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De zomer van Johan  
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Ik ben de zon 

in huis 

en ik ben de Lucht 

en de zee  

ja mijn t-shirt is geel 

en de mijnen blauw 

 

 

 
                                                      Ludovic & koen 
 
       
  Een kleurrijk gesprek op een 
       
  dinsdagnamiddag in de mediatheek 

 
 
 
 
Een kleurrijk gesprek op een 
dinsdagnamiddag in de mediatheek 
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Tekeningen © Bavo, Eddy, Evelien, Jean-Jacques, Jorien, Kimberley, Kris, Loïs, Margaux, Sara, Shana, Sonja 

Op 4 en 5 september 2021  
slaan deze meesters van de Commedia del arte hun grote tent op in het park 

Mariënstede. 
Op het menu staat ‘Sono Io?’ : een spiksplinternieuwe creatie.  

Een avondvoorstelling om 20u voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.  
Een ticket kost 22 euro per persoon. 
Alle info vind je ook op onze website. 

Inschrijven kan uitsluitend online vanaf 5 juli om 14u via de website van 
Mariënstede: www.marienstede.be,  

door te klikken op één van de aangekondigde events.  
Door de nu geldende coronamaatregelen kunnen we  

maar 120 mensen een plaats geven.  
Snel zijn, is dus de boodschap.  

We hopen dat de cijfers de goede kant blijven opgaan en  
de maatregelen soepeler worden, 

 zodat we de hele tent mogen vullen.  
Dan zijn er 300 plaatsen per voorstelling. 

Danny en Pepijn Ronaldo, vader en zoon, samen op scène.  
Twee clowns op zoek naar hun gelijkenis. 
Via hun gedeelde liefde voor muziek en spielerei bouwen ze 
een brug tussen gelijkenissen en verschillen. De vader lijkt 
vastgeroest in zijn verleden, hopeloos zoekend naar een 
aloud, maar vergaan gevoel van extase. De zoon zoekt naar 
de verzoening tussen het oude circus dat zijn vader creëerde 
en de wereld daarbuiten.   
De wortels van Circus Ronaldo reiken terug tot ver in het 
verleden, met Danny en Pepijn als zesde en zevende 
generatie. Met zeven als heilig getal brengen ze nu een ode 
aan dit verleden: ‘Sono io?’ (‘Ben ik dat?). Geniet mee van 
deze queeste naar hereniging, tussen vader en zoon, tussen 
speler en publiek, tussen oude glorie en nieuwe kansen.  

© Frauke Vereyde 

‘Sono io?’ is een productie van Circus Ronaldo 
Spel: Danny Ronaldo, Pepijn Ronaldo 

Techniek: Seppe Verbist │ Productie: Pepijn Ronaldo & Lesley Verbeeck 
Coproductie: Theater op de Markt – Dommelhof, Théâtre Firmin Gémier – La Piscine, Pôle national des arts du cirque d’Île de France, Miramiro Gent 

Met de steun van: Cultuurhuis de Warande Turnhout, GC ’t Blikveld Bonheiden en de Vlaamse Gemeenschap 
Info en spreiding: Frans Brood Productions 
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Film ‘Loslaten’ 
 
 
In het laatste weekend van juni zijn in Mariënstede  

vijf echte filmsterren uit de grond gerezen.  

Manu, Kimberly, Ivan, Eddy en Cindy mochten  

figureren in de film ‘Loslaten’.  

Kim Desmedt is de regisseur.  

Zij studeert af aan het RITCS.  

Dat is de filmschool in Brussel en ‘Loslaten’ is haar eindwerk. 

Cindy en Ivan moesten in de refter pistoletjes eten.  

Doordat dezelfde scène vele keren opnieuw moest opgenomen worden,  

was hun buikje rond op het einde van de dag.  

Op zondag moesten alle figuranten werken in het recyclage-atelier.   

Ze hebben aan de acteurs het werk moeten uitleggen, 

want zij zijn dat natuurlijk niet gewoon.  

De hoofdrolspelers zijn beroepsacteurs die we kennen  

van op televisie: Joke Emmers en Robbert Vervloet.  

Ze waren heel lief voor ons.  

Op het einde van de opnames vroegen ze zelfs  

een applaus van de hele ploeg speciaal voor de figuranten.  

Nu moet de film nog gemonteerd worden.  

Dat is een heel groot werk waardoor we het eindresultaat  

waarschijnlijk pas in november te zien krijgen.  

We hopen op een echte première met een rode loper  

en flitsende camera’s in het Huys van Cyriel. We kijken er alvast naar uit!!!! 



5 



6 

Joke Emmers en Robbert Vervloet kom je niet elke 
dag tegen.   
En natuurlijk maakten de mensen van de woondienst  
er gretig gebruik van om samen op de foto te stralen. 
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Mijn begeleid werk in  
in Menen stopt. 
 
Dit jaar in januari werkte ik er 7 jaar. 
Toen ik startte in Mariënstede heb ik eerst een jaar  
geen begeleid werk gedaan. 
Daarna mocht ik starten bij Emmanuelle in de boekenwinkel.  
Dat was mijn droom die uitkwam! 
 
Mijn werk was:  

• Kranten en tijdschriften die niet verkocht werden sorteren,  
       tellen en op een lijst noteren. 

• De strips prijzen met een prijstang Boeken en CD’s inscannen. 

• De bestellingen uitpakken. 

• De bestellingen nakijken op de bestellijst 

• De baan op met mijn begeleidster Emmanuelle. 

• De etalage versieren. 

• Lezen 

• Koffie en frisdrank halen. 

• Klanten helpen. 

• De cijfers van de barcodes van de boeken,  
       films en CD’s typen op de PC in Word. 
 
 

Wat ik ook heel leuk vond, is dat ik geregeld iets  
kon aankopen voor mezelf.  
Bijvoorbeeld boeken van de ‘Warrior Cats’, kinderboeken, werkboeken, ... 
Maar zo jammer dat de Standaard in Menen moet verdwijnen. 
 
Emmanuelle is zeer teleurgesteld, triestig en ook  
een beetje boos op de meneer van De Standaard. 
en voor mij is dit ook zo.  
Ik moet tijd nemen om het te verwerken. Dat is niet gemakkelijk. 
Op 29 juni, mijn laatste werkdag, nam ik afscheid. 
 
Emmanuelle en ik gingen ook enkele keren samen naar de cinema.  
Misschien doen we dat nog wel eens?  
We hopen om contact te houden en misschien is 
er een kansje dat we nog terug kunnen samen werken.  
Ik duim!!! 
Een grote dank ook aan mijn chauffeur  Marc.  
Hij deed dit heel goed en had soms een andere auto mee.  
Dat was plezant! 
 

Lois  
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Digitaliseren van onze dia’s 

Wens je ook jouw dia’s gedigitaliseerd?   
Neem dan gerust contact op voor meer info 

via drukkerij@marienstede.be 

Onze oude dia’s digitaliseren we nu in de mediatheek. 
Met een apparaatje worden de dia’s op de computer gezet. 
Mooi en leuk werkje. 
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Uit de oude doos 

Rondsnuffelend tussen onze  
gedigitaliseerde dia’s halen we 

mooie herinneringen op  
aan lang vervlogen tijden. 

 

Colette 
Lieve Rosseel en  
Marie-roos 

Régi 
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Je zal het nooit geloven maar Marc Vermeersch gaat op pensioen. 

Na lang gewerkt te hebben in Gits heeft Marc 

in 1985 de overstap gemaakt naar het dagcentrum  

van Mariënstede . Toen waren ze hier nog maar met 5, 

waaronder Lieven Claeysens en begeleider Rik.  

Op 7 februari 1999 kwam Marc naar de woondienst. 

Na een carrière van 22 jaar heeft Marc besloten  

om op 5 november op pensioen te gaan.  

Marc is een beetje de allesdoener van Mariënstede. 

Hij heeft in ieder atelier wel eens gewerkt maar de winkel  

en de keuken waren wel één van zijn favorieten.  

Een klein wistje datje over Marc: hij was vroeger  

de postbode van Mariënstede, Hij deelde de post van de bewoners uit.  

Nu Marc op pensioen gaat heeft hij meer tijd  

om te puzzelen, te kleuren, de krant te lezen,  

woordzoekers, de voetbal en de koers te bekijken. 

 

Als afsluit wil Marc nog iedereen bedanken. Het personeel, 

maar ook de andere mensen die de ateliers volgden  

voor de leuke herinneringen en de toffe momenten.  

 

Vele groetjes  

Marc  

 

 

 

 

 

 

 

Johan zei in de mediatheek ‘Marc de puzzelman’  We begonnen spontaan  

te zingen van Marc de puzzelman.  (op melodietje van de mosselman) 

Pensioen Marc 
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Dranouter bad in Mariënstede 29 april 
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Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten. Zal ik 
ze eens opnoemen? Laat maar eens horen zei de dokter. 
De eerste vinger is mijn verloren man.  
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. 
De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen.  
De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.  
De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn.  
Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter. 
Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig.  
Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze.  
Graag, zegt de arts. 
De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb.  
De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.  
De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.  
De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn.  
De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen. 
De dokter kijkt naar beide handen.  
De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier zijn twee handen  
die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd  
en wel eens tot vuisten zijn gebald.  
Ook twee handen die weten wat leven is. 
En weet u wat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt  
als ik mijn handen vouw tot een gebed? Neen,” zegt de dokter.  
Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen.  
Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet.  
Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de 
zegeningen in.  
En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen.  
Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen. 
Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb,  
ze houden elkaar in evenwicht.  
Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar. 
De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de  
vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.  
 

Schrijver onbekend  
  

Pastorale werkgroep 
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Pensioen Erik 

Onze klusjesman Erik op welverdiend pensioen. 
 
Genieten maar!! 

Bedankt Erik voor alle mooie zaken 
die je verwezenlijkt hebt hier in  
Mariënstede. 



14 

Afscheid Sibylle 
Na een aantal jaren werken in Mariënstede als verantwoordelijke van de  
woondienst, gaat Sibylle een nieuwe uitdaging aan in Gits. 
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Handige klustip van Wim 

Lievelingseten van Friedel 

- flesje openen zonder opener 
Je kan een flesje met kroonkurk altijd openen 
met behulp van twee flesjes. 
 
Het tweede flesje kan je openen door de  
binnenkant van het eerste  
flesje te gebruiken. 
 
 
 
 
 
- resetten van een computer, tv, ... kan je door de stekker 
uit het stopcontact te halen en na 15 seconden er terug in te steken. 
 
 

 
Veel succes  
Wim, de handige klusser 

Het allerliefste eet ik lekkere pasta’s. 
 
Pasta carbonara, penne, lasagne, spaghetti, …. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Friedel 
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22 juni tot 22 juli 

Ik ben van horoscoop een kreeft.  Ik vind het tof 
om dit te lezen in de libelle. 
 
 
Een kreeft is  
 

• Een gevoelsmens 

• Heeft last van stemmingswisselingen 

• Kan koppig zijn 

• Kan soms over enthousiast zijn 

• Dagdroomt 

• Is dol op muziek 

• Geeft niet op, blijft doordoen 

• Houdt van zijn familie 

• Lievelingskleur is rood 
 
 
 
 
Ewel alles is juste! 
 
Patrick  

Mijn horoscoop 
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Anekdotes 

- Weet je nog dat we lang geleden hier nog op de vijver geschaatst hebben?
(Patrick) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Vroeger in de bakkerij werd het brood volledig met de hand gekneed. 
Dat was lastig want het plakte aan de pot.( Els o.) 
 
- Met een aanpassing maakte ik mooie kleurrijke ponponnetjes (Griet) 
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Mijn trots, mijn held... 

 
2 jaar geleden werd mijn droom werkelijkheid! 
 
 
Bert 
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Op reis met Japie 

Eind juni vertrok ik voor de eerste maal met Japie Swings op vakantie. 
We vertrokken richting de Ardennen.   
We hebben grotten bezocht van oud marmer. 
We bezochten ook een oude brouwerij.  
 
Ik vond het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. 
 
Koen D. 
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Mijn naam is Ymke. 

Er werd me gevraagd om een artikel te schrijven over huisdieren.  

Dat is wel ideaal, aangezien ik er momenteel 6 heb.  

Al van jongs af aan had ik huisdieren thuis.  

Het waren meestal katten,  

maar we hadden ook een hamster, een vogel, kippen,  

konijntjes en een chinchilla.  

Momenteel heb ik 5 katten en 1 hondje.  

De katjes zijn ‘ Sensy, Sansa, Snow, Tiger en Storm’,  

en het hondje heet Kosso.  

Het hondje is een pomeriaantje en zal amper zo groot worden als een kat.  

Wat wel goed is voor de katten, zo voelen ze zich niet bedreigd.  

Ze gaan eigenlijk wel goed om met elkaar, behalve als het om eten gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De katjes krijgen elke morgen om ongeveer 7u30 hun eten buiten.  

Dan staan ze allemaal mooi in een rij aan hun eigen bakje.  

Kosso zit dan binnen, zodat zij allemaal op hun gemak  

kunnen eten,want hij is een beetje gulzig.  
 

Mijn huisdier 
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Na hun maaltijd mag hij nog even buiten,  

dan likt Kosso de saus nog uit de potjes;; 

Zo zijn die weer helemaal proper.  

Daarna mogen Sansa en Storm terug binnen. Storm is het dochtertje van Sansa en 

nog wat jong om een hele dag buiten te zijn. Kosso mag dan ook terug binnen en 

verblijft in de garage waar  zijn bench staat. Daar heeft hij  zijn eigen speelmateriaal. 

We laten hem momenteel daar, omdat hij wat te wild speelt. 

 

De grootste en daarmee ook oudste kat is Sensy,  

die is ondertussen al 16 jaar en dat is echt wel mijn keppekindje.  

 

4 maanden geleden had ik terug kittens.  Ik heb ééntje gehouden en  

Delfien, die hier stage deed, heeft het andere geadopteerd. 
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Leuke tips om deze zomervakantie op een aangename manier door te komen 

 

- Iedereen kent het wel… Een hele dag op het strand en al die kleine zandkorrels 

zitten op de meest vervelende plaatsen. 

Je krijgt ze dan ook niet zomaar weg.  

Wist je dat babypoeder supergoed helpt om 

je lichaam ‘zand-vrij’ te maken?  

De talk zorgt ervoor dat je velletje droogt en  

daardoor laten de korrels los. 

Je kan het trouwens ook gebruiken om  

vette vlekken uit je kledij te krijgen of als 

droogshampoo.  

Ook in je schoenen als je last hebt van zweetvoeten . 

Echt waar hoor, probeer het maar eens, je zal er tevreden over zijn.  

 

 

 

- Ben je van plan om deze zomer op stap te gaan naar een waterpretpark? 

 Of een festival? Lees dan volgende tip aandachtig,  

Een verwittigd man of vrouw is er twee waard. 

 

Het is iedereen al overkomen… Je stuurt een berichtje met jouw telefoon naar je 

beste vriend(in) en plots ligt je toestel op de grond.  

In het beste geval is dit in het gras, maar jammer genoeg is het dikwijls zand, 

modder of WATER!! 

Neem het zekere voor het onzekere en stop 

je telefoon in een doorzichtig boterhamzakje.  

Je kan je telefoon nog gebruiken wanneer hij erin 

zit.  

Je hebt ze tegenwoordig in alle kleuren en vormen , 

 

Zeker doen !  

 

De gouden raad van nonkel Brecht 
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- Altijd zin in koele drankjes? 
Met deze eenvoudige tips heb je sneller koele drankjes en blijven ze fris. 
Gebruik een natte handdoek om je  
drankje in te pakken en zet het in de vriezer. 
Na 5 min is het superfris. 
 
 
Plaats je dranken in een emmer met ijs en water.   
zoeg er wat zout aan toe.  Door het 
Zout smelt het ijs sneller en wordt je  
drankje koud. 
 
Om je drankje een lekkere smaak te geven, kan je vers fruit invriezen. 
Gebruik dit fruit als ijsblokje. 
Lekker verfrissend en supergezond. 
 
Enjoy!!! 
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Pronostiek EK  

Vorig jaar vond het EK niet plaats door de corona. 
Het EK ging dit jaar in juni van start en werd  
gespeeld in verschillende stadions in Europa en 
Rusland. 
 
Net zoals het vorige WK organiseerden Bavo, Jens en 
Dieter in Mariënstede een grote pronostiek, waarbij alle  
winnaars mooie prijzen kregen.  
Wie het meeste matchen juist gepronostikeerd heeft, krijgt 
de wisselbeker. 
 
We hebben een ex aequo van 2 juiste matchen, namelijk voor 
Eddy, Ward en Ymke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bavo en Dieter stelden een aantal vragen op over de  
Rode Duivels en het EK tornooi. 
Wie de meeste vragen juist heeft, mag de wisselbeker in  
ontvangst nemen.  Dit tot aan het WK 2022 in Qatar. 
 
De vorige winnaar van de wisselbeker was Marcial (Rusland 2018) 
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Redchallenge VTM 
 
Op 21 juni kwamen ze filmen en kwamen we allemaal in de kleuren van  
onze Rode Duivels werken. 
 
Voetbalgekte in Mariënstede! 
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Fin De Congé 
Iedereen is welkom op ons terras, 

dit gaat door op donderdag 26/08/21.  
 

Onze bar gaat open van 16u tot 20u. 

We zullen voorzien zijn van frisse lokale dranken en  

wat hapjes.  

Hasta Luego Amigos! 
  

 



27 

 
 
 

 
 

Beste vrijwilligers van Mariënstede  
 
We zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp die we van jullie krijgen!  
Jullie enthousiasme werkt aanstekelijk voor onze gebruikers en begeleiders. 
We hopen dat het enthousiasme misschien ook aanstekelijk kan werken bij  
anderen. 
 
We zijn namelijk nog altijd op zoek naar enkele specifieke vrijwilligers om onze 
grote groep te versterken, namelijk: 

 
Kookvrijwilligers voor in het weekend vanaf september. 
Zowel mensen die zich willen engageren op vaste basis, sporadisch of  
in nood. 
Wees gerust, we zoeken geen sterrenchefs! 
  
Winkelvrijwilligers voor in Superette Capellehof vanaf volgende week. 
Samen koken en eten met de gebruikers in de winkel  

van Rollegem-Kapelle. 
    Dit is telkens tijdens de week van 9u tot 13u30. 

  
Daarom een warme oproep: indien je mensen kent die geïnteresseerd zouden 
zijn in bovenstaande uitdagingen, laat het ons maar weten  
‘Mond-aan-mond-reclame’ lijkt ons de beste reclame. 
 Indien je zelf interesse hebt, horen we dit natuurlijk ook graag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twijfel niet om extra informatie te vragen aan ons!  
  
Ons nieuw mailadres waarop je ons kan bereiken 
vrijwilligerswerk@marienstede.be 
Telefonisch vraag je naar Lien of Hilde: 056/50.94.13 

 

mailto:vrijwilligerswerk@marienstede.be
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Wist-je-datjes 

Wist je dat… 
 

- Wist je dat Eric Cosyns, vrijwilliger milieuraad voor Mariënstede,  

een bomenatlas schreef van een vuist dik  

samen met 2 collega’s  

Het boek werd voorgesteld op in De Standaard  

van 5 en 6 juni.  

 

 

 

- Sabine voor de eerste keer meegaat met Samana op reis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De pop van Wouter meegaat met de haarkleur van Ymke? 
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- de bakkerij nu ook speciaal brood maakt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- er heel wat artiesten zijn in Mariënstede? 
Ze maken heel mooie tekeningen (uit het hoofd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- onze kwismaster Manu terug een kwis georganiseerd heeft voor de renne 
met mooie trofeeën voor de deelnemers? 
 

Sara met haar trofee 

Tristan en Ivan Jean Jacques 
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Even voorstellen 

 

Hallo!  

 

 

Mijn naam is Janne Dierynck, 21 jaar en pas van de schoolbanken.   

Sinds 1 juli werk ik als begeleidster in de woondienst van het Kasteel.  

Misschien herken je mij wel van de voorbije twee jaar. 

Ik heb namelijk enkele maanden stage gelopen in het Kasteel.  

Ik ben dan ook héél enthousiast om mijn  

allereerste job hier, in Mariënstede, uit te oefenen!  

Samen met mijn ouders en twee zussen woon ik in Geluwe.  

Op donderdagavond vind je mij (als ik niet moet werken)   

in de harmonie van Geluwe,  

waar ik het instrument hoorn bespeel.  

Eéntje (of meerdere       )drinken met vrienden doe ik ook heel erg graag.  

Voor de rest kook en bak ik vaak in mijn vrije tijd.  

Jullie mogen mij  altijd aanspreken om een babbeltje te slaan!  

Ik kijk er al naar uit.  
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Zomer 

 
Lekker genieten 

Terrasje doen 

Ijsjes 
Zalig genieten van een badje 

Zwemmen 

Pretparken 
Zonnebrillen 



32 

Wedstrijd 
Wie o wie herken je op de oude foto’s? 
 
Zet het juiste cijfer naast de letter. 
Geef uw antwoordformulier voor 30 september af in de drukkerij. 

A … 
 
 
B ... 
 
 
C ... 
 
D ... 
 
 
E ... 
 
 
F ... 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

10 
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We melden u met veel vreugde de geboorte van 

 

 

Lennert 
 

Kleinzoon van Luc Bailleul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mariënstede - nieuws 

Met vreugde melden wij het huwelijk van 
 

Aline en Kristof 
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 VERJAARDAGSKALENDER 

Ingmar  17 aug 
 
Aline  21 aug 
 
Elke  23 aug 
 
Ernest  24 aug 
 
Annelies  24 aug 
 
Lieven  25 aug 
 
Lindsay  25 aug 
 
Bram  30 aug 
 
Marnix  31 aug 
 
 
Dries  1 sept 
 
Luc  2 sept 
 
Veronique 4 sept 
 
Stefanie  4 sept 
 
Mathias  4 sept 
 
Koen  7 sept 
 
Griet  10 sept 
 
Nancy  12 sept 
 
Jorien  21 sept 
 
Ward  22 sept 
 
Marie-Hélène 23 sept 
 
Sofie  26 sept 
 
Sonja  27 sept 
 
Anja  29 sept 

Iris  1 juli 
 
Jean Jacques 8 juli 
 
Hilde  9 juli 
 
Stijn  14 juli 
 
Pieter  16 juli 
 
Els  25 juli 
 
Angelique 25 juli 
 
Andy  25 juli 
 
Brecht  26 juli 
 
Winnie  28 juli 
 
Caroline  29 juli 
 
Sonja  31 juli 
 
 
Elisabeth 1 aug 
 
Peter  2 aug 
 
Dieter  3 aug 
 
Johan  7 aug 
 
Patrick  9 aug 
 
Nathalie  10 aug 
 
Dominique 11 aug 
 
Marleen  11 aug 
 
Elias  13 aug 
 
Wim  14 aug 
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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 

 

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/

