
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:  10 | 15 mei 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 9de week op afstand 

… geplukt vanop onze facebookpagina …   



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

5 mei 

MONTMARTRE 

OPROEP UIT DE WOONGROEPEN 

Check facebook: Iedere vrijdag van 13u30 tot 14u30 Radio Savio vanuit Montmartre. 

Plaatjes aanvragen kan op de gesloten facebookpagina van de volwassenwerking! 

LYSTERBESSE 

De grote (Paas)kuis is vast al overal gedaan …  ;-) 

MAAR werd jouw auto al gepoetst? 

Eveline van de Lysterbesse wil dit voor jou doen op maandag, woensdag of vrijdag  

aan een schappelijk prijsje ten voordele van de bouw van de NIEUWE LYSTERBESSE!!  

Je regelt jouw afspraak via  Brigitte Meuris. DANK U!! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

BUSJE KOMT ZO… NIEUWS VAN DE BABBELBUS 

Twee foto's van de babbelbus: het is de beurt aan 
de  bewoners van Contrabas.  

 
Tom kreeg bezoek van zijn vader Gino en tante  
en Malena kreeg bezoek van haar zus Martha Jo. 

 

ZO TOF DAT DIT MOGELIJK IS! 

CONTRABAS 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

BARRIERE 

Claudine, Kjell en Tano 

zijn blij om hun familie te kunnen ontmoeten. 

 

LEVE DE BABBELBUS!! 

Instant happiness bij het zien van deze foto's,  
na 9 weken terug familie/vriend zien … 

 

Enkel maar blije gezichten!! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

NOTELAAR 

Dank je wel, Maurits, voor dit  

verrassingspakket! 

8 mei 

BARRIERE 
9 mei 

Verrassing: 

ONTBIJTBUFFET! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Vers fruitsap, glaasje cava,  
croissants, een eitje naar wens,  
yoghurt ... 

 

Mmmm …. wat heeft het gesmaakt! 

Zin in een aardbei, Peter? 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Genieten van het zonnetje doen we met een aangepast brilletje! Alhoewel Claudine, brilletje?? 
En we zijn natuurlijk ook goed ingesmeerd met zonnecrème.  

Onze stagiair Stef nam ook het personeel onder handen   



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Claudine en Kjell bekijken samen het Goed NieuwsKrantje. Wat een team! Toppie    

 

Barriere vergeet de bewoners 

thuis niet: 

Annemie, Thomas en Elodie  

kregen een woordzoeker met  

de post.  
 

De oplossing is een bewoonster  

en personeelslid van de Barriere.  

We hebben alvast de oplossing 

toegevoegd, verstopt onder een 

hartje, zodat ze het eerst zelf  

kunnen zoeken natuurlijk.  

 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

9 mei 

Naar aanleiding van het overlijden van een  

oud-bewoonster hielden we in  

de Lysterbesse een stil moment. 

Ellen wilde nog even aan de slag met de  

methodiek: herinneringen op  een papieren 

bloem schrijven,  de bloem dicht vouwen en in 

water leggen.  

 

Wat er daarna gebeurt met de bloem ...?  

 Ze vouwt zichzelf terug open!   

Een troost om te geloven dat  

de dood niet het laatste woord heeft ... 

LYSTERBESSE 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

10 mei LYSTERBESSE: moederdag! 

Iedereen kreeg een roos voor  

moederdag. 

Iets anders dan we gewoon zijn, 

maar alle bewoners  

waren heel tevreden.  



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

12 mei 

Vandaag opnieuw lekker  

gekookt: 

Menu 

asperges en kerstomaatjes,  

gerookte zalm en garnaaltjes  

met gebakken aardappelen.  

 

Een kleurenpalet op het bord.   

BARRIERE 

13 mei 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

NIEUWS VAN EEN VRIJWILLIGER OP AFSTAND 

Welk mondmasker geniet jullie voorkeur?  

Eenmaal Maurits terug mag komen ‘vrijwilligen’, wil hij jullie zeker beschermen! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

NIEUWS UIT DE MOLENREKE 

 

Weinig speciallekes in De Molenreke deze week. 

Vorige week was Franky wel jarig. We zorgden voor een leuke verrassing ’s middags. 

Er was een aperitief en lekkere bbq.  

Franky trakteerde in de namiddag zelf met overheerlijke Brusselse wafels ... 

Mmmm… het heeft gesmaakt! 

Elien, onze reporter ter plaatse 

PROFICIAT, Franky! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Wist je dat?... 

… we extra stoffen mondmaskers mochten  

bestellen? 

Enkele collega’s kozen blauwe mondmaskers,  

want die passen het best bij hun kleren.                      

;-) 

Maar, toen de gekozen mondmaskers  

wat beter bekeken werden, ontdekten we  

zowaar een bijbelse boodschap …  
 

Kijk maar eens goed: ‘het woord van God’ & een 

citaat uit de bijbel: ‘je bent het zout der aarde’! 
 

Daar kan een pastoraal medewerker alleen 

maar dankbaar voor zijn! 

 

 

 

 

Boodschap van dr Fien en dr Mieke 

via https://www.youtube.com/watch?

v=n2hag1qX79E&feature=youtu.be 

 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

WEDSTRIJDJE uit de Goed NieuwsKrant 9:  resultaat 

 

 

WEDSTRIJDJE in deze editie:  

Wie zat, nog vòòr de corona-tijd verstopt  
achter dit masker? 

Luc ! 

Een placemat bedacht en ontworpen door Farid, Shana en Brigitte van de Lysterbesse: 

Wie als 1ste  kan ontcijferen wat er op deze affiche staat, wint een overnachting met  

uitgebreid ontbijt in het Luxe Hotel! 

Stuur jullie antwoord via sms naar volgend nummer: 0497 65 45 34  
Veel succes!!! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

NIEUWS VAN DE LEZERS VAN DEZE GOED NIEUWSKRANT 

Wil jij  graag een berichtje sturen?   

Mail naar ann.dobbelaere@dominiek-savio.be of marleen.vanoverbeke@dominiek-savio.be 

Andere info voor ons Goed NieuwsKrantje is ook méér dan welkom! 

 Een dikke pluim voor wie deze nieuwsbrief maakt: 

 heel leuk om te kijken, te lezen , mee te lachen … 

En doe zo verder ! 

Gerda 

 

Leuk om ons optreden in 

het krantje terug te  

vinden :)  

Jessica 
Het Goed NieuwsKrantje is  

fantastisch! 

Elien 

Het Goed NieuwsKrantje en de  

gesloten facebookpagina van de  

volwassenwerking geven me telkens 

terug de energie om te blijven  

volhouden. Het contact met de  

bewoners, dat weg is als je thuiswerkt, 

krijg je op die manier een beetje terug. 

Tanja 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

CARTOON VAN DE WEEK 

 

Een beetje ontspanning,  

deze week! 

 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

COMPLIMENTJES 

Groetjes van Freddy! 

 

Jullie zijn allemaal schatjes van … 

patatjes! 

Dank je wel om zo goed voor  

mij/ons te zorgen! 

Ingrid 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

OPROEP 

 

 

Dit kunstwerk heeft  als titel 

‘Pinksteren’ en is gemaakt door  

frère Sylvain van Taizé: 

Pinksteren is een feest waarbij de 

apostelen na de dood van Jezus terug 

‘uit hun kot’ durven komen om  

vol vreugde te vertellen waarin ze 

geloven. 

 Heb jij ook zo’n zin om  

‘terug uit je kot’ te  komen? 

We maken een collage 

- per woongroep of ‘bubbel’ of … -  

van iedereen die ernaar verlangt om 

weer buiten te mogen komen. 

Stuur daarom een mail  met jouw  

naam en foto (enkel jouw hoofd)  

en laat me weten  

wat jij het eerst zal doen als je terug 

uit ons ‘Saviokot’ mag komen . 

Dan komt jouw foto  

(in het kunstwerk) mét tekstballon! 

 

 

 

Stuur jouw naam én foto met quote tussen 20 mei en 30 mei naar  

Ann.Dobbelaere@dominiek-savio.be!  

Vermeld als onderwerp: Pinksteren.  

Dank u! 

mailto:Ann.Dobbelaere@dominiek-savio.be

