

kduvve bikan niemi kakn 

Want min rol is veer up 

Bluft er osteblief an peizn 

Van te lachn af en toe 

Want ne kjé dam da vergeetn 

Kommut zeekr niemi goe 

Kzoe me min handjes toape vroagn 

Lies Strobbe moest enorm lachen met deze tekst.  Pro-
beer jij het maar eens te lezen en uit  
te spreken!  Niet evident ... 

Lies geeft graag haar schaterlach door aan  
iedereen : 

Spelen 
  
Ik zit mij voor het vensterglas 
onnoemlijk te vervelen. 
Ik wou dat ik twee hondjes was, 
dan kon ik samen spelen.  

(Michel van der Plas, 1954, uit Ongerijmde rijmen)  

NOG WAT POËZIE 

OLYMPISCHE SPELEN  

Het virus is niet te bedwingen,  

De Spelen een jaar later,  

Zoals bij het schoonspringen,  

Valt alles in het water.  

Ik had het kunnen weten,  

Er was niemand die morde,  

Want zelfs voor topatleten,  

Is COVID-19 een te hoge horde.  

Ik hoor dus weinig klachten,  

En verwacht geen represailles,  

Maar wat valt te verwachten,  

Van al die gemaakte medailles?  

Ik probeer er te vergaren,  

Ik wil er ongelooflijk veel,  

Want de gouden exemplaren,  

Zijn voor het zorgpersoneel.  

Dimitri Carpentier  



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

  Met dank aan Ann Dejonckheere! 

CARTOONs VAN DE WEEK 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

NIEUWS VAN DE LEZERS VAN DEZE GoedNieuwsKrant 

Ook ik vind het een mooi  
initiatief. Graag zou ik het 
krantje ontvangen.  Zo ben ik 
er nog een beetje bij.  
Doe ginder de groeten. 

 Pol 

Graag wil ik ook dit krantje 
ontvangen. 
Hou jullie gezond! 
 
Dank u 

Katrien 

Leuk hoor, jullie krantje! 
Dat brengt een vrolijke 
noot in deze Corona-
tijden. Ik wacht al vol  
ongeduld op het  
volgende exemplaar.  
Blijf gezond, blijf creatief 
en geniet van de lente!  
Dikke knuffel!  

Marijke  

LEUK OM TE WETEN 

We bieden een Luisterlijn aan om de 

collega’s te ondersteunen wanneer ze 

nood hebben aan een luisterend oor, 

een klankbord voor hun bezorgdheden 

of wanneer ze advies willen.  

Permanentie is voorzien. 

 

 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Stuur jij ook graag een boodschap naar onze  

bewoners of ons personeel?  

Doe dat gerust via  

ann.dobbelaere@dominiek-savio.be   of  

marleen.vanoverbeke@dominiek-savio.be 

Wat een mooi initiatief. Leuk om onze  
bewoners nog te kunnen volgen op een  
afstand.  
In de wasserij verloopt alles ok.  
Hopelijk zien we elkaar weer vlug terug! 
Groeten  

Heidi 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

NIEUWS UIT DE BUITENWERELD 

NIEUWS UIT DE VASTENKALENDER VAN DEZE WEEK 

Oproep: Toon deze week extra dat je elkaar ‘ziet zitten’ dankzij oogcontact. 

Wil je een  goed filmpje raadplegen met wat meer uitleg over  
corona?  

 
https://www.facebook.com/watch/?v=633940244005497 

 

https://m.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&feature=youtu.be  

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D633940244005497&data=02%7C01%7CAnn.Dobbelaere%40dominiek-savio.be%7Cd846d7cbfdd84e7024bb08d7d63f7a7b%7C8b0e959c8f9c41d8b75511ab90a7b3cc%7C0%7C0%7C6372134404360
https://m.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA&feature=youtu.be

