LOKAAL BESTUUR

Yoga brengt rust voor de allerkleinsten
Naast de kerk van Serskamp, daar
waar vroeger bloemenzaak Vanalie gevestigd was, baat Sabrina Van
Kerckhove sinds kort haar Studio
Yogadreams uit. Pech natuurlijk, nu
zulke zaken moeten sluiten. “Maar
ook nieuwe kansen”, zegt lesgeefster
Karlien De Smet. “Nu kunnen we
online lessen aanbieden, waardoor
we meer mensen kunnen bereiken.
Yoga brengt rust door bewegingen
te koppelen aan de ademhaling. Voor



kinderen doen we dit aan de hand
van ademspelletjes, gekoppeld aan
dieren. Ouders kunnen die oefeningen
met hun kindjes doen, evenwichtsoefeningen, maar ook massages gekoppeld aan een verhaaltje. Oudere kinderen kunnen ook onderling op een
aangename manier hun bewegingen
afstemmen op hun ademhaling.”
Nieuwsgierig?
Ga naar www.yogadreams.be en
droom samen even weg…

Een dikke proficiat
Het Sociaal Huis is tijdens de coronaregels enkel
toegankelijk op afspraak. Voorbije zaterdag maakten we echter ook graag tijd voor het huwelijk van
Jonathan Troch & Melody Bauwens. Huwelijken kunnen nog steeds, maar enkel in de aanwezigheid van
het koppel en de getuigen. Het is ook belangrijk om
de afstandsregels te bewaren, tussen de getuigen uiteraard, voor het koppel ligt dit net iets anders… :)

Wie kan nog helpen?
Graag herhalen wij dat mondmaskers, handschoenen, ontsmettingsalcohol, beschermingsschorten of –pakken of ontsmettingsmateriaal voor oppervlakken welkom blijven: elke werkdag tussen
10 en 11 uur kun je daarvoor terecht in zaal Roggeman in de
Bruinbeke (ingang via terrein gemeenteloods, aan de achterkant).
Ook zelfgemaakte maskertjes zijn welkom.

hulp gezocht

De maatregelen om voldoende afstand te houden,
hebben soms wel heel bizarre gevolgen. Zo mag tijdens een zwangerschap de vader niet langer meer
aanwezig zijn bij het bezoek aan de gynaecoloog.
Hannelore Temmerman loste dit op een slimme manier op door toekomstige papa Bram De Craecker
via Facetime mee te laten genieten van het heugelijke moment. We wensen Hannelore en Bram heel
veel succes toe met de verdere zwangerschap!

