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Werken in Den Ouden Advokaat 
In augustus en september werkten we in een bubbel in  
Den Ouden Advokaat in Ledegem.  Nieuw, tijdelijk win-win werk. 
We maakten er 11.232 geschenkverpakkingen voor de ‘Aldi’. Veel he. 

Els  

Ivan plooit de geschenkverpakking. 

Kris vult de kleine potjes advocaat aan. 

Manu steekt grote flessen advocaat 
in de verpakkingen. 



4 

Hij is terug. De huisgemaakte kaas van Mariënstede. 
Hij is nieuw. Geen Mariëntaler meer, maar wel een nieuwe trots: Ridder Jan kaas. 
Een unieke kaas, bomvol liefde voor het vak. 
 
Onze Ridderkazen zijn met 3 en zijn allen van de goudakaas-familie.  
Jonge Ridder Jan, belegen Ridder Jan en oude Ridder Jan. Benieuwd naar jouw favoriet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ridder Jan kazen worden gemaakt met dagverse melk van buurman Geert Vandenbulcke. 
Dat is uniek. Het subtiele smaakverschil tussen kaas gemaakt met ochtendverse  
of gekoelde melk is bijzonder.  
 
Onze nieuwe kaasmakerij van Mariënstede werd operationeel in oktober 2019. 
Na een wekenlange opstartperiode zag de Ridder Jan kaas het daglicht.  
Helaas, door de coronamaatregelen werd de kaasmakerij stopgezet voor 6 maanden. 

Begin september 2020  werd de kaasmakerij opnieuw opgestart. Omdat deze kazen nog te 
jong zijn, konden we ze niet aanbieden in het kaaspakket van november.  
 

 
 

Daiselse kazen blijven verbazen 

Kris showt de nieuwe Ridder Jan jong. 
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Onze kaaspakketten  
Het covid-19 virus heeft een grote impact op ons leven.   
Ook in Mariënstede werden heel wat geprogrammeerde activiteiten geannuleerd   
of verplaatst naar een latere datum. 
Gelukkig gaat onze jaarlijkse kaaspakkettenverkoop wel door. 
We doen dit met veel goesting en zijn gedreven om voor de zeventiende keer  
een kwaliteitsvol hoevekaaspakket aan te bieden. 

Lokale economie wordt steeds meer het ‘nieuwe normaal’.  
Het kaaspakket is dan ook samengesteld uit West-Vlaamse hoevekazen.   
Goed om weten is dat deze kazen steeds meer internationale prijzen binnen halen.  
We zijn dan ook content dat we jullie een kwaliteitsvolle selectie van die kazen  
van ’t Groendal uit Rumbeke, ’t Dischhof uit Keiem en de Moerenaar uit Veurne kunnen 
aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK! Misschien koopt u al zeventien jaar een kaaspakket van Mariënstede.  
De verpakking oogde feestelijk: een bamboebordje met kazen die ingepakt werden  
in een plastieken verpakking. Na een behoorlijk lange zoektocht naar minder afval  
hebben we gekozen voor het klassieke suikerrietbordje (dat volledig composteerbaar is)  
en een kartonnen doos. We weten het, niet echt feestelijk, maar wel volledig  
recycleerbaar.  
We hopen dat u deze verpakkingswijziging kunt appreciëren. 
Met de aankoop van dit kaaspakket steunt u Mariënstede en de lokale economie.  
Waarvoor dank! 

Onze volgende kaasactie is op vrijdag 5 februari 2021 ! 

Merci aan allen voor de aankoop  
van uw kaaspakket! 
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Er was eens een coureur en hij ging fietsen met zijne vélo.  
 
 
 
Plots kwam hij Sinterklaas tegen! Sint                             had een probleem.  
 
 
 
Hij was verstrooid geweest en was de zak met speelgoed op het dak vergeten.   
 
 
 
Op dat moment kwamen er 2 vrouwen                             voorbij gewandeld.  
Ze zagen dat de Sint verdrietig was.  
 
 
 
 
Ze wilden de Sint troosten en haalden uit hun rugzak een fles champagne.  
 
 
 
Even later kwam een kat uit de struiken gekropen.  
 
Ze had een baard, net zoals Sinterklaas! “Ik kan jou wel helpen”, zei de kat,  
“Ik zal jouw zak speelgoed halen, ik kan goed klimmen!”  
 
“Goed”, zei de Sint, “dan ga ik wel mee en ik zal me verkleden in een gewone mens.  
Ik heb hier nog een mooi gestreken hemd liggen.” 
 
 
 

In de week van 23 tot 29 november was het de voorleesweek.  
In de mediatheek gingen we een stapje verder en probeerden we zelf een verhaal  
te maken!  
Eerst zochten we woorden en prenten in de krant. Daarna gooiden we alles  
in een grabbelton.  
Bij elke nieuwe prent of elk nieuw woord, verzonnen we een nieuwe zin.  
Zo groeide ons verhaal. Lezen jullie mee?  

Er was eens… in de mediatheek 
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De koning had  geschreven naar de Sint.  
 
 
De koning vroeg een nieuw  
 
 
Een bos waar taartjes aan de bomen groeien en waar de kippen  
 

 
chocolade eitjes leggen! 
 

Zwarte Piet belde om te zeggen dat de koning zijn wens in vervulling zou gaan.  
En alle kinderen groot en klein, leefden nog lang en gelukkig!   
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschreven en verteld door Marieke, Geert Daems, Jurgen, Didier, Patrick en Katrijn  

Wat een toeval, Filip was daar op bezoek, samen met koningin Mathilde. 
 
De telefoon  van de koning rinkelde.  
 
 
 
 
Kat luisterde aandachtig en hoorde dat Zwarte Piet aan de lijn was.  

De Sint en de kat vertrokken naar het huis waar de zak speelgoed nog op het dak stond. 
Het werd snel donker. Dus Sint en kat zochten een hotel waar ze  
konden slapen.  
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Het keukentje van weleer.  
Dat plaatsje naast de lift dat zo heerlijk rook naar lekkere gerechtjes. 
Dat keukentje werd 5 jaar geleden het bureau van het dagcentrum. 
Veel eerder al had het keukenatelier zijn plaats gevonden in Huis in het Park.  
 
Nu is er terug nood aan koken in het kasteel met de gebruikers.  
Toekomstige verbouwingen en corona-maatregelen zorgden ervoor dat het keukentje  
in het kasteel terug zijn plekje vond. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles komt terug, ook het keukentje  

Koen hard aan het werk om alles tip en top klaar te krijgen. 

Gezellig, lekker, smakelijk, genieten, kokerellen in het keukentje. 
Patrick en Ingmar zijn gelukkig. 
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Het bureau van het dagcentrum kreeg een nieuwe bestemming.  
Dit werd in een toptempo van 2 weken verwezenlijkt door de mannen van het onderhoud.   
Op de foto ziet u wie de buren zijn van Dieter en Hannelore. 
De harde werkers van de Smak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen wordt er al hard gewerkt, gepland, getelefoneerd en nagedacht  
in de nieuwe werkplek. 

Bureau dagcentrum kreeg een ander plekje 

Op vrijdagochtend  
werken Hannelore en 
Hanna samen  
in het bureau. 
Druk druk druk. 
Maar zo blij met  
de vele lichtinval en  
het schone uitzicht !! 
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Door de corona konden we een hele tijd geen kaas maken. 
We bleven echter niet bij de pakken zitten en  
dachten na wat we konden doen.  
Zo kwamen we op het idee om een grote mozaïek te 
maken. 

       Een mozaïek is als een puzzel maken.  
 
Alle deeltjes moeten goed bij elkaar passen. 
Eerst maakten we de zwarte boord, dan de vlinders  
en daarna de bloemetjes. 
De vele kleuren geven ons een vrolijk gevoel. 
Het resultaat is mooi. 
 
Nu nog een plaatsje vinden om de mozaïek op te hangen. 
 

Weet jij een plaatsje in Mariënstede? 
 
Laat het maar weten aan iemand van ons. 
 
Er is nog ander goed nieuws. In september startte de kaasmakerij met nieuwe 
kaasmakers. 
 
Bart, Cindy, Els en Henk.  

Mozaïek in Mariënstede  
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Ken je de mooimakers van Mariënstede?  
Het zijn Marcial, Sabine, Henk, Ludovic, Koen, Bart en Christine. 
In de corona periode kwam Koen op het idee om te helpen om ons dorp  
netjes te houden. 
Dit kan door zwerfvuil te verzamelen. We vonden dit een prima idee 

 
We gingen naar ’t Torreke voor meer informatie. De week erop mochten we ons gerief al 
ophalen. Fluovestjes, grijpstokken, handschoenen en afvalzakken.   
We trokken samen op pad en hadden al na 1 namiddag een volle zak.  
Vooral rond het oude zwembad was er heel veel zwerfvuil.  
Daar waren we een hele tijd zoet mee. We vonden ook al een schat: een mooi  
beschilderd ontbijtbordje. We schonken het aan Rik om mozaïeken te maken.  
Hopelijk wordt Dadizele een beetje netter en helpt iedereen mee door geen afval meer 
op de grond te werpen. 
De mooimakers danken u.  

Onze mooimakers 

Henk, Sabine, Marcial, Ludovic, Christine en Koen 
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Op reis naar Damme 

Dag lieve skoebidoe-ers, 
 
Wij, 5 bewoners en 2 begeleiders van ’t kasteel, zijn op reis geweest naar Moerkerke.  
Dit ligt vlakbij Damme.  
Jurgen vond het heel leuk, want iedereen keek uit om eens weg te gaan  
in deze corona-tijd.  
Wouter amuseerde zich heel goed, vooral op de boottocht van Damme naar Brugge.  
Toen liet hij zich vergezellen van Wendy, de knappe vrouw van de kapitein.  
Hij had de tijd van zijn leven!  
Marie-Hélène en Marleen vonden het niet ver reizen en dat beviel hen wel.  
Didier was vooral content voor de lekkere pannekoeken en zou direct terug willen gaan. 
En de 2 begeleiders? Die waren pompaf, maar heel gelukkig dat alles geslaagd was! 

 
 
 

Jurgen, Didier en Eline, klaar voor een topvakantie! 

Wouter, warmwarm bij Wendy de kapiteinsvrouw. 
Marie-Hélène, altijd in voor een kiekje. 
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We brengen een kort verslag van onze reis: 
Onze 3-daagse begon met een leuke picknick in Oostkamp bij Katia (Merci Katia, merci!). 
Daarna brachten we een bezoek aan het Bulskampveld.  
Daar leerden we veel over de fauna en de flora van het bos.  
 
 
’s Avonds aten we lekkere spaghetti van Steffy in ons mooie B&B (Merci Steffy, merci!). 
Het weer was toen niet zo fantastisch, maar dat lieten we niet aan ons hart komen. 
We hadden het zonnetje mee van Dadizele hé. 
De volgende dag verkenden we Brugge en waren we echte toeristen. 
We namen een boot richting Damme. Tof, we hadden de boot voor ons alleen. 
De kapitein en zijn vrouw waren wel in voor een feestje en zo ging de muziek volle bak. 
Iedereen danste en had de tijd van zijn leven. Jurgen miste zelfs de kerk niet! 
 
Op de laatste dag namen we afscheid van onze B&B. De kamers waren er heel mooi  
verzorgd en de B&B-dame zorgde telkens voor een heel lekker ontbijt.   
Wouter en Jurgen sliepen op dezelfde kamer, maar ze klaagden allebei van gesnurk.  
Wie had er nu gesnurkt? Rarara...  
 
Op terugreis gingen we nog naar Seafront in Zeebrugge om de vissen en natuur  
van dichtbij te bekijken. Weet jij hoeveel vis er in de zee zit? 
 
We keerden terug met een glimlach! Dank je wel Moerkerke voor de fantastische tijd! 
 
Jurgen, Wouter, Didier, Marie-Helene, Marleen, Katia, Eline en Steffy. 

Marleen aan het uitgebreide lekkere ontbijt. 
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Afscheid van Jacques Nyffels 

Op 13 augustus 2020 overleed onze trouwe vrijwilliger Jacques. Het ging allemaal 
zo vlug. Het was zo onverwacht. We schrokken ervan, want dat hadden we echt 
niet gedacht. 

We zullen Jacques missen.  
Zijn warm hart, de open geest die hem zo authentiek maakte, de vele verhalen  
die hij vertelde, de gezellige momenten tijdens de soeppauze en in de winkel, ... 

Bedankt Jacques voor de vele hulp in het recyclage-atelier waar je de koperdraden  
voorbereidde voor het stripwerk. Bedankt voor de vele uren dat je de winkelbriefjes  
bezorgde aan de klanten in Dadizele.  

Bedankt voor alles!!! 
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In de vorige Skoebidoe kon u het lezen. 
Karien Verborgh van de bakkerij stopte eind juli met werken in Mariënstede. 
Binnenkort verhuist ze samen met haar vriend Rik naar Portugal. 
 
We namen in bubbels afscheid met mooie herinneringen, een babbel en een lach. 
De foto’s werden genomen voor de verstrenging van de huidige coronamaatregelen. 

We zwaaiden Karien uit 

Karien en Griet. 

Nancy en Karien. 

van ons allen. 

Stefanie in het Portugal-thema. 
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Kristin is op pensioen 

Sedert 1 november ben ik met pensioen.  
Na 30 jaar héél graag in Marienstede te hebben gewerkt, was het tijd om afscheid  
te nemen. Dit kon jammer genoeg niet zoals het gepland was .... 
Van veel gebruikers kon ik geen afscheid nemen, van " mijn " vrijwilligers nog minder. 
Maar…, dit was buiten mijn collega Hilde Decoene gerekend.  
De laatste weken kreeg ik hier dagelijks kaartjes in mijn brievenbus met gelukwensen met 
mijn pensioen. 
Ik geniet nu dagelijks van mijn pensioensverrassing. Mijn kaartjes heb ik opgehangen. 
Elke dag opnieuw geeft het mij een “feestelijk” gevoel !!  
Dank u wel gebruikers, vrijwilligers en lieve collega's voor mijn alternatief pensioensfeest . 
 
Groetjes , 
Kristin Logie 
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Kristin, 
 
Onze mama casa, 
een heel attente vrouw, 
rechtuit, niet rond de pot draaiend, 
ze straalt intense werkvreugde uit, 
altijd is ze in beweging, nooit moe, vol energie 

 
K  nus, hart op de goede plaats 
R  ust roest, niet in jouw dictionnaire 
I   op de puntjes 
S  portief , spring in ’t veld 
T  rekker (zonder dweil), doorzetter 
I  nzet groot en positieve ingesteldheid  
N erveuse serveuse 

 

    EDDY, KRIS 

Op haar laatste werkdag speelden we een spel met Kristin. 
Uit verschillende hoeken kwamen er pakjes: een schilderij,  
vele zespri-klevertjes, een netbaltruitje met alle namen van de spelers, enz. 
Jammer dat het geplande grote afscheid niet kon doorgaan.  
Het was een klein, ontroerend, gezellig afscheid. 
 
Els 
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We hebben met enkele bewoners op een veilige afstand afscheid genomen  
van meneer pastoor André Monstrey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afscheid was eventjes stilstaan, omkijken en diep dankbaar zijn voor  
al het goede dat ons geschonken werd. Want we weten hoe rijk we waren  
met een liefdevolle pastoor. Hij had open ogen, een gouden hart en gevende handen.                 

We wensen pastoor André een mooi pensioen en een goede gezondheid. 

We hopen dat hij Mariënstede nog regelmatig zal bezoeken. 
Vele bewoners genieten van zijn aanwezigheid.  

De pastorale werkgroep.  

Onze pastoor op pensioen 

Geert Decoene geeft een schoon afscheidscadeau aan de pastoor. 

Jurgen ging graag naar de mis van pastoor André. 
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Afscheid van Take en Touch 

Take en Touch staan niet meer in onze weide. 
Take is terug naar zijn eigenaar Isabelle. Daar kan hij in het gezelschap van andere  
paarden genieten van zijn pensioen. 
 
Touch is jammer genoeg overleden na een plotse breuk aan zijn poot.  
 
We zullen de leuke herinneringen aan jullie op onze bosweide koesteren.  

Touch en Take 
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Hoog bezoek in de woondienst 

Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gard. 

Ook dit jaar waren we allemaal braaf.  
De Sint bracht een bezoek aan de woondiensten en iedereen was zoet en kreeg dus lekkers. 
De Sint en Zwarte Piet bij... 

Griet 

Dieter 

Marie-Hélène, Geert en Marleen 

Wouter 
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Bubbel-party in de huizen 

Begeleidster Cindy zocht een band om in september in de tuin van de huizen te spelen.  
Ikzelf was juist gestart met een nieuw bandje, ZOOT UNIT, en dacht: 
waarom kunnen wij niet optreden als een eerste try-out? Maar dan coronaproof.  
 
DJ Mathias kwam als eerste aan de beurt. Hij had een toffe liedjesmix om te draaien. 
WOW!!! Hij deed dit supergoed, want echt iedereen stond op de dansvloer.  
De sfeer was dus snel dik in orde, met nog heel wat zonnestralen om van te genieten.  
Kobe was barbecue-man en maakte voor iedereen de lekkerste braadworsten ooit. 
 
Het was heel leuk om voor zo’n enthousiast publiek te spelen.  
Het deed deugd om nog eens op de planken te staan.  
Later op de avond werd het donker, we zaten met zijn allen rond een vuurschaal, met 
goede muziek op de achtergrond.  Amai, was dat nog eens gezellig.  
Je zag dat iedereen er hartelijk van genoot tot in de late uurtjes.  
(Dit evenement ging door voor de verstrenging van de huidige coronamaatregelen.) 
 

Wim Van Wuytswinkel.  

 

Nancy, you are the dancing queen! 

Greet en Martien  
schudden  
de heupen los.  

Er zit meer in een liedje dan je denkt! 
Een drumstel, 2 gitaren en een ambiance van jewelste! 
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Georges of Joris Decavele herinneren wij maar al te goed: de papa van Inge Decavele. 
Inge, die hier in het kasteel woonde en werkte. 
 
Georges was heel veel jaren, samen met zijn echtgenote Herna, 1 van onze  
kookvrijwilligers. 
Toen Inge gestorven was, viel het hem heel moeilijk om nog in het kasteel te komen. 
 
Georges is wel altijd actief blijven helpen met de jaarlijkse kaaspakketten. 
Vanaf nu zou hij daar mee stoppen. De ritten van Harelbeke naar Dadizele vragen te 
veel energie. 
 
Bedankt Georges voor al die jaren van mooie samenwerking. 

Vrijwilligers in de kijker: Merci Georges 
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Sommigen van ons weten heel goed wie Rita Desmet is. 
Laten we eens terugkeren in de tijd … 
Rita startte hier in 1998 in het onderhoudsteam. 
Zij poetste altijd in het kasteel. Indien je Rita zocht, moest je alleen maar luisteren  
en dan hoorde je haar bulderende lach. 
Rita kan lachen als Margriet Hermans! 
 
 
Vaak stond Rita ook met plezier achter het fornuis in de grote keuken. 
Zij deed dit heel graag en verving soms Martine, onze toenmalige kok. 
 
Met pijn in het hart moest Rita om medische redenen stoppen met werken in 2009. 
Rita kon het kasteel en de bewoners niet missen. 
Vanaf dan werd zij 1 van onze sympathieke kookvrijwilligers. 
Eenmaal per maand kwam zijn enthousiast koken. 
 
Vorige maand moest Rita noodgedwongen, na weeral een operatie,  
verhuizen naar Geel. 
Daar woont ze in de nabijheid van haar enige zoon Kenny en zijn gezin. 
 
Zij denkt nog heel veel aan Mariënstede en Dadizele. 
 
Wie zin heeft om een kaartje te sturen of haar eens wil opbellen, mag  
gerust bij Hilde Decoene Rita’s gegevens opvragen, met haar toestemming. 
mail: begeleidwerk@marienstede.be of 056/509413 
 
 
 

Merci Rita 
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Hobby’s. Zoveel verschillende hobby’s. 
Zelf hou ik van puzzelen, tekenen, zingen, yoga, judo, … Maar er is 1 hobby die er een 
beetje uitspringt: mezelf verkleden. 
Al van jongsaf verkleed ik me graag voor carnaval, halloween en feestjes. 
 
Toen ik ouder werd, nam ik jaarlijks deel aan de ‘Conquest of Ypra’, georganiseerd door 
de Scouts van Ieper. 
Dit was een avonturenweekend met opdrachten. Wie verkleed meedeed, kreeg extra 
punten. 
 
Later leerde ik Facts en Comic-con kennen. Dit zijn expo’s in Gent, Brussel en Antwerpen 
met als thema fantasiefilms van over de hele wereld.  
Veel mensen zijn er verkleed als hun favoriete filmster.  Je kunt daar dan fan-items  
kopen zoals boeken en strips,  posters en cd’s, … 

 
 
Er zijn daar dan ook bekende acteurs met wie je 
op de foto kan. 
Dat kost dan wel 50 euro!  
Met veel moed en een beetje geluk kreeg ik een  
gratis foto met een van mijn favoriete acteurs uit  
Game of Thrones.  
Soms moet je gewoon durven vragen!!!  
—> Dit is Tormund Giantsbane of Kristofer Hivju. 
 

 
 
Diezelfde dag was er een grote politieactie rond Gent en moesten we aan de kant.  

Waarschijnlijk dachten ze dat we boeven waren. De politie wou achteraf nog met mij op 

de foto, dus vroeg ik uiteraard een foto terug.  

Sinds Corona, is m’n hobby stopgezet. Heel jammer,  

want ik had net nog nieuwe kleren besteld.  

Gelukkig kan Ym-Kenia die kleren nu wel goed gebruiken in het nieuwe filmproject.  

De hippe hobby van Ymke 
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Willy, hoe ben je op het idee gekomen om filmpjes te maken met als hoofdpersonage 
een elf? 
Wie van de natuur houdt en fantasie heeft, staat dichter bij 
natuurwezens zoals elfen. Ik heb veel door Engeland gereisd 
en hoorde daar mooie elfenverhalen. In 1980 kwam een 
prachtig elfenboek uit. De tekeningen voor dit boek waren 
van Alan Lee. Hij heeft ook de decors gebouwd voor de films 
‘De Hobbit’ en ‘Lord of the Rings’. Ik ben grote fan van deze 
films. Elfen zijn gewoon een deel van mijn leven geworden. 
Filmpjes maken over elfen was mijn grote droom, maar ik 
had nog nooit iemand ontmoet die de rol van elf wilde  
spelen. Daar kwam in 2020 verandering in. Ymke verbrak zowaar het wereldrecord ‘snel 
antwoorden’ op mijn elfenvraag. Het grote elfenavontuur kon dus beginnen.  
 
Hilde, wat dacht jij ervan om mee te werken aan dit idee? 
Een vrijwilliger die met  een goed idee komt, dat brengt leven in de brouwerij. Willy, onze 
filmvrijwilliger wou een filmpje maken over een elf die Mariënstede ontdekt. Dat vond ik 
heel verfrissend. Er zijn zoveel mooie producten die we zelf maken en die nog niet verfilmd 
werden. De pure honing uit ons park wordt samen met Peter en Trees en de gebruikers  
geslingerd en in potjes gedaan. Daar mogen we trots op zijn. We filmden ook het verhaal 
van het chocolade atelier. Dat moesten we geen 2 keer vragen aan Linde, want zij is  
verlekkerd op chocolade. Zou papa Wim Vanwuytswinkel ook een chocoladefan zijn?    
 
 
Willy, een filmpje maken vraagt heel veel tijd en energie. Hoe gaat dat dan achter de 
schermen? Wie doet wat?  
Ik bedacht het verhaal en de scenario’s. Hilde hielp me bij de teksten, want ik verlies soms 
de trappers (de verhaallijn). Als je geen goed verhaal hebt, moet je er niet aan beginnen. 
Veel fantasie hebben is een goede start. Uiteraard moet er dan nog gefilmd worden en  
gezocht worden naar mooie plekjes (filmlocaties). Het monteren van het filmpje is het 
grootste werk. Alles moet gewoon kloppen: beeld, geluid, stemmen, overgangen en  
achtergronden… Maar je moet vooral kunnen beschikken over een goed team. Een goed 
team denkt mee en doet voorstellen 
om het filmpje nog beter te maken en 
dat was ook zo. Het was een zotte 
bende en het was zalig werken met 
het Ymkenia-team (Hilde, Ymke, Linde 
& Willy). Vooral in de ‘bloopers’ kan je 
zien dat we veel leuke momenten be-
leefden.   
 
 
 

Ym-Kenia interview met Willy en Hilde 
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Heeft corona een grote invloed gehad op jullie project? 
Toch wel, we hebben meestal buiten gefilmd en voor de kerstspecial hebben we de  
opnames met Ymke en Linde volledig afzonderlijk opgenomen. Dat maakt het wel een 
beetje ingewikkeld, vooral tijdens de montage. Het was wel een heel aangename corona-
activiteit. 
  
Hebben jullie een idee hoeveel opname-uren er achter de rug zijn? 
Per minuut afgewerkte film mag je rekenen op ongeveer 15 uren werk. Dit is inderdaad 
heel veel. Het meeste werk gebeurt achter de computer. De filmopnames waren op  
zaterdag. We zijn de tel kwijt hoeveel zaterdagen we gefilmd hebben. Iedere scène werd 
ook dikwijls opnieuw gedaan, tot we content waren. Als je 1 halve dag filmt, dan heb je 
daar nog 2 volle dagen werk aan om er een filmpje van te maken. 
  
Komt er nog meer? 
Met zo’n enthousiast team kunnen we nog even doorgaan. Zolang we elfeninspiratie  
hebben, gaan we door. De reeds verschenen filmpjes staan allemaal op YouTube. Je kan ze 
vinden door gewoon de titel in te tikken op YouTube: Ym-kenia de boself. 
 
Ym-kenia de boself ontdekt Mariënstede - Deel 1/7 
 
Ym-kenia de boself en het zoete chocolade mysterie - Deel 2/7 
 
Ym-kenia de boself en de dansende honingbijen – Deel 3/7 
 
Ym-kenia de boself brengt licht in de duisternis – Deel 4/7 
Verschijnt half december. Het is een Kerstspecial opgedragen aan alle zorgverleners  
tijdens de coronapandemie 2020-2021. 

Ym-kenia Actrices Ymke en Linde. 
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Warme oproep 
aan u, lezer van onze Skoebidoe! 

Een warme gift … doe het nog in 2020 

Mariënstede is een kleurrijk plekje van warmte en ontmoeting. 

De coronavirussen hebben ook de werking van Mariënstede binnenste buiten en  

onderste boven gekeerd. Achter onze steriele mondmaskers beleven we moedig ons stukje eenzaam-
heid samen met veel andere kwetsbare mensen. Onze warme knuffels sparen we op voor na de corona 

golf.  

2020 werd een schraal jaar zonder film en zonder feesten en daardoor een jaar met  

minder inkomsten. 

Ondertussen doet corona ons verlangen naar een nieuwe warmere toekomst. Hoe gaan we in 2021 het 

nieuwe hoofdstuk van ons verbindend verhaal doen smaken?  

We lichten alvast de sluier op met enkele hippe, hartverwarmende concrete projecten :  

Beeld je eens in dat onze winkelbedienden met een aangepaste bakfiets een boodschappenronde doen 

voor oudere en/of eenzame mensen ? 

Zie je het al voor je dat ons “crème de la crème”-team met hun prachtig versierde ijsmobiel ijsjes  
verkopen aan de schoolpoort of in ons kasteelpark?  

Om deze plannen vorm te geven doen we graag een beroep op jullie steun. 

Doe een warme gift en werk mee aan de inclusieve samenleving. 
 
 
 

Ook de overheid beloont dit jaar extra voor je gift ! I.p.v. 45% krijg je nu 60% terug via jouw personenbelastingen.  

Een gift van € 100 in 2020 kost je dus slechts € 40.  

 

Investeer in Mariënstede en doe vandaag nog een gift op rekeningnr. BE33 8334 6902 2346 met de mededeling  

‘gift kleurrijke projecten”.  

Je ontvangt van ons een fiscaal attest én een kleurrijke tegoed bon voor een extra warme knuffel in 2021. 

 

Heb je vragen omtrent giften, schenkingen, testamenten ten voordele van onze werking?  

Meer informatie kan u verkrijgen bij Lieven Detavernier, directeur van Mariënstede, 

 (lieven.detavernier@marienstede.be), of bij uw notaris. 

 

 

Dank u wel 
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Even voorstellen 

 

Goeiedag,  
Mijn naam is Stijn.  
Ik ben getrouwd met Sabine. 
Ik heb samen met Sabine 3 kinderen : Maarten, Pieter en Klara.  
Ik woon bijna 15 jaar in Dadizele op een steenworp van Mariënstede.  
Ik heb Mariënstede leren kennen via Bruggesteun en als vrijwilliger. Ik kom ook graag win-
kelen in Château Superette. De vriendelijke winkelbedienden vind ik er toppie. 
De voorbije 20 jaar heb ik voor mijn werk veel gereisd. Met het vliegtuig, met de trein, 
met de boot,... Binnenkort kom ik echter in Mariënstede werken. 
Ik ga het leuk vinden dat ik te voet naar mijn werk kan en 's avonds in mijn eigen bedje 
mag slapen.  
Als ik niet werk kan je me terugvinden in mijn tuin, achter 
mijn kookpotten, tussen mijn boeken of met mijn gitaar...  
Ik vind de nieuwe job best wel spannend en ik kijk er naar uit. 
 
Tot binnenkort,  
Stijn 

Hallo, ik ben Tristan. 
Ik ben een vrolijke jongeman. Ik ben 23 jaar. 
Ik heb 1 zus Kirsten.   
Ik hou van muziek, dansen, tv kijken, kleuren, puzzelen, zwemmen,  fietsen 
en nog zoveel meer. 
 
Ik kom iedere dag werken in het dagcentrum.   
 
 
Tot binnenkort,  
Tristan 
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Hallo, mijn naam is Sabine. Ik ben 46 jaar en werk sinds 21 september  
in Mariënstede als atelierbegeleidster.  
Je kan mij ook vaak in de winkel terugvinden.  
Samen met mijn man en twee dochters, Lilith en Stella  
woon ik in Zwevegem.  
Ik ben een grote dierenvriend en trek heel vaak de natuur in  
met mijn hond.  
Ik ben blij om jullie allemaal te leren kennen. 
Veel groetjes, 
Sabine 

Hallo Mariënstede! 
Wat ben ik benieuwd en enthousiast om iedereen te leren kennen.  
Maar voor ik aan de slag ga bij jullie, stel ik mezelf graag even voor. 
Ik ben Lien Degryse, woon al 8 jaar samen met mijn man, Kenny, te Dadizele.  
Onze actieve vierjarige dochter Linde maakte ons gezinnetje compleet.  
  
Ik hou van sociaal contact, ben een echt mensenmens, sla niet  
snel een feestje af en heb last van huidhonger in dit  
coronatijdperk! 
Al mijn hobby’s staan momenteel op een laag pitje, want zoals  
ik al zei: ik hou van mensen om mij heen.  
Fotografie is mijn passie, vooral als er een enthousiast publiek  
voor mijn lens staat.  
Daarnaast kan je mij elke donderdagavond samen met  
Kristin Logie & jullie kok Dimitri op het volleybalveld  
terugvinden. Dat Kristin haar teugels doorgeeft aan mij,  
vindt ze waarschijnlijk even spannend als ikzelf.  
Ik beloofde haar dan ook om mijn uiterste best te doen.  
Ik start met heel veel ‘goesting’ bij Hilde en de atelierwerking! 
  

Ook Michèle werkt hier terug als begeleidster in de atelierwerking. 
Kristin Cardoen werkt nu ook in onze ateliers.  
Zij zal zich in de volgende Skoebidoe voorstellen. 
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Wist-je-datjes 

Wist je dat…. 
 
… we het kasteel volgend jaar veel gaan verbouwen? 
Meer hierover in de volgende Skoebidoe... 
 
…. Chris en Jean-Jacques strijden voor de grootste wereldbol? 
 
 
 
 
 
… Bert zijn autorijbewijs heeft gehaald? 
 
…. Eddy op reis gaat naar de Panne? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… ze soms gekke dingen denken in de woondienst? 
Peter: “Ik ga Frederik zijn boterhammen brengen. 
Katia: “’t Zit in de frigo.” 
Peter: “Huh? Zit Frederik in de frigo??” 
Katia: “Ik bedoel wel zijn boterhammen hee!” 
 
… we heel blij zijn als u kaarsenrestjes zou binnenbrengen in Mariënstede? 
We maken nu ook kaarsjes in de renne.  
 
… er hier in Dadizele en ook op het domein van Mariënstede een HappyStones 
wandeling is?  
Er ligt alvast een vrolijke steen verborgen in de tuin. Ra ra ra... 
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… Els Overbergh een ei wou splitsen en het pardoes op haar schoot arriveerde? 
 
 
 
 
… toen het terras nog open was, wou Ymke aan Kris leren hoe je een koffie verkeerd 
mooi in laagjes maakt. Kris zijn eerste koffie verkeerd was veel mooier dan die van Ymke. 
Kris is een echt horeca-talent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. Frederik de groentenkar van de winkel vooruit kan trekken met zijn linkervoet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…. Tristan graag flessengeluk heeft? Dan blaast hij in de fles. Welke wens zou hij doen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Dimitri heel blij is met de nieuwe koelcel? 
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Manu, Pieter en Thibault. 
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Met Mariënstede betuigen wij ons medeleven bij het overlijden van  
 
Simonne Wittouck 
Oma van Katia Sys 
 
Jacques Nyffels 
Vrijwilliger in Mariënstede en vader van Heidi Nyffels 
 
Maria Vandamme 
Oma van Sara Degryse 
 
Gabriël Dekeerle 
Opa van Ingmar Vantournhout 
 
Michel Verborgh 
Vader van Karien Verborgh 
 
Jenny Vermote 
Oma van Margaux Buyse 
 
 

Mariënstede - nieuws 

Met vreugde melden wij het huwelijk van  
 
 

Margaux en Dieter 
Nichtje van Patrick Allegaert 
 
 

Nancy en Kurt 
Begeleidster atelierwerking 
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 VERJAARDAGSKALENDER 

Ann   2 jan 

Nathalie   2 jan 

Annelies   3 jan 

Shana   4 jan 

Hilde   6 jan 

Rik   9 jan 

Dimitri   9 jan 

Hanna   10 jan 

Jurgen   10 jan 

Didier   14 jan 

Annie   17 jan 

Jens   22 jan 

Ivan   31 jan 

Danny   31 jan 

Marcial   31 jan 

 

 

 

Krystyna   7 feb 

Stefaan   8 feb  

Jesse   15 feb 

Manon   16 feb 

 

Rika   17 feb 

Willem   18 feb  

Katrien   20 feb 

Geert   26 feb 

Marieke   26 feb 

Kristien   27 feb 

 

 

 

 

 

Els   2 maart 

Ingmar   5 maart 

Els   7 maart 

Geert   10 maart 

Lois   10 maart 

Steffy   13 maart 

Chris   15 maart 

Jozefa   19 maart 

Greet   24 maart 

John   25 maart 
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Claude Descamps - Vermeirsch  
MAALDER 

alle bloemsoorten  
Specialiteit: tarwemelen 

Kwadeweg 26 
9940 EVERGEM 

Tel +32 9 253 83 21  
Fax +32 9 253 41 32  

   

   

  

  

Nicky en Joe 
Kleine Ravestraat 3 

8890 Moorslede 
051/78 04 38 
0475/40 85 53 

www.euro-joe.com 

EURO JOE 

KINEPOLIS KORTRIJK 

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

Dorpsbioscoop:  
‘t Huys van Cyriel 

www.marienstede.be 

Sint-Jansstraat 16 
8880 Rollegem-
Kapelle 
 
056/ 32 88 40  
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Geert en Lieve Serroen– Luyckx 
Tuileboomstraat 34 
8880 Sint-Eloois-Winkel 

Driemastenstraat 5 
8880 Ledegem 
056 50 43 75  

Keurslager ‘t Torreke 
Jari en Annelies 

Plaats 31 
8890 Dadizele 
056 50 94 86 

Remi Dewittestraat 6 
8890 Dadizele 
 
056/509413 


