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Wanneer zien we

Circus Ronaldo
terug?
Het hoeft niet meer gezegd, het coronavirus heeft voor vele organisatoren roet in het
eten gegooid. Zo ook voor Mariënstede. Eind april zouden we een opening houden voor
het Huys van Cyriel en het hele weekend konden we genieten van voorstellingen
van Cinema Malfait. Met 70 toeschouwers zouden we de gezellig omgebouwde
vrachtwagen bevolken. Helaas, lekker dicht bij elkaar is wat we de laatste maanden net
moeten missen.
We bleven echter niet bij de pakken zitten. We belden onze vrienden van het circus op en
probeerden meteen een nieuwe periode vast te leggen. Dat bleek gelukkig nog mogelijk.
Op 23, 24 en 25 oktober 2020 trekt de caravaan weer richting Dadizele. Als er tenminste
geen nieuwe coronapiek komt, hoor ik u denken. Wel dat is dan even buiten Danny Ronaldo gerekend. Hij heeft tijdens de lock-down niet stil gezeten. Zijn creatieve brein heeft
hem gelukkig niet in de steek gelaten en zie daar: een nieuwe voorstelling is geboren. Ze
draagt de titel ‘Applaus’.
Applaus is een voorstelling die door het publiek wordt beleefd in de eigen
‘contactbubbel’. Deze ‘bubbels’ bestaan uit maximum 10 personen.
De voorstelling is een traject doorheen het circusterrein waarin de ‘bubbel’ zich verplaatst
van scène naar scène. In totaal zijn er 6 scènes van 8 minuten op 6 verschillende locaties
op het terrein.
Om de 8 minuten komt een ‘bubbel’ aan op het terrein en vertrekt er ook een ‘bubbel’.
Tussen elke ‘bubbel’ is er steeds minimaal een afstand van 7 meter en een veilige afstand
van 2 meter van de acteurs.
Ben je ook benieuwd om te weten hoe de circusartiesten leven en werken? Mis dan zeker
deze unieke voorstelling niet. Eindelijk kunnen wij als publiek weer genieten van een
deugddoende voorstelling, zonder angst en zonder zorgen. Alle info verschijnt weldra op
onze website en facebookpagina. Wees er snel bij want het aantal bubbels is beperkt!

Groetjes van
het feestcomité
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De mediatheek gaat out of the box
Wat een rare tijden, met veel vragen zoals, wat kunnen we nu doen om onszelf te verblijden?
De mediatheekbubbel-begeleiders zorgden elke dag voor andere activiteiten.
Ze maakten wekelijks een overzichtelijk schema om de structuur te behouden.
Er waren activiteiten om te werken, maar ook om te ontspannen.
Veel lekkers maken zoals wafels, milkshakes, fruitbrochettes en deze overheerlijke taart.

Geert checkt de oven.
Griet, Marie-Hélène en Marleen,
preus op de heerlijke taart.
Natuurlijk moeten we na al dat lekkers ons lichaam verzorgen met voldoende beweging.
Daarom deden we 3 keer per week een sportieve activiteit.
Kijk maar eens hoe sterk onze dames staan in het boksen!!!
Marie-Hélène en Marleen worden gecoacht door Ymke en Bert.
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Een gezonde geest in een gezond lichaam!
We speelden ook tal van gezelschapspelletjes zoals het kikkerspel, uno, doolhof, enz.
Aerobic met Jane Fonda in de mediatheek.

Luc en Patrick in volle beweging.

Johan, Marie-Hélène, Ymke en Griet spelen Doolhof.

Griet aan zet.

Het was voor iedereen bij momenten wel wat emotioneel. Er was een beetje verdriet
en ook liefdesverdriet.
We belden af en toe met Wouter, die thuis was in coronatijd.
Dat was heel leuk.
Op die manier zagen we dat Wouter heimwee had naar hier.
Het was telkens een blij terugzien via de videochat.

Ymke en haar mediatheekbubbel-genoten.

Chris blij met een telefoontje.
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Tuin, tuin, tuin
Met een kleine groep dagcentrumgebruikers verbleven wij tijdens de lockdown
in onze mooie en grote tuin in het park.
Voor velen met een bang hartje, want wij gaan toch niet iedere dag in de tuin
moeten werken he?!
Maar gelukkig zorgden Manon, Kris en stagiaire Sidney voor veel afwisseling,
zodat we ons zeker niet verveelden.
Van pannenkoeken bakken tot nestkastjeszoektocht.
Manu

Ivan en Brian

Eddy en Manon

Brian
Kris en Sidney
Ivan vond
het heel leuk
om rond te rijden met de kruiwagen, de plantjes water te geven
en vele spelletjes te spelen zoals netbal, kubben, petanque,…
Brian reed heel graag het gras af. Wieden en ook het spel Haas & Jager vond hij een topper.
Kris V vond het buitenwerk heel leuk: de bloempotjes uitkuisen, etiketten schrijven,
planten water geven. Hij vond ons een leuke bende.
Manu hield zich graag bezig met houten kistjes uit elkaar halen. Ook de verzorging
van de paarden met stagiaire Sydney deed hij graag en plichtsbewust.
Hij vond het tof dat we een hechte groep geworden zijn.
Eddy was onze dierenverzorger uit de groep. Iedere ochtend stonden de dieren uit te kijken
waar Eddy bleef met hun eten. Eddy vond dit super! Hij leerde veel bij in de tuin.
Wij hebben veel leute gehad samen, dankjewel dat jullie zo goed gezorgd hebben voor ons !!!
Kris, Manon en Sidney
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Het lukte met onze lukken
Sara

Jesse

We mochten 210 schone geschenkpakketjes maken voor alle mantelzorgers in Ledegem.
In elk pakketje zaten heerlijke, lokale lekkernijen. Ook koekjes van ons.
We bakten allemaal samen meer dan 3000 koekjes! En of het lukte met de lukken!
Kris en Ivan

Feestelijk geschenkpakket
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Ons corona-dagboek vanuit Huis in ’t Park
30 april 2020
Vandaag is de verjaardag van Sabine Braeckevelt.
Ze is 45 jaar.
Sabine: We gaan een klein feestje bouwen in de renne.
Een aperitiefje met hapjes.
Het is mooi weer. Ik voel me nog jong en heb nergens pijn.
Sabine en Henk

Danny: Ik speel graag piano in de renne.
Geregeld maak ik ook lekkere fruitsalade.
Ik mag mijn mails bekijken op de computer.
Ik voel me slecht dat het zwembad gesloten is.
Dat is mijn liefste hobby.
Wanneer gaan ze weer open? Ik verlang ernaar.

Ik hoop dat ik met mijn broer in september op reis kan gaan naar Houffalize.
Er is daar een zwembad van 25 meter en lekker eten in buffetvorm.
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Koen:
Hopelijk, als het niet regent, kan ik met Kobe fietsen
met de tandem in het weekend.

Ik speel graag het spel ‘Maak je niet druk’ van F.C. De Kampioenen zoals Fernand.
Het is een spel van Hilde Decoene.
Ik kom graag naar de renne.
Daar kan ik me bezig houden met mijn plakboek of schilderen voor de nieuwe, jarige
voordeuren dit jaar.
Ik heb in het keukentje eens de materialen gerangschikt.
Ik vind het leuk als ik weer werkjes kan doen zoals vroeger in de bakkerij, zoals wegen,
eiwit kloppen, ...
Ik hoop dat mijn feestje kan doorgaan in december. Dan word ik 30 jaar.

Els:
Ik ben bang van corona.
Het maakt mij nerveus dat het zolang duurt.
Gelukkig is mijn zus genezen van corona.
Ik ben graag bezig met mijn tablet en mijn naaiwerk.
Ik ben een tafelkleedje aan het borduren.
Het is fijn werk. Ik hoop dat alles vlug weer normaal is.
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Fotoshoot met hoeden

Sabine

Els

Danny
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Danny

Bart

Koen

Marianne

Hilde
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Liefde in Coronatijden
We mochten elkaar niet meer zien, maar gelukkig hoeft corona niet altijd
‘een slecht ding’ te zijn.
Want nu schreven wij zoals vroeger terug brieven naar elkaar.
Ongelooflijk hoe snel onze postduif in Mariënstede kon vliegen.

Kris

In
deze moeilijke tijd heb ik leren bellen via
‘Whatsapp’ met mijn smartphone.
Vroeger kon ik dit niet, maar met behulp van de begeleidsters,
kon ik nu zelfs mijn liefste schatje Griet in levende lijve zien.
Weliswaar op mijn beeldscherm.
Ik straalde als ik haar zag,
Griet
want we misten elkaar toch heel hard!

Eigenlijk miste iedereen een beetje iedereen.
Zo was Ivan van het dagcentrum dolgelukkig dat hij Jurgen van de woondienst
nog eens zag.
Aan iedereen een dikke zoen van ver!
Kris en Ivan
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Wij maken nu ook roomijs
Al een tijdje leeft het idee om ijs te bereiden in Mariënstede. Er wordt kaas
en yoghurt bereid met verse hoevemelk van boerderij Vandenbulcke.
Nu bereiden we ook ons ambachtelijk ijs met verse melk van de boerderij en wordt het
yoghurtijs bereid met onze huisgemaakte yoghurt!
Na de paaschocolade gingen we van start.
Ik stelde onze ijsmachine “GEL” voor, waarop Ludovic antwoordde “Aaah, gèleke!”.
Onze machine werd meteen tot ’Angèle’ gedoopt.
Liefde op ’t eerste gezicht voor Ludovic.

Cindy

Marcial en Ludovic

We zijn heel trots op onze 6 soorten huisbereide ijs: vanille, chocolade, mokka, banaan,
yoghurt en aardbei.
Danny, Sabine, Marcial, Nancy, Els C., Christine, Ludovic, Cindy, Koen, Marianne, Annie,
Sonja, Rika en Lieve
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Verrassingsbezoek bij Katrijn
en baby Mathilde
Woensdag 6 mei gingen Evelien, Johan, Griet en Patrick met de bus richting
Kuurne.
Daar wonen Katrijn en haar gezin.
Zij kregen er op 28 april een zusje bij: Mathilde.

Het zijn rare tijden met die corona en zo, maar toch wilden we Katrijn graag verrassen.
In onze corona-ateliers maakten we allerlei spulletjes klaar om in een pakketje te steken.
Chocopasta, handscrub, papier maché, bloemzaadjes, superveel mooie tekeningen en
kunstwerken, plantjes uit onze tuin, …
Alles met veel liefde gemaakt of gekweekt.

We zetten het pakje aan de deur en belden aan.
Katrijn was heel erg verrast om ons te zien. Natuurlijk bleven we op een veilige afstand.
‘Ze was er van aangedaan’ zegt Patrick.
We waren heel blij om ze efkens ‘van verre’ terug te zien!
Ook baby Mathilde zag er lief en schattig uit!
Samen met grote zus Suzanne en grote broer Korneel.
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Suzanne, Korneel en kleine Mathilde

Na ons korte blitsbezoek gingen we nog wandelen naar de ‘Groene Long’ in Kuurne.
Op de terugweg naar Mariënstede zwaaiden we naar Karien Deroo.
Het was heel leuk om nog eens uit ons kot te zijn!

Nogmaals proficiat aan Katrijn en haar Mathildeke!!!
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En toen was er terug ‘op zwier’
Een bubbelbezoek naar Rollegem-Kapelle.
Op een stralende vrijdagmorgen had Marc het geweldige idee om onze collega’s
in Rollegem-Kapelle te bezoeken.
Normaal werkt hij er elke vrijdag een volle dag en hij mist het enorm.
2 bubbels, op afstand van mekaar,
op 1 foto

Op wandel aan de
bergelenput in Gullegem.
Snoezelen in de natuur.
Chris en Marie-Hèléne gelukkig.
Genieten van buitenlucht en zon.

Even poseren in ‘t Zwin.
Cindy, Bart, Geert en Karien hebben
er plezier in.
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Aan de Balokken in Wervik. Wat een uitzicht, wat een rust, wat een zaligheid.
Geert, Chris en Marc.

O Wauw !!!
Will Tura en Lindsay.
Heel schone ontmoeting.
Toppie!
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Geen congélied dit jaar
Elk jaar komt het terug.
Elk jaar kijken we er naar uit.
Het congélied, ‘Viva, viva, de congé komt eraan…’
Maar niet dit jaar.
Deze keer doen we het anders.
De atelierwerking houdt zijn deuren open en gaat niet op verlof.
Ook onze beide winkels blijven u doorlopend verwelkomen in juli en augustus.
We zien u graag op ons terrasje!
Wist je dat we in het boekje ‘101 Leiespots’ staan als te bezoeken uniek adresje?

Hannelore en Ludovic sieren de
foto in het boekje.

Ook in de vakantie blijven we in onze bubbels.
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Geen Rock for Specials dit jaar
Maar niet getreurd,
want wij hadden een….

Château for Specials
In de bubbel van de woondienst ‘kasteel’ werd een ganse namiddag gefeest, verwend,
ge-relaxed, gezongen en gedanst …
Ingmar krijgt handmassage van Ymke

Hanna

Ingmar D.
Dieter en Wouter
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Een brief van het rusthuis in Dadizele
Hoe zou het zijn met iedereen in het rusthuis van Dadizele?
Dat vroegen we ons af.
Jordy en Kimberly en collega’s missen de mensen van Maria’s Rustoord!
We belden hen op.
En kijk welke verrassing er voor ons volgde :)
Enkele dagen later op facebook en in onze brievenbus.

Kimberly: “Wat leuk! Post van het rusthuis!”
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“Hallo iedereen,

Mijn naam is Diana Lievens, maar hier noemen ze me ook wel eens ‘de prinsesse van het
rusthuis’. Ik ben een bewoonster van het WZC Maria’s Rustoord in Dadizele.
Ik woon op het gehucht ‘De Kadorre’.
Met mij gaat momenteel alles goed, ook in coronatijden. In het begin was het voor ons
allen aanpassen. Geen bezoek, geen uitstapjes, geen grote activiteiten, …
Maar toch zorgden ze er voor dat we ons geen moment verveeld hebben. We zijn hier
goed gesoigneerd! Maar genoeg over die corona. Hoe gaat het met jullie?
Dadizele ken ik best wel goed, ik heb hier altijd gewoond en gewerkt.
De Ketenstraat, daar kon je me terugvinden, samen met mijn man Jacques
en zoon Danny.
Als ik terugdenk aan mijn buren, dan moet ik lachen. Ik beleefde mooie tijden
in de Ketenstraat. Ik heb mijn hele leven graag gewerkt in het Dadipark.

Maar ook Mariënstede is mij niet onbekend. Vorige week maakte ik zelfs nog een ritje
met de duofiets en passeerde bij jullie. De grote mooie boom, het rustgevende park
nemen me mee naar de tijd dat ik er met 2 vriendinnen (Geneviève en Jeanine) bijna
dagelijks wandelde. Vroeger ging ik veel lezen in ‘t Rosarium met mijn zus, Christel.
Ik heb zelfs nog een foto van mijn man Jacques en ik waar we samen op een bankje zitten
in ‘t Rosarium.

Ik heb enkele fotoalbums. Het gebeurt dat ik er in blader, soms met iemand die hier
werkt.
Vaak kan ik volledig opgaan in het vertellen en zie het terug voor mij net alsof het
gisteren was. Ah ja, ik ben een dromer. Maar dromen van vroeger houden
mijn herinneringen levend. Die gedachte, hoop ik nog lang te koesteren. Als laatste wil ik
nog zeggen dat ik hoop jullie snel weer te kunnen verwelkomen hier in ons
woonzorgcentrum. Wie weet kunnen we dan samen eens mijn foto’s bekijken
of een gezellige babbel doen.
Veel liefs,
Diana Lievens”

Diana, de prinsesse van het rusthuis.
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Karien gaat naar Portugal
OLÁ,
(‘hallo’ in het Portugees)
Na 32 jaar werken in Mariënstede neem ik een grote bocht.
We gaan verhuizen naar Portugal en bouwen daar onze Permaquinta uit.
‘Quinta’ is het Portugese woord voor ‘landgoed’.
We hebben er veel olijfbomen voor heerlijke olijven en olijfolie.
Veel druivenstokken voor lekkere druiven waar we ook fruitsap en wijn van maken.
Veel terrassen waar we kruiden en groenten kunnen kweken.
En ook 3 plaatsen om te verhuren aan mensen die op vakantie willen genieten
van een stukje Portugal:
de bergen, de natuur, de gezonde lucht, zuiver water, de stilte, onze producten, …
Het ligt in het natuurpark Serra da Estrela.
Het dorpje noemt Vale de Amoreira.
Wij wonen letterlijk IN de berg.
32 jaar, dat zijn vele jaren. Ik ben dankbaar voor de boeiende tijd samen.
Ik wens jullie en Mariënstede een slow care toekomst toe.

Altijd welkom ,
Karien van de bakkerij
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Take en Touch zijn onze twee paarden,
die wij met heel veel plezier aanvaarden.
Volgens Bart zijn het twee deugnieten,
die elke dag op zoek gaan naar verse grassprieten.
We geven ze korreltjes en hooi,
want wat zijn onze paarden oh zo mooi.
In de zomer gaan we met de huifkar weg,
rond Dadizele, langs beekjes en velden zonder
pech.
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Het leven van dokter Marieke
in corona-tijden
De afgelopen periode was heel hectisch voor mij.
Het werken in de praktijk was niet zo evident. Er mochten geen gewone consultaties meer
doorgaan, de zieken mochten niet in contact komen met de niet-zieken,
maar het gewone moest ook blijven doorgaan. We pasten onze werkwijze aan om toch
zoveel mogelijk mensen te helpen.
We kregen heel veel telefoons. Mensen waren in paniek, wisten niet wat mocht en wat
niet mocht. Ook voor ons was alles nieuw. We moesten ons constant bijscholen en zorgen
dat we op de hoogte waren van de laatste richtlijnen, die wekelijks veranderden.
Beetje bij beetje kwamen ook wij te weten wie corona was en wat ze precies deed.
We moesten aan beschermingsmateriaal geraken en dat was niet evident.
Uren zat ik te zoeken op het internet en wanneer ik dacht dat ik maskers gevonden had,
bleken die niet meer te leveren en kon ik opnieuw zoeken.
Plots waren we meer van wacht, want er werd een pre-triage-post opgericht in Roeselare
en ook daar moesten wij shiften werken.
Naast de praktijk moest ik in huis ook veel meer doen.
De kindjes hadden geen school, kregen via de computer les of opdrachten door.
Ik was juffrouw van 2 kinderen.
Ik had geen hulp meer bij het huishouden. Normaalgezien heb ik hulp bij het poetsen en
de strijk.
Ik heb enorm veel gewerkt, maar was superblij als ik halfweg mei terug poetsen strijkhulp kreeg. Ik was ook opgelucht toen mijn kinderen in juni terug naar school
mochten.
Alles vindt terug zijn normale gang en dat is best ook. Ik ben blij.
We hebben het overleefd en nu maar hopen dat we allemaal voldoende
ons verstand gebruiken, zodat er geen tweede golf komt.
Fijne deugddoende vakantie allemaal!
Groetjes, dokter Marieke
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We vroegen aan 100 Vlamingen...
Wat heb je gemist in de lockdown?
Ik miste het sociaal contact met mijn vrienden enorm. En de volleybaltrainingen.
De teamspirit en het groepsgevoel. (Dimitri)
Ik mis nog altijd het werk en de bewoners van het rusthuis in Dadizele.
We verlangen tot we terug mogen. (Jordy en Kimberly)
Ik miste de feestjes en vriendjes zo.
En ook de bezoekjes bij pepe en meme misten we erg. (Evelien)
Ik had een opgesloten gevoel. Een gevoel ook van bang zijn, zelfs om gewoon te winkelen.
Natuurlijk miste ik ook de familie en mijn kleinkinderen.
Schone familiemomenten zoals verjaardagsfeesten en een eerste communie gingen plots
niet meer door. (Kathleen)

Wat vond je leuk aan de lockdown?
Ik mocht niet meer bij mijn ouders wonen. Ze waren bang dat ik misschien corona in huis
zou brengen. Ik moest dus wel de stap zetten om alleen te gaan wonen.
Nu geniet ik zo van mijn huis en mijn vrije leven. Dankzij corona! (Dimitri)
Nu speelden we veel gezelschapsspelletjes met de kindjes thuis. Dikke fun.
Het weg en weer rijden voor activiteiten van het gezin viel plots weg. Joehoe. (Evelien)
Als ik kwam werken, was er bijna geen verkeer op baan. Ik had de weg helemaal
voor mezelf. (Kathleen)

Wat bieden de mondmaskers aan voordelen?
Er vliegen alvast geen vliegen in je mond tijdens een wandeltocht. (Marisa)
Als je een koortsblaasje hebt, dan valt het niet op. (Ymke)
Geen kosten meer maken voor nieuwe lippenstift. (Brecht)
Als je look eet, moet je met niets inzitten. (Hilde D)
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Een berichtje van Els
Hallo iedereen,
Hier ben ik met mijn coronakapsel. Ik ben op 2 juni terug naar Mariënstede gekomen, na een
hele periode van thuis te zijn door corona-maatregelen. Op 9 juni mocht ik eindelijk
naar de kapper!
Ik ben 11 weken thuis moeten blijven. Gelukkig kon ik nog luisterlezen en
heb ik de ruimte gevonden wat te bewegen. Ik kreeg geen kiné tijdens die periode,
dat was lastig voor mijn rug. Mijn mama moest gelukkig ook oefeningen doen voor de kiné
en ik deed dan maar mee.
Mijn ouders zorgden heel goed voor mij, we gingen wandelen en tandemmen langs de Leie.

Els op 2 juni, haar terugkomstdag.

Els op 2 juli, Château for Specials.

Ik heb vaak gedacht aan de bewoners en de begeleiders.
Ik dacht ook vaak aan hun familieleden. Er zijn veel mensen ziek geweest in het land.
Het was een beetje spannend om terug te komen, maar ik ben heel blij dat ik terug ben.
De eerste halve dag dat ik terugkwam, mocht ik samen met Jessie mijn valies ledigen
en mijn kamer installeren. Zo kon ik het weer een beetje gewoon worden.
We mogen niet lopen waar we willen, dus moest ik terug mijn weg zoeken.
Dit was helemaal niet erg, een beetje avontuur kan geen kwaad.
Ik heb ook nog geen contact met de Huizen en het Dagcentrum, dat is jammer.
Hopelijk zie ik snel iedereen terug!
Vele gezonde groeten,
Els Overbergh
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Nog corona-kapsels

Primeur!
Winnie was de eerste in Mariënstede
met een nieuw kapsel.

Plots worden woonbegeleiders
ook coiffeuses en coiffeurs.
Katia neemt Geert
onder goede handen.

Johan met een funky wilde haarbos.

VOOR CORONA

NA CORONA
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Patrick kreeg 2 kamergenoten
Hallo iedereen,
Ik zal jullie eens iets vertellen …
Ik heb een aquarium op mijn kamer!
Er zitten twee vissen in.
Flippo en Oscar.

Ik wilde al heel lang een aquarium met visjes in, omdat ik dat heel
graag zie.
Samen met mijn visjes eet ik nu vaak op mijn kamer.
We houden elkaar gezelschap.
Het voelt alsof ik op een appartement woon. Ik vind dit erg leuk!

Kom gerust eens aankloppen, ik toon je heel graag mijn vissen.
Als we terug mogen en alles terug veilig is natuurlijk!
Vele groetjes,
Patrick
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Even voorstellen
Hallo,
Ik ben Debby Herman. Ik woon in Wevelgem.
Ik heb nog een zus Daphné en ben trotse tante van Kobe.
Ik ging naar school in Dominiek Savio. Wij hebben nog een keeshondje gehad Kaida.
Ze is jammergenoeg overleden. Ik mis haar wel.
Ik kleur graag en speel veel met mozaïek. Ik kijk ook vaak TV en luister graag naar K3.
Voor mijn verjaardag ga ik met mijn zus en mama naar Niels Destadsbader kijken.
Ik verlang.
Je kan me tegenkomen in Mariënstede op dinsdag en donderdag.
Op dinsdag in de winkel en in de chocolaterie.
Op donderdag ben ik bakkerin en vertoef ik in de renne.
Groetjes,
Debby
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Wist-je-datjes
Wist je dat…
… ze in de tuin aan nagelkloppen deden?
Manu en Eddy slaan er hard op.

… een natuurmandala maken ideaal is voor verbinding met de aarde en de natuur?
Het is heel rustgevend, opladend en versterkend voor de immuniteit.

… Bram geluk heeft dat zijn tweede verblijf niet aan de kust ligt?
Hij kon makkelijk heen en weer pendelen tussen Ledegem en Dadizele.

… Els en Cindy met hun coronagedicht te zien waren in een filmpje op facebook?
#vriendschapkentgeenbeperking #degenereuzen
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...we blij zijn dat we de vrijwilligers terug vaker zien?
Dat de schone samenwerkingen terug gestart zijn en stilletjes aan groeien?
Zo kwamen 4 vrijwilligsters geschenkpakketjes maken voor de gemeente Ledegem.
Veel dank.

...we soms warm verrast werden met kaartjes of geschenkjes van vrijwilligers?
Lidwine maakte voor de mensen van het kaartjesatelier heel schone hartjes.

...er sinds begin mei terug bezoek mocht komen voor de bewoners?
Het was wel met een bezoekersregeling.
Maar wat was het fijn om terug bij onze naasten te zijn!

Schoonzus Evelyne op bezoek bij Griet.
Top-momentje.
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….dat we SUPER-LEKKERE verrassingen kregen?
Bedankt bakkerij Patrick en Ann en Surprice! Het heeft gesmaakt.

...Patrick Allegaert wel 6 keer in deze Skoebidoe staat?
Hij is dan ook wel een trouwe fan en lezer.

…de natuur zich niets aantrekt van Corona?
Die blijft gewoon zijn schone gang gaan.

… verschillende begeleiders in het weekend
men koken voor de woondienst?
Dimitri en Dieter gingen enkele keren aan de barbecue.

32

kwa-

… er heel wat jarigen waren in corona-tijd?
‘t Was party party, maar dan een beetje anders.
Bart En Bayush

Frederik

Sabine

… we onze gang in 2 delen opdeelden?
Alles om de bubbels te scheiden. Zelfs eten op goede afstand van mekaar.

….er een #ikfietsnaarhetwerkdag was?
Veel collega’s kwamen met de fiets! Ook Karien van Kuurne.

… Kris V al heel veel prijzen won?
Nu opnieuw met de tv-wedstrijd van Blokken?
Hij won de Porsche onder de mixers: een Bamix
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Wedstrijd
Wie zit er achter het mondmasker? Verbind de juiste personen met elkaar.

Gelieve de antwoorden voor 10 september in onze skoebidoebus te steken
of te bezorgen in de drukkerij.
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Naam: ………………………………………………………………………………...

Mariënstede - nieuws
Met Mariënstede betuigen wij ons medeleven bij het overlijden van
Filip Deleu
broer van Kristel Deleu
Yvette Dewulf
mama van Henk Craeymeersch
Els Bonjé
mama van Sofie Claeys
René Verstraete
opa van Ward Callemein
Danny Bocksoen
nonkel van Lois Ghesquière
Freddy Verduyn
broer van John en Patrick Verduyn (+)

Met vreugde melden wij de geboorte van

Mathilde
Dochter van Katrijn en Andy

Lex
Neefje van Lois

Léon
Zoon van Dorien (lid van Raad van Bestuur) en Jan
Kleinzoon van Paul Dierynck (vroegere voorzitter van Raad van Bestuur)
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VERJAARDAGSKALENDER
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Elisabeth

1 aug

Peter

2 aug

Dieter

3 aug

Johan

7 aug

Patrick

9 aug

Nathalie

10 aug

Marleen

11 aug

Dominique

11 aug

Elias

13 aug

Wim

14 aug

Ingmar

17 aug

Aline

21 aug

Elke

23 aug

Ernest

24 aug

Lindsay

25 aug

Lieven

25 aug

Karien

29 aug

Bram

30 aug

Dries

1 sept

Luc

2 sept

Koen

3 sept

Stefanie

4 sept

Veronique

4 sept

Mathias

4 sept

Koen

7 sept

Sibylle

9 sept

Griet

10 sept

Nancy

12 sept

Paul

20 sept

Jorien

21 sept

Ward

22 sept

Marie Hélène

23 sept

Sofie

26 sept

Sonja

27 sept

Anja

29 sept
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Greet

1 okt

Jan

2 okt

Michael

11 okt

Ole

15 okt

Cindy

16 okt

Sofie

23 okt

Sander

25 okt

Kristien

27 okt

Kris

28 okt

Sharon

28 okt

Kimberly

29 okt

Kristel

29 okt

Bert

31 okt

Claude Descamps - Vermeirsch
MAALDER
alle bloemsoorten
Specialiteit: tarwemelen
Kwadeweg 26
9940 EVERGEM
Tel +32 9 253 83 21
Fax +32 9 253 41 32

Industrielaan 27
8810 Lichtervelde
051 72 29 06
www.trappenpopelier.be
info@trappenpopelier.be

EURO JOE
Nicky en Joe
Kleine Ravestraat 3
8890 Moorslede
051/78 04 38
0475/40 85 53
www.euro-joe.com

Dorpsbioscoop:
‘t Huys van Cyriel
www.marienstede.be

Sint-Jansstraat 16
8880 RollegemKapelle
056/ 32 88 40

KINEPOLIS KORTRIJK
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Driemastenstraat 5
8880 Ledegem
056 50 43 75

Remi Dewittestraat 6
8890 Dadizele
056/509413

Geert en Lieve Serroen– Luyckx
Tuileboomstraat 34
8880 Sint-Eloois-Winkel

40

Keurslager ‘t Torreke
Jari en Annelies
Plaats 31
8890 Dadizele
056 50 94 86

