
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:  13|  5 juni 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 12de week op afstand 

Grote schoonmaak? 

Eveline poetst niet  

alleen auto’s,  

maar ook fietsen! 

Opbrengst is voor de  

nieuwe Lysterbesse! 

 

Afspraak via  

Brigitte Meurisse 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Voor & Na ... 

Groetjes van  

Elien en Danny Warnez! 

Vorige week meldden we dat kappers op het 

domein terug welkom zijn, onder bepaalde  

voorwaarden. De oproep om een foto te sturen 

‘Voor & na het kappersbezoek’ werd opgevolgd 

door Elien en haar vader. Dank u! 

Tot gauw! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

BALANS 

Yoga in  

de Kasteeltuin 

NIEUWS VAN DE WOONGROEPEN 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Hélemaal ZEN!! 

27 mei 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

30 mei 

LYSTERBESSE  

 

dat kun je wel zien, dat is Carlo!! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

     Volksspelen … 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

30 mei CONTRABAS 

Petanque op zondag! Gezellig! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Opnieuw werden we verwend door de camionetteband! Ambiance verzekerd! 

 

 Synthesizer 

Wist je dat Dorine van de Barriere ongelooflijk creatief is 

in het verwerken van de foto’s die ze doorstuurt voor de 

Goed NieuwsKrant? 

Dikke duim voor haar!   

BARRIERE 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

29 mei 

Tano is jarig.  

Het is een echte top-dag voor Tano.  

Hij heeft er heel erg van genoten en dankt iedereen  
voor de vele verjaardagswensen. 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

30 mei 
Feest in Barriere!  



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Zwembad-weer! Genieten!  
In het zonnetje, wat afkoeling en mooie  
muziek! 

 

 

Mogelijks zit er een gaatje in ons zwembad!
Wat denk jij, Kjell? 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Toekomst... 

Vrijdag 05/06: Thomas is dan jarig., 
maar hij verblijft momenteel thuis. 

  

Hij vult heel graag woordzoekers    
in, dus hebben we een             
woordzoekerblok gemaakt voor 
hem. 

Succes Thomas! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Luc kreeg een mooie tekening van zijn nichtje Emma en is hier heel blij mee. 

Hij was ontroerd en begon zelf heel geconcentreerd een traktor te tekenen, 
 zodat hij een kaartje terug kan sturen!     #verbonden 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

NIEUWS UIT DE MOLENREKE 

Op een zonnige dag 

deden we een  

fietstochtje en een 

mooie wandeling in 

het Sterrebos.  

 

Het was een zalige 

namiddag! 

 

Ik heb een spraak computer  

De meeste mensen gebruiken die alleen voor te babbelen  

Ik gebruik hem voor alles: om te mailen, chatten, sms’en, foto's trekken ,  
Tv aan leggen en natuurlijk ook om te babbelen  

Ik ben erg tevreden met mijn spraakcomputer  

Ann De Baecke  (cliënt dagcentrum Molenreke) 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Als wij niet naar het frietkot kunnen … Dan komt het frietkot gewoon naar ons.  

Miet zorgde voor een echte frietkotmaaltijd.  En of het gesmaakt heeft … mmm …! 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Franky is al helemaal klaar om terug te gaan  

supporteren voor z’n favoriete voetbalploeg:  

Club Brugge! 

Dinsdag 2 juni was het zover …  

Eindelijk kon het dagcentrum na 2,5 maanden  

terug opengaan! Een beperkt aantal deelnemers kan 

opnieuw komen werken en iedereen was heel blij.  

Alles gebeurde op een veilige afstand van elkaar … 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

We duimen voor Fuxin! 

 

We denken ook aan de studenten 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

UIT DE COLLECTIE VAN EEN VRIJWILLIGER… Wie herken je? 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

CARTOONs VAN DE WEEK: bescherming…  

1. 

2. 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

uit de Goed NieuwsKrant 12:  resultaat 

 

 

WEDSTRIJDJE in deze editie:  

Foto’s uit de ‘oude doos’ van een bewoonster en een begeleidster …  Wie herken je?  

Juist! Jullie herkenden Frieda en Rendy!  

Foto van 30 jaar terug… 

Wie zijn deze 2 jonggehuwden?  



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! 

 

 
Wij willen onze zoon Sven een heel gelukkige verjaardag wensen ! 
Groetjes mama Linda en papa Rudy 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

 

We willen jullie een dikke steun 
sturen voor jullie allemaal in die 

moeilijke dagen  
en de vele zorg voor  

de jongeren!   

 

Rudy & Linda 

Veel dank voor de 12de 
editie van het krantje. 
Weer boordevol  
GOED en GRAPPIG nieuws! 
Jullie houden er de vrolijke 
noot in! 

  

Met veel respect en  
hartelijk applaus voor  
iedereen in D.S.,  
een toffe dag gewenst! 

En JENS, CLAUDINE en  
PASCAL (Notelaar) wil ik 
nog eens herinneren aan 
die 4 schattige poesjes van 
toen!  
Ook een bewogen redding! 

 Warme groeten en tot 
ziens!                             Veva 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

De bewoners en begeleiders van Barriere bewaren zeker het contact met vrijwilligers en de bewoners die 

thuis verblijven. Deze kaartjes kregen ze terug als reactie op hun mooi geknutselde kaartjes! 

Ze kregen trouwens ook een brief uit Dentergem van een paardenliefhebster mét een paardenpension.  
Wat zou het fijn zijn om na corona eens een bezoekje te plannen, want in Barriere wonen veel  

paardenliefhebbers. En zo ... kunnen er misschien ook nieuwe           
vriendschappen ontstaan ... 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

3 juni 

Eindelijk mag Rosette eens ‘uit haar kot’! 

Ze is heel blij dat ze de Stille Bron kan bezoeken.  

Haar verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat het er steeds netjes is, wil ze niet  

verwaarlozen. 

Ze heeft dan ook een rechtstreekse lijn met Eric Van Parys  

om haar bezorgdheid en/of waardering te uiten. 

 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

OPROEP: Wat wil jij het eerst doen als je terug uit ons ‘Saviokot’ mag komen? 

Respons van de bewoners van POMPHUYS: SOFIE:  
direct naar huis gaan en 
bij mijn ouders gaan  
slapen 

SILVIA:  

naar mama gaan, mama 

zal direct achter mij  

komen om naar huis te 

gaan  

FREDDY:  
met Francine eens  
weggaan en mijn  
postronde doen 

IRIS:  
op een terras een grote 
crème met advocaat gaan 
eten 

LUC:  

Scampi’s gaan 
eten met mijn 
zoon Emeriek 

JOLIEN:  

naar huis gaan en op 
babybezoek gaan. 

PASCAL:  
ik wil het liefst  
direct met een  
vrijwilliger gaan 
winkelen en zo 
rap mogelijk    
terug bezoek  
ontvangen. 

ANJE:  

met een     
vriendin         
vegetarisch op 
restaurant gaan 
eten. 



SAMEN BIJTEN WE DOOR. SAMEN GAAN WE ERVOOR! 

Oproep: Wat wil jij het eerst doen als je terug uit ons ‘Saviokot’ mag komen? 

Er kunnen nog heel wat quotes toegevoegd worden aan 

ons kunstwerk over ‘Pinksteren’! 

Stuur alle verlangens en  plannen mét een foto van  

iedere bewoner naar  

ann.dobbelaere@dominiek-savio.be 

DANK U! 


