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Tine wil gezonde kindjes
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JABBEKE Herboriste Tine Devliegher brengt een
herwerkte editie van haar boek ‘Kindje Gezond’ uit.
Gefascineerd door haar grootmoeder pleit ze voor natuurlijke geneeswijzen voor baby’s en kinderen.

COÖRDINATOR
Niels De Boysere,
deboysereniels@gmail.com
of 0472 39 61 66.

DEZE HANDELAARS
WENSEN U
FIJNE FEESTEN!!!

ONZE MEDEWERKER
Patrick Anthone, patrickanthone@
outlook.com, 0486 65 63 86.
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Tine Devliegher lanceert nu ook een website rond gezond leven. (Foto BP)

JABBEKE Op 6 december zag de
3,720 kg wegende Mathis het
levenslicht in het AZ Sint-Jan.
Mathis is het eerste zoontje van
Delfien Ryckeboer en Matthias
Cappelle. (Foto TVH)

Kersthappening
de Wallestekkers
geannuleerd
ZERKEGEM De kersthappening

van de Wallestekkers van zaterdag 16 december wordt geannuleerd. De pastorietuin, waar de
happening zou plaatsvinden,
staat nog altijd onder water door
het slechte weer van afgelopen
week. De Wallestekkers hopen
volgend jaar onder betere weersomstandigheden het grote publiek te mogen ontvangen. (NDB)
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kwalen vertelt Tine hoe je ze kan
behandelen vanuit vier natuurlijke geneeswijzen: de kruidengeneeskunde, de aromatherapie, de
bloesemtherapie van dr. Bach en
haar grootmoeders volkse kruidenwijsheid. Jonge ouders krijgen
een pak levenswijsheid en ervaring met natuurlijke remedies en
een honderdtal recepten voor een
zachte behandeling van hun
kroost, verpakt in 178 prachtige
bladzijden.

BLOG EN FACEBOOK

KINDERKWALEN

Elke week komen er blogs op de
nieuwe
site
www.
gezondenenergiekleven.be. “De
blogs zullen jonge ouders helpen
met de gezondheid van hun baby’s en kinderen. Anderzijds zullen er ook blogs zijn die volwassenen helpen om een gezonder en
energieker leven te leiden. Aansluitend bij de site zal ik een Facebookpagina onderhouden met inspirerende en leerrijke zaken. Je
kan er ook terecht met vragen”,
aldus Tine Devliegher. (PA)

Het grootste gedeelte van het
boek gaat over de 23 meest voorkomende kinderkwalen, van bedwateren en diarree tot keelpijn
en oorontsteking. Voor elk van die

Het boek wordt uitgegeven
door Willems Uitgevers, telt 178
bladzijden en kost 22,50 euro.
Info op www.vitamina.be.
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EURO PRESSING
SELF SERVICE WASSALON

Open 7 op 7 van 7.00 tot 22.00 uur
Wassen - Drogen - Strijken

DB455666K7

Mathis

“We moeten de immuniteit van
onze kinderen versterken waardoor ze vanzelf gezonder blijven”,
stelt herboriste en auteur Tine Devliegher. Als het aan Tine lag, zou
elk kind zo puur en zo natuurlijk
mogelijk worden opgevoed. Zelf
had ze een enorme drang om haar
zoontje op die manier op te voeden. Die passie en wijsheid, die ze
wil delen met anderen, kreeg ze
van haar grootmoeder, bij wie ze
voor een groot deel werd opgevoed. “Op haar 95ste verjaardag
gaf ze me de goede raad om iets te
doen met haar kennis over kruidengeneeskunde. Ik studeerde
voor herborist en schreef 10 jaar
geleden de eerste versie van mijn
boek ‘Kindje Gezond’, natuurlijke
geneeswijzen voor baby’s en kinderen. Dit boek is in de eerste
plaats een heldere en praktische
gids. Word je geconfronteerd met
een kwaaltje bij je kind, dan moet
je in mijn boek meteen de juiste
remedie kunnen terugvinden.”

Jokstraat 4 & Kerkstraat 74, 8420 Wenduine
Gistelsteenweg 457A, 8490 Jabbeke, 0477 62 95 77

VERSCHAEVE bvba

Op vrijdag 29 december houden
De Rustige Bosstappers hun ‘In de
doenkere zeswekentocht’ met start
vanaf 8 uur in zaal Sarkoheem in
Zerkegem.

verzekeringen • beleggingen • kredieten
verschaevebvba@skynet.be

C. Permekelaan 19 • 8490 JABBEKE
Tel. 050811639

KERSTDRINK OP DE MARKT
Op de laatste markt van het jaar,
op vrijdag 29 december om 11 uur,
biedt de raad voor lokale economie
opnieuw een drankje aan. (PA)

We wensen iedereen veel geluk in 2018
DB455671K7
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www.verschaeve.insure.be

KANTOOR JABBEKE
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BAES BVBA

Jabbeke

050 38 55 66 - 0473 65 09 15
info@uitvaartdepoorter.be
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BANK EN VERZEKERINGEN
Kantoorhouder : Ronny Baes
Dorpsstraat 22 - 8490 Jabbeke - Tel. 050 81 93 50 - Fax 050 81 93 58
E-post: baes-jabbeke@ing.be
SMA Ð 48450 cA/Cb

Medewerkers Ronny, Joke en Wesley wensen iedereen
een gezonde en gelukkige Kerst en Nieuwjaar.
DB456918K7

Mediargus met docroom pdf

