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Oproep feestcomité 
 
 
Wat: We zoeken enthousiaste mensen om samen met ons feesten, verkoopacties of  
andere culturele of culinaire events mee te helpen organiseren. 
 
 
Doel:   1. Financiële opbrengsten 
 2. Netwerken en vinden van nieuwe sympathisanten 
 3. Uitstralen van visie/cultuur Mariënstede (kleurrijk– creatief—uitstekend) 
 
 
Taken:  Samen met een enthousiast Mariënstede team: 
• opstellen activiteitenkalender 
• bedenken van nieuwe evenementen 

• aanspreken sponsors 
• verkoop en organisatie 

• aanwezig zijn en effectief uitvoeren van het evenement 
 
 
Tijdsinvestering:  We komen 2 à 3 keer per jaar samen om zowel de activiteitenkalender 
op te stellen, als de taken te verdelen. 
 
 
Goesting om mee te werken:   
Bel of mail naar Winnie of Ann. 
056 50 94 13 
onthaal@marienstede.be 
 
 
 
Graag uw reactie tegen 31 mei 2021 alstublieft. 
 
Groetjes, 
Winnie en Ann 
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De nieuwjaarsreceptie van Mariënstede was dit jaar op donderdagvoormiddag  
21 januari 2021.  
Geen receptie zoals voorheen de traditie was. 
Wel klinken in onze eigen bubbel met een lekker apérootje. 
Tijdens deze receptie worden alle bewoners en het personeel,  
die 25 jaar in Mariënstede zijn, gehuldigd met een ruiker bloemen en een geschenk.  
 
Ik ben in Mariënstede sinds november 1996 en werd dus in de bloemetjes gezet. 
In het begin dat ik hier was, kende ik alleen Jozefa (een vriendin van Lourdes)  
en Wim Cosaert +  (een vriend van de busrit naar Gits).  
 
 
 
Ook Els, Ann, Greta en Griet werden in de bloemetjes gezet. 

 
 

Frederik is 25 jaar in Mariënstede  

Lieven feliciteert Frederik. 
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Vaccinatiedagen 

We hebben hoopvol nieuws !  
Eind februari kregen de bewoners en het personeel een eerste prik toegediend.       
Halfweg maart volgde de tweede prik.                                                                    
We hopen heel hard dat ook de mensen uit ons dagcentrum binnenkort een vaccin  
mogen krijgen! Het is de belangrijkste troef om ontmoeten weer centraal te stellen                                           
en de werking weer wat te normaliseren.  
We kijken met z’n allen uit naar betere tijden.  

Even wachten na het prikje voor de zekerheid. 

We zijn opgelucht dat het voorbij is. 
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In de kamishibai is er altijd wat te beleven 

mooie verhalen worden er gelezen 

 

sinds corona is het alle dagen open 

en dan komt iedereen binnen geslopen 

 

soep maken, bakken, mooimakers en spelletjes spelen 

we doen het allemaal met veel plezier 

 

kom eens binnen in de kamishibai 

iedereen is welkom hier 

 

ook met Lieve, Karien, 

Ymke en Lien 

is het altijd plezier 

 

elk op zijn toer die iets zegt 

dan luisteren we écht 

 

dan gaan we allemaal eentje drinken 

en op de kamishibai klinken ! 

 
 
 

Sabine, Cindy, Rika, Koen, Ludovic, Christine en Lien 

Kamishibai 
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Het zuivelatelier pakt uit met kaasblokjes 
Wekelijks worden er in het zuivelatelier kaasblokjes gemaakt voor de beide Superettes. 
Want...een kaasblokje bij het aperitief, dat smaakt! 
En het is schoon werk voor verschillende gebruikers. 

Cindy schrijft de houdbaarheidsdatum op het etiket  
dat onderaan op het potje komt. 
Ze kleeft de etiketten ook op de potjes. 

Danny legt een blokje Ridder Jankaas op het rooster  
om te snijden en duwt de kaasjes doorheen het raster. 

Ludovic vult de potjes met de blokjes kaas. 
Cindy vult bij tot er 150 gram kaas in het potje zit. Manu: trots zijn wij. 
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Dieren, dat zie ik graag! Ik hou ervan om in prentenboeken te kijken.                              
Daar zag ik een grote grijze vogel. Wat vond ik die mooi, maar tegelijk ook triestig door de 
donkere kleur. Als een vogel zo vrij begon ik te tekenen.                                                                                   
Het hoofd, zijn grote vleugels en zijn scherpe poten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar wat is een vogel zonder kleuren? 

Ik gebruik mijn gevoel voor kleuren en begin te schilderen.                                                            
Groen, geel, wit, blauw, oranje, paars, alle kleuren die je maar kan bedenken!                                 
Met zijn kleurrijke vleugels kan hij de wijde wereld omarmen.      

Ik hou van kleuren, daar word ik vrolijk van.                                                                                  
Tekenen en schilderen is mijn grote passie. 

Ik voel me dan zo vrij als een vogel. 

Ivan 

Ivan en de kleurenvogel 
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VOGEL 
 

Vliegt in helderblauw 
Geen wolken 

Vleugels gespreid 
Staart wijd open 
Vooruit kijkend 

Fladderend in de lucht 
Vrolijk blij, zonder zucht 

Vogelvlucht 
                                

 
Sonja, Eddy 
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Sinds vorig jaar maken Lieve en de gebruikers heerlijk roomijs in het Huis van Cyriel. 
Deze ijsjes verkopen we in Château Superette.  
Het idee groeide om de ijsjes ook buiten op het plein te verkopen in een kleine ijskar. 
Dieter maakte in de recyclage een grote houten constructie, een soort klein theater.                                         
In de renne ging Griet aan de slag met verf en borstel.                                                        
Heel wat gebruikers hielpen mee. Het leggen van een primerlaag, het inschilderen van de 
tekeningen, het mengen van de kleuren… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom maar eens kijken naar Château Superette. Op warme, zonnige dagen vind je  
de ijsmobiel terug op het terras.  
Verschillende soorten ijs kan je verkrijgen: vanille, aardbei, chocolade, mokka,  
banaan en yoghurtijs.                                                   
Van het proeven van dit heerlijke ijs, word je vrolijk en blij.                                                                   
De koude zorgt onmiddellijk voor een tinteling  
tot in je kleinste ledematen.                                

Proef en geniet! 

Griet en Sonja 

Werken aan onze ijsmobiel 

Sonja schildert  
magische kleuren. 

Sabine stelt u trots onze  
crèmekes voor.  

De kunstenaars van de renne aan 
de ijsmobiel. 
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Sinds enkele weken hebben we een ezel, een pony en een minipaardje op logement. 
Hun weide wordt heringezaaid en daarom komen ze een tijdje op ons gras vertoeven. 
De schapen moeten nog een beetje wennen aan hun nieuwe weidemaatjes. 
Tot hun weide thuis hersteld is, mogen wij ze verwennen en vertroetelen. 
Leuk he! 
 
Lois  

JULES 

JUNIOR 

ANNABELLE 

Paardjes en ezel: vakantie in eigen land ! 
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SMAK sluit tijdelijk zijn deuren 
 
Dit jaar starten we me de verbouwing van het SMAK.  
Vroeger was het SMAK een kapel.  
Het is een oud gebouw en het is toe aan een grondige opknapbeurt.  
We gaan het SMAK helemaal “uitkleden”, omdat het daarna terug aan te kleden  
met nieuwe ramen en veel isolatie.  
 
Het nieuwe gebouw zal veel zuiniger zijn en beter voor het milieu.  
En het zal leuk zijn om er in te vertoeven. 
 
 
Houten kantoor 
 
De bureau van Griet en Hannelore gaat tijdens de verbouwingen verhuizen.  
Onze “Bob De Bouwers” Erik en Koen zijn voor de atelierverantwoordelijke  
een houten kantoortje aan het maken in de binnentuin van het kasteel.  
Het tijdelijke kantoortje zal supergezellig zijn met zicht op de binnentuin.  
 
 
Bakkerij krijgt pootjes …. 
 
Als de verbouwingen gedaan zijn, verhuist de bakkerij begin volgend jaar naar  
een grote bakkerij aan de voorkant van het kasteel. 
Onze bakkers maken momenteel de plannen, om in september te beginnen verbouwen. 
De oude oven mag niet mee verhuizen. Die mag met pensioen. 
In de plaats komt er een nieuwe oven op elektriciteit. 
De bakkerij krijgt ook een groot venster, langswaar je de bakkers goed kan zien werken. 
En aan de voorkant van het kasteel zal het ook lekker ruiken. Naar zoete broodjes… 
 
Stijn 

Viva verbouwingen 
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zonne-meisje 

 

 

 

 

 

 

je lach 

klatert vrolijk 

klingelt op elke 

snaar 

van mijn hart 

 

je ogen 

spiegelen 

in de mijne 

sterren van goud 

 

vanuit je rolstoel 

draag je 

de zon 

de wereld rond 

 
                                                    Lie, maart 2021 
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Joan, een echte tuinman, kennis van de groenten en het fruit. De appelbomen,  
de perebomen, de frambozenstruiken… Waar is de tijd dat we onze eigen appels persten 
in den ouden bungalow? 
 
Joan, een echte paardenliefhebber. Je bent bekommerd om dier, zowel thuis als hier.  
Lies, Jeannot, Take en Touch. Je was gelijk nen paardeboer. Een geruit hemd, botten tot 
aan je knieën. Ja, waar is de tijd van boer Speeltie? Jij en Ludovic, dat was nogal een  
onafscheidelijk duo. Met een kwinkslag konden jullie ons bekoren. 
 
Joan, een echte menner, een echte paardekenner. 
Je voerde de huifkar in. Met paard en karre door Daisel trekkende. Gebruikers genoten 
van de welriekende dreven, dat was snoezelen alom. En het was altijd bergop en  
bergnere, want je zei  ; Daisel ligt in nen pit. ‘t is voor de paarden wellicht beter op den  
Zilverberg.  
 
Joan  een echte bakker. Op ambachtelijke wijze bakte je brood voor de woondienst,  
winkeliers, gebruikers, personeel, en cateringgasten. Nu is jouw broodje gebakken.  
 
Joan, een echte Italiaan. Nee, geen Don Juan, gene macho, geen vrouweversierder.  
Maar de introducer van de ciabatta’s in Mariënstede. En waar is de tijd dat je voor ons  
pizza’s bakte in jouw steenoven op een conventionele verlofdag?  
 
Joan, een echte coureur. Alhoewel.. het is toch meest Tine die we op de tandem zien  
rijden… Maar in de toekomst hopen we jou wel eens in een coureurbroekske te zien.  
 
Joan, een echte bierkenner. Van Duvels tot nen goeien pater. Je kunt er van genieten.  
Hoe ouder je wordt, hoe zwaarder het bier wordt, dat zeggen ze toch.  
Dat pensioen belooft vele verrukkelijke biertjes.  
 
Joan, vader van Jenne. Jouw zorg voor Jenne, weerspiegelt ook hoe je functioneerde als 
begeleider: humor brengen in de ateliermomenten, gaan voor een goeie sfeer met hier en 
daar een kwinkslag, iets bereiken met de gebruikers waar het proces centraal staat. 
 
 Joan, een echte toffe collega, uit het goede hout gesneden met een luisterend oor  
en klare kijk en het hart op de juiste plaats.  
We zullen je missen. We zeggen geen vaarwel maar tot ziens. Geniet van je pensioen. 

Pensioen Joan 



15 

We hadden een coronaproof bubbel-afscheidsfeest. 
We werkten rond de elementen water, aarde, vuur en lucht.  
Elke bewoner vertelde aan Hilde een korte boodschap,  
een bedanking, zoals: 
dank je wel voor het wandelen met de honden,  
dank je wel voor de koffiemomenten aan het petanque-veld,  
dank je wel voor de rust die je me gaf, het luisteren. 
 
Veel reisplezier en geniet van je pensioen! 
Ge hebt dat goed gedaan Hilde! Dank je wel voor je 27 jaar dienst.  
 
We zullen je missen, Hilde! Het ga je goed en geniet van al wat je graag doet. 

Pensioen Hilde  

Greet, Marie-Hélène, Hilde en Sarina. 
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Hoe hebben wij oudejaarsavond gevierd?  
We hebben in onze bubbel lekker gegeten.  
De tafel was mooi versierd met natuur elementen.  
Het was een echt feest! 
’s Avonds keken we naar de filmpjes van de Masked Singer.  
Veel mensen stuurden filmpjes op. 
De mensen waren verkleed en wij moesten raden wie het was.  
Na het eten keken we naar de onthulling van de zangers en dansers.  
Dit was voor herhaling vatbaar! Ik wil dit nog eens doen. 
Intussen heeft iedereen de filmpjes kunnen zien via facebook.  
Het is leuk dat iedereen kon mee genieten.  
 
 
Om 20u20 applaudisseerden we voor de mensen van de zorg en 
ook de klokken van de basiliek luidden.  
 
 
Geert Daems en ikzelf zijn opgebleven tot midder-
nacht om af te tellen… 3.. 2.. 1..  
 
Gelukkig Nieuwjaar aan iedereen, 
Vanwege Marc Vermeersch en Eline 

Oudejaarsavond… een beetje anders! 
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Hallo, 
 
Sinds kort heb ik een nieuwe hobby! 
Dat is voetballen bij G-oalympics Ledegem. 
Mijn eerste training verliep goed! 
Ik heb me geamuseerd. 
Het was een leuke groep op mijn eerste training. 
Ik verlang al tot we eens een wedstrijd mogen spelen. 
Want, kampioen zijn is plezant! Oleee! 
 
Koen 

Koen voetbalt nu in Ledegem 
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Op een avond zwaaide Katrien met een artikeltje uit de Weekbode. 
 
Ze vroeg me om mee te gaan naar  
het lichtspektakel voor Willem Vermandere. 
 
Daar zei ik geen nee op. 
Met een bang hartje vertrokken we naar Veurne,  
want het regende pijpenstelen … 
Maar de weergoden waren ons gunstig gezind! 
Toen we aankwamen stopte het met regenen. 

 
 
 We stapten richting het stadspark. 
 Op de zachte tonen van Willems muziek 
 konden we alle lichtjes bekijken  
  en bewonderen. 
 We kwamen volledig tot rust en genoten van 
 de mooie klanken… 
 We namen schone foto’s en genoten nog lang  
 na van de hemelse muziek van 
 Willem Vermandere… 
 
 
 
 
 

 
 
Colette 
 
 

Colette naar Willem Vermandere 
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Knallend carnaval 

Geert, Jurgen en Katrijn hebben er zin in. 

Manu wordt voor 1 dag Manuella. 

Annelies en Manon, stralend verkleed. 

Onesie-tijd voor Griet, Margaux en Jorien. 
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Luna op bezoek in de huizen 

Hallo, ik ben Luna. 
De hond van Kobe. 
Ik kom heel graag op bezoek naar de huizen. 
Dan word ik heerlijk verwend met vele knuffels en zonnige wandelingen. 

Bart, Henk, Marianne, Christine, Loic en Cindy met Luna. 
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30 jaar later... 

40 jaar later... 

Sarina 

Ymke 

Kobe 

Ingmar 

Hannelore 
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60 jaar later... 

50 jaar later... 

Kristien 

Stijn 

Greta 

Luc 

Nancy 
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70 jaar... 

Elisabeth Bianca 

Lieven 

Gitta 

Ivan 
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Hoe is het nog met Bert in Litouwen? 

De Kamishibai-groep kwam op het idee om even te videochatten met Bert, die hier een  
hele tijd stage deed in het dagcentrum en nu erasmus-student is in Litouwen. 
 
Had je vliegangst?  
Vliegangst heb ik niet echt, het is natuurlijk altijd wel spannend op het vliegtuig.  
Het was een vlucht van 5 uur. Maar ik was niet alleen, er was iemand mee die ik kende en  
dat zorgde wel voor extra rust tijdens de vlucht.  
 
Woon je daar alleen of heb je mensen om je heen?  
We zijn hier in het appartement gestart met drie Belgische studenten en één ervan heeft  
een mooie teddybeer, dus zijn we met vier.  
Er wonen twee Turkse studenten bij ons. Dat is een hele aanpassing, aangezien zij een  
andere cultuur hebben en veel bidden, anders eten, enz…  De communicatie is vaak  
speciaal. Soms praten we met ‘handen en voeten’ of maken we tekeningen om onszelf zo  
te verduidelijken.  
 
Slaap je daar goed?  
Ja hoor. Ik slaap in de grootste kamer.  
Ik deel die kamer wel  
met m’n Belgische medestudent en de teddybeer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Heb je een huisdier?  
Ik heb hier geen huisdier, maar er zijn hier heel veel katjes op straat.  
Het zijn eigenlijk allemaal tamme katten, dus kunnen we ze op het gemak aaien.  
Er zijn ook veel bambi’s en vogels. Ik zie eigenlijk wel veel dieren, omdat we hier veel  
wandelen. Het is hier kalm op vlak van corona en dus kunnen we veel op stap,  
zelfs zonder mondmasker.  
We mogen wel niet zomaar weg uit de gemeente. Het is hier zo dat je gemeente, je bubbel is.  
Dat geeft wel een veilig gevoel.  
Ik mis m’n hondje enorm en m’n ouders ook natuurlijk, maar gelukkig is er videochat  
om contacten te onderhouden. Ook jullie, wat ben ik blij jullie te zien.  
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Wat is het gekste dat je al gegeten hebt?  
Ik probeer zowat de typische dingen van hier te eten, zoals een pannenkoek  
met aardappel. Dat noemt men ‘Bulviniai Blynai’.  
Er is hier ook een typische bietensoep, genaamd ‘Lietuviski saltibarsciai’. Dat heb ik nog 
niet geproefd, maar zou ik graag eens eten.  
Het is hier een heel andere keuken dan in België. De mensen zijn hier echte vleeseters.  
Ik spreek dan wel over salami, hespenworsten, vooral veel beleg. Ze zijn hier niet gewoon 
van patatten met worst of een simpele hamburger. Het vlees is hier ook heel goedkoop. Ik 
betaalde onlangs maar 1,5 euro voor drie deftige ribben.  
Groenten zijn dan weer heel duur. Voor 1 paprika betaal je hier bijna 4 euro.  
Maar op veel producten krijg je 50% korting met je klantenkaart.  
Een klein weetje: De supermarkten noemen hier ‘Ikky’, dat wil zeggen ‘tot binnenkort’ 
Zo stimuleren ze de mensen om gauw terug te keren.  
 
Wat is je leukste herinnering tot nu toe?  
Goh, er zijn er al veel leuke herinneringen, zoals gaan wandelen in de mooie bossen. 
Ik bezocht ook een dino-park waar er net een licht-festival was en dus alle dino’s waren 
versierd met fluo. Dat was een heel mooi bezoek.  
Binnenkort gaat de zoo hier open, het is zoals de Zonnegloed met dieren die ze opvangen. 
Begin April gaat ook het dolfinarium terug open. 
 
Het tofste dat we al gedaan hebben, was zwemmen in de zee aan -5 graden.  
Dat is iets dat ik nog nooit eerder deed. Het was héél koud, maar oooh zo leuk  
en spannend.  
 
 
Doe heel veel groetjes aan iedereen! 
Tot later! 
 
Bert 
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En dan vraagt Marisa mij… Wie is jouw held?  
Ja, daar moet ik niet lang over nadenken! 
Muziek is heel belangrijk voor mij. Als ik mij niet goed voel, helpt muziek me erboven op. 
Als ik mij wel goed voel, brengt muziek nog meer plezier. 
En welke muziek helpt mij het meest? Die van mijn muzikale held! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Otto-Jan Ham van Studio Brussel heeft mij hiervoor opgebeld in januari. Hij heeft  
een programma op zaterdagmiddag. Het heet “Here goes my hero”. En ik mocht toen mijn 
verhaal vertellen op de radio over mijn held. Ze hebben zelfs een liedje van hem gedraaid.  
https://www.facebook.com/hannelore.gheyle/videos/10223844241270254 is de link naar 
mijn facebookpagina waar je het interview kan herbeluisteren. 
 

Over wie heb ik het dan? Velen die mij kennen, zullen het wel al weten… Het gaat over 
Funke and The Two Tone Baby. Hij heet in het echt Dan Turnbull. Hij woont in Engeland.  
Hij is een muzikaal wonder. Hij schrijft zijn muziek zelf, speelt alle instrumenten zelf en 
zingt zelf. Hij staat dus helemaal alleen op het podium.  
Welk genre van muziek, vraag je? Dat is het grappige. Ik kan er geen genre op plakken.  
Het is verrassend. Een beetje blues, een beetje folk, een beetje electronisch. Luister maar 
eens zelf. Ga naar YouTube en zoek naar “Funke and the two tone baby”. Liedjes als “not 
enough bonobo”, “dance untill you drop”, “I’m not well”,… zijn echte aanraders. 
 

Wist je dat… ik twee jaar geleden met vrienden een 
optreden heb georganiseerd voor hem? Er kwamen 
meer dan 100 mensen (dat zou nu niet meer mogen 
hé). Marisa en Bert kwamen helpen op het feest.  
Lief hé.  
Hij bleef bij mij thuis slapen en gaf midden in de nacht 
nog een privé-optreden in mijn keuken voor mij en 
mijn vrienden. Hoe zot is dat? Hij is mijn held… 
 
Hannelore 

Mijn held... 

https://www.facebook.com/hannelore.gheyle/videos/10223844241270254
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Zoveel dank, voor jullie, onze vrijwilligers 
Week van de vrijwilliger werd maand van de vrijwilliger. 
In de maand maart worden jaarlijks  overal vrijwilligers in de bloemetjes gezet. 
Dit jaar lezen we op de affiche van het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk: ‘Je wereld 
bloeit open dankzij vrijwilligerswerk’. En dat is zo waar.  Mariënstede zal open bloeien als 
de vrijwilligers terug over de vloer komen en we weten ook dat vele vrijwilligers popelen 
om terug hun vrijwilligerswerk op te nemen. Die verbinding is sterk en hartverwarmend 
voor iedereen. 
Maar we laten elkaar niet los!  
Daarom organiseerden we een kleine foto-wandel-quiz voor de vrijwilligers. 
10 foto’s met 10 quizvragen, die je her en der in het park van Mariënstede kon ontdekken. 
Een maand lang tijd om deze opdracht tot een goed einde te brengen.  
Heel wat vrijwilligers deden de wandeling. 
In Château Superette stond ook nog een kleine verwennerij de vrijwilligers op te wachten. 
Met dank aan onze bakkerij voor de koekjes, de chocolaterie voor de chocolaatjes en het 
kaarsatelier voor de vrolijke kaarsjes. 
 
En, we hebben ook een winnaar van de foto-quiz! 
Lili Bal en Gerda Vanhauwaert hadden beide 9 op de 10 vragen juist. Lili Bal raadde  
17 bedrijven waar we mee samen werken en benaderde best de schiftingsvraag.  
Zij is dus de winnaar van de quiz. Proficiat Lili!!!         
 

Tristan en Shana bakken heerlijke koekjes. 
Frans, 1 van de vrijwilligers. 
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Even voorstellen 

 

 

Hallo, 
 
Ik ben Kristien Cardoen.  
Ik woon tijdens de week samen met mijn broer  
in Dadizele.   
In het weekend gaan we samen naar huis  
bij mijn ma in Passendale. 
Vroeger hadden we veel dieren, omdat mijn ouders   
landbouwers waren. We hadden varkens, kippen, koeien, 
paaden…  
Ik hou heel veel van naaien en koken. 
Momenteel maak ik een groot tafelkleed. 
Ik werk in het dagcentrum. Ik werk graag inde bakkerij en de smak. 
 
Tot gauw in Mariënstede! 
Krtistien 

Ik ben Oscar Vaubant. Ik ben 19 jaar en woon in Dadizele. Ik heb 1 zus Clara.  
Ik ben leider in de Chiro van Dadizele. Ook badminton en eens naar het JOC gaan,  
vind ik tof. Sinds 1 april werk ik in het kasteel. Ervoor deed ik stage in de huizen.  
Ik studeer momenteel nog Orthopedagogie in Vives Kortrijk en ben heel blij dat ik hier 
mag komen werken.  
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Ik ben Maarten Vangheluwe. Ik ben geboren op 12 januari 1999 en ben nu 22 jaar. 
Mijn mama is Caroline en woont in Waregem. 
Ik ging naar school in de Rozenkrans te Oostduinkerke. 
Nu woon ik in de Huizen sinds 1 maart.  
Het is een aanpassing en een grote verandering. Ik woon in het groene huis. 
Ik volg een zoutarm dieet: dit is heel weinig zout.  
Dit is nodig voor mijn gezondheid. 
Zwemmen, paardrijden, op stap gaan, gaan wandelen… doe ik graag. 
De Kampioenen, Familie en Thuis zijn programma’s die ik graag zie op TV.  
De zomer heb ik het liefste. Ik heb het graag warm en loop graag in korte broek. 
 
Dat was het zo wat… 
Tot we mekaar eens tegenkomen! 
Lieve groetjes, Maarten. 
 
 

Hallo, 
Mijn naam is Griet Van Dierdonck. Ik ben 43 jaar en ik woon in Marke. 
Ik ben getrouwd met Bram en heb 3 kinderen: Ruth, Anne en Eva. 
Ik hou van lezen, een keer een mooie reis maken, eens goed gaan eten, en nog zo 
veel meer.  
Op 1 februari ben ik gestart in Mariënstede. Hiervoor werkte ik o.a. in De Hoge  
Kouter en in VIVES. Doordat ik ook in De Hoge Kouter heb gewerkt, kende ik al een 
heel aantal gebruikers toen ik hier startte. Hen weerzien was heel leuk.  
Ondertussen werk ik hier nu al meer dan een maand en ik moet zeggen dat ik het 
hier echt wel leuk vind. Ik hoop alvast dat ik hier nog lang zal mogen blijven werken. 
Vele groetjes, 
Griet 
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Wist-je-datjes 

Wist je dat… 
 
...we in de Kamishibai verhalen vertelden over Valentijn en liefde?  
1 van de verhalen eindigde met de zin ‘Van verliefd zijn ga je niet dood, maar het is soms 
wel besmettelijk…’ 
Ludovic zei: “Ah, verliefd zijn, dat is dus eigenlijk het corona-virus voor geliefden.” 

 
 
 

 
...vrijwilliger Bernard Vuylsteke geregeld te zien is op televisie?                                                                 
Onlangs werd hij gespot in de reeks ‘Blackout’ op Eén.                                                             
Hij was daar in goed gezelschap, want hij moest de vrouwelijke premier begeleiden.     
 
 
 
 
 
 
… Wouter een nieuwe rolwagen heeft?           
Een schone groene kleur.                                                   
 
 
 
 
 
 
 
...Joris en Luc er een nieuwe assistent bij hebben? 
Patrick Allegaert helpt hen bij het bijhouden van alle papieren. 
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… de rennegroep samen met Michèle mooie fleurige kaarsen maakte in het renne atelier?   
In frisse lentekleuren. Een nieuwe, schone activiteit. Ze zijn te koop in onze winkels. 

...Didier een elleboogstootje gaf aan Koningin Mathilde? 
De koningin vond Didier een mooie naam. 
Op de foto zien we een glimp van Didier die ellebogen tikt met de koningin. 
 
 

… de kaasmakerij ’t Groendal kaas levert aan het ISS in de ruimte !?  
De Amerikaanse astronaute Shannon Walker liet al twee keer kaas van de kaasboerderij 
't Groendal overvliegen naar het Internationaal Ruimtestation (ISS).  
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Paul Nuytten 
Geboren op 20 september 1955 
Overleden op 30 januari 2021 

Paul 
 
Een vriendelijke, oudere man, 
zei altijd een goeie dag, 
kon verschillende werken. 
Zijn bril stond schuin, 
en als hij toekwam, zei hij dag menere of dag madam. 
Je moest luid praten als je iets wou zeggen tegen Paul. 
Als hij wegging, gaf hij iedereen een hand. 
‘t Was een goeie werker, 
zijn werk moest juist zijn. 
Sedert corona kwam hij niet meer werken.  
Hij was grappig en maakte graag grapjes. 
Hij vroeg vaak hoe het met je was. 
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Met Mariënstede betuigen wij ons medeleven bij het overlijden van 
 
Paul Nuytten 
gebruiker dagcentrum 
 
 
Erna Devos 
mama van Koen Devos 
 
 
Victor Callens 
broer van Marie-Hélène Callens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariënstede - nieuws 
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 VERJAARDAGSKALENDER 

Carine   5 april 

Hilde   7 april 

Debby   13 april 

Benny   15 april 

Joan   16 april 

Astrid   19 april 

Kristof   22 april 

Christian   23 april 

Sarina   23 april 

Jenne   25 april 

Sabine   30 april 

 

Karien   2 mei 

Frederik   7 mei 

Nathalie   10 mei 

Katia   11 mei 

Marisa   15 mei 

Lieve   16 mei 

Kathleen   17 mei 

Thibault   20 mei 

Evelien   21 mei 

Griet   21 mei 

Nancy   24 mei 

Bart   29 mei 

Liselot   30 mei 

 

 

Eline   1 juni 

Hannelore  3 juni 

Els   9 juni 

Simon   9 juni 

Christine   12 juni 

Evelien   13 juni 

Patrick   22 juni 

Lieven   24 juni 

Lieve   25 juni 

Jan   25 juni 

Dieter   27 juni 

Mathias   27 juni 

Jessie   27 juni 

Sara    28 juni 

Griet   29 juni 
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EURO JOE 

Nicky en Joe 
Kleine Ravestraat 3 

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

www.euro-joe.com 

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

Hoeve 

Meensesteenweg 686 
8800 Beitem 
Tel. 056 50 22 69 

Onze specialiteit: 
Kaasschotels 

ambachtelijke hoeveproducten 
 

OPENINGSUREN: 
Woe-vrij: 8u-12.30u-14u-18.30u 
Zat 9u-12.30u—13u30-18u 
Zon 9u-12u 

Claude Descamps - Vermeirsch  
MAALDER 

alle bloemsoorten  
Specialiteit: tarwemelen 

Kwadeweg 26 
9940 EVERGEM 

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

Driemasten 126 
8560 Wevelgem  
www.buxbeer.be 
0468 23 86 26 
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Geert en Lieve Serroen– Luyckx 
Tuileboomstraat 34 
8880 Sint-Eloois-Winkel 

Driemastenstraat 5 
8880 Ledegem 
056 50 43 75  

Zuivelhoeve Dendauw 
(h)eerlijke lokale zuivelproducten 
Rollegemkapelsestraat 74 
8880 Sint-Eloois-Winkel 
056 50 92 81 

 
056/50 92 81 

Kaasboerderij ‘t Groendal  
Koolzaadstraat 3  
B- 8800 Rumbeke  
0473/29 16 08  
 
www.tgroendal.be 

 

Sint-Jansstraat 16 
8880 Rollegem-Kapelle 
056 32 88 40 
 
056/ 32 88 40  

Bouwmaterialen Develtere 
Ledegemstraat 77-79 

8890 Moorslede 
056 50 52 62 

www.bouwmaterialendeveltere.be 
 

BOUWMATERIALEN 

Keurslager ‘t Torreke 
Jari en Annelies 

Plaats 31 
8890 Dadizele 
056 50 94 86 

tel:+32473291608
http://www.tgroendal.be/

