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Dank u wel John 
 
   John Vandelanotte is 70 jaar  

   en verlaat de Raad van Bestuur. 

   Hij was medeoprichter van Mariënstede in 1985, 

   altijd heel actief betrokken in de Raad van Bestuur  

   en de  laatste 15 jaar nam hij de rol op  

   van afgevaardigd  bestuurder. 

 

Een schets van John. 

 
We kennen je als een persoon met een passionele gedrevenheid. 

Recht door zee, zonder franjes en met een behoorlijk flamboyante leidersstijl 

wist je Mariënstede te be-ziel-en. 

Deze no-nonsense manier van leiding geven werd gewaardeerd. 

Je kwam tot de kern zonder poespas, doelgericht en praktisch. 

Relativerende humor en charismatische overtuigingskracht 

waren het kenmerk van jouw stil leiderschap. 

Zo wist je ratio en emotie in een evidente symbiose te brengen. 

Hierbij onderschreef je de regel dat praten niet voldoende is,  

je moet in actie komen om iets te bereiken. 

Je waakte erover dat deze acties gekaderd werden conform de visie van Mariënstede 

waarbij waarden en normen geen loze woorden zijn. 

Kwaliteitsvolle dienstverlening stuurde je vanuit het motto ‘meten is weten’, 

rekening houdend dat alles wat werkelijk waardevol is ook kwetsbaar en niet meetbaar is. 

Je staat immers met beide voeten in de Vlaamse klei, 

Vanuit je fascinatie voor dit oermateriaal bewerk je klompen klei tot mysterieuze beelden,  

onmeetbaar, kwetsbaar, ergens ontsproten vanuit een diep gevoel voor harmonie. 

En laat net die kwetsbare harmonie een drijfveer zijn binnen Mariënstede. 

Jouw geest-drift, ge-love-n en ge-raakt-heid blijft ons bij. 

Je bent en blijft het knuffelcontact van Mariënstede, we vermoeden dat dit wederzijds is. 

 

Bedankt, het ga je goed, Vele Warme Knuffels 
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Blinkende bussen 
 
 
We doen ons best om onze busjes van Mariënstede  
goed te onderhouden. 
Het poetsen lukt echter niet voldoende. 
Dat gaat moeilijk met de ateliergroepjes. 
 
 
 
Daarom zoeken we: 

Een vrijwilliger, man of vrouw die graag bussen poetst. 
Die wekelijks 1 vaste voormiddag hiervoor tijd vrij houdt. 
Die  samen met 1 of 2 gebruikers van Mariënstede  
de handen uit de mouwen steekt 

 
 
 
Wat krijg je: 

Aangepast en degelijk werkmateriaal 
Verse soep 
Gemotiveerde helpers en ambiance 
Een trots gevoel als je de busjes ziet voorbij rijden 
Heel veel dankbaarheid. 
Warmmenselijke contacten 
Besparing op je uitgaven omdat je niet naar de fitness hoeft 
(grapje) 
 

 
 
Meld je aan bij Lien of Hilde van de vrijwilligerswerking:  
056 50 94 13  
of vrijwilligerswerk@marienstede.be 

  

Oproep 

mailto:vrijwilligerswerk@marienstede.be
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Uit de  
oude doos 

Els C., Marianne, Eunice, Ann en 
Roos 

Pieter : tegels voorzien van lijm voor terras 
 Carabane  

Griet in de kiné 

mailto:vrijwilligerswerk@marienstede.be
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Verbouwingen smak 
 
 
De verbouwingen van de SMAK         

zijn  gestart. Hiervoor werken we samen 

met Stefaan, de broer van Frederik.  

 

De eerste week heeft Stefaan samen 

met zijn ploeg héél veel lawaai gemaakt. 

Stefaan heeft de oude vloer verwijderd.  

Die oude vloer was heel hard. 

We hebben hem moeten stukschieten.  

Iedereen in het kasteel daverde mee.  

Gelukkig waren Colette en Dieter                    

op vakantie.  

 

Daarna heeft Stefaan een nieuwe goed 

geïsoleerde vloer geplaatst: nooit meer 

koude voetjes in de SMAK! Het is ook 

goed voor het milieu. 

 

Voor de SMAK ligt er een nieuwe            

waterzuivering onder de grond. Die zal 

het vuile water van de WC’s proper               

maken. De vijverbewoners zullen hier 

blij mee zijn.  

 

En om zeker te zijn dat alles goed             

verloopt, houdt Frederik samen met              

de architect een oogje in het zeil. 

Stefaan is gewaarschuwd !  

 

Stijn  
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De schoonmaakploeg staat weer paraat 

Elke maandagnamiddag               

gaan we op stap.  

Nee nee, niet zomaar  

een toertje wandelen  

maar op vuilnisjacht. 

 

Met ons fluohesje op de rug,  

een grijper in de hand  

en 2 vuilniszakken aan de rolwagen 

speuren we de straten af. 

 

“We hebben al veel vuiligheid  

gevonden langs de stroate” (Patrick) 

Papiertjes, karton, kleren,  

een tentenzak, zakdoeken,   

sigarettenpeuken, beeldjes,  

een leeg flesje bier, mondmaskers, 

blikken, een bord, geld (1 euro), een 

koffielepel, … 

 

“We zouden dat geld beter op de bank 

zetten” (Patrick) 

 

Verloren voorwerpen brengen we terug 

naar de blije eigenaar. Zo vonden we 

het cuttermes van Wim terug tijdens 

vuilnisjacht. 

 

Kortom: opgeruimd staat netjes. 

 

 

De mooimakers 

Koen, Patrick, Dieter, Geert Decoene, 

Marieke, Rika, Nancy en Karien D. 
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Sfeerfoto’s van de vakantiewerking 
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Na de successen van het eerste 

KunstBaan-project bij Decospan  

werden Ivan en Jan opnieuw   

uitgenodigd voor een vervolg  

van het project. 

 

 

 

 

Het KunstBaan-team deed een pitstop 

bij Decospan en creëerde een  

race-auto uit fineerhout. 

Ivan, Jan en Roland van De Pelikaan 

selecteerden zorgvuldig  

80 verschillende soorten fineerhout 

om het voertuig te bekleden. 

 

 

 

Op het einde konden de kunstenaars 

plaatsnemen in het voertuig en werd 

het kunstwerk op een warme manier 

onthaald door de medewerkers van 

Decospan.  

Team KunstBaan heeft de race met 

glans doorstaan en  

verdient een podiumplaats! 

 

 

De race-auto wordt tentoongesteld op 

de beursstand van Decospan op de 

Prowood beurs in het Gentse Flanders 

Expo. (17-21 oktober) 

 

Kunstbaanproject 
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Over het klimaat 
 
Het was erg dit jaar, zoveel                      

bosbranden, overstromingen,                       

hittegolven,…. En dan de regen in 

Wallonië die zorgde voor zo’n erge 

overstromingen. 

 

 

 

Johan zei dat hij bang was                          

dat de wereld zou vergaan. 

Frederik, Dieter, Wouter en Griet               

wilden er meer over weten en dus gaf 

Hilde in de mediatheek 2 keer vorming 

over het klimaat. 

 

 

 

We leerden dat er te veel CO² is. 

Dat komt door verbranding van olie, 

gas, steenkool, …  

EN er zijn niet genoeg bomen.        

(bomen nemen CO² op en ademen 

zuurstof uit) De aarde warmt hierdoor 

op en is als een oververhitte serre. Dat 

heet het broeikaseffect. 

 

 

 

Daardoor is het klimaat verstoord. 

Dat heeft heel veel gevolgen voor de 

planten, de dieren, het weer,….. 

Het zeewater stijgt ook omdat de      

ijskappen smelten. We zitten dus met 

een serieus probleem! 

Onze aarde is ziek en heeft koorts. 

 

 

Binnenkort is er in Glasgow in             

Schotland een vergadering hierover 

met alle wereldleiders om te kijken wat 

eraan kan gedaan worden. 

 

 

 

Wij kunnen ook veel doen: 

Het licht uitdoen  

 

 

De tv en de computer afleggen als we 

die niet gebruiken. 

 

 

De kraan niet gans de tijd laten lopen.  

 

 

Niet te lang douchen.  

 

 

De verwarming wat lager zetten. 

 

 

Goed recycleren. 

 

 

Minder dingen kopen. 

 

 

Ons verplaatsen met de fiets of met 

het openbaar vervoer. 

 

 

- Minder rundsvlees eten. 
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We vinden dat Mariënstede ook al 

goede dingen deed: 

 

 

 

Sorteren in ons recyclagepark. 

 

 

Het personeel stimuleren om met de 

fiets naar het werk te komen. 

 

 

Producten kopen van eigen streek. 

Lokale producten aanbieden in onze 

winkel. 

 

 

Koper en kurk verzamelen voor          

hergebruik. 

 

 

Minder vlees klaar maken in de        

keuken. 

 

 

 
 

Maar we kunnen nog beter ons best 

doen en een tandje bijsteken.  

Daarom zal er veel gewerkt worden 

aan de gebouwen. Deze moeten goed 

geïsoleerd worden zodat we minder 

verwarming nodig hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

We kregen in de vorming uitleg van 

weerman Bram in een filmpje over het 

klimaat en we zagen ook hoe Greta 

Thunberg, een jong Zweeds meisje, 

zoveel doet om het klimaat te redden. 

 

 

 

Tenslotte keken we naar het filmpje 

‘Ym-kenia de boself en de                    

fluisterende boomnimfen’ van       

filmvrijwilliger Willy Lievens en acteurs 

Ymke en Hilde.  

Daarin hoorden we hoe de                   

orakelboom vertelt aan Ym-kenia wat 

ze moet doen om het klimaat te                

redden.  

 

 

 

Ben je benieuwd? Kijk maar eens op 

youtube en tik de titel van het filmpje 

in. Of scan de QR –code hieronder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederik, Griet, Dieter, Wouter,  

 

 

Johan, Hilde   
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Win win werk 

“Hey, 
Vandaag heb ik een topdag beleefd!  
Ik heb zeer genoten van de mensen van Mariënstede  
en de topbegeleiding van jullie collega Els.  
Waar ik vooral van genoten heb is de spontaniteit,  
het gezond plagen, geen geroddel en niets van jaloezie  
tijdens de onderlinge gesprekken.  
Vele bedrijven kunnen hier van leren! 

Voor mij een aangename ervaring van zowel jullie begeleiding als van 
de medewerkers.  
BEDANKT!!   Alain “ 

Dit jaar gingen we terug  met 
een groepje naar  
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Bye bye congé!  
 
‘t is weer voorbij die mooie zomer …  
enfin ‘t is weer voorbij de congé…  
We vertellen aan elkaar over ons verlof. 
 

Zomerse groeten van de kamishibai 

Marie Hélène heeft toch gepoetst .  
Ze vindt het leuk als ‘t proper is.  
Ze heeft grote vissen gezien.  

Rika ging naar Zonnegloed  
en zag daar veel dieren.  
In de huizen was er ook eens  
een ontbijtbuffet met alles erop en eraan.  
En er was een lekkere barbecue  
van Dimitri. Mmmmmmmm  

Marianne ging vissen met Dieter.  

Ludovic genoot vooral van de Olymische 
Spelen en de vele terrasjes.  

Christine ging ook mee  
naar de Zonnegloed  
en kreeg hoog bezoek van broer en zus.  

Didier vertelde over de uitstap naar Ieper  
en over de bollo smitto.   

Sabine ging naar de markt en genoot  
van het logeren bij zus. 

Geert Daems kreeg bezoek van papa.  Ze gingen samen iets drinken  
in het Dadipark.  
Geert vond het eten van de kok lekker!  
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Op 23 juli vertrok ik richting Nederland 

voor een weekje. 

Het was een lange reis, want  

we stonden in de file rond Breda. 

 

 

Het huisje waar we verbleven  

telde 7 slaapkamers.   

We waren met 8 personen, dus  

dit was een echte luxe.   

Ook Christine, die vroeger in de  

renne werkte  

en haar vriendin Lieve waren mee. 

 

 

En ikke had geluk… of sommigen  

zouden misschien zeggen: 

“Amai dutske met al die vrouwen”... 

Ik was alleen tussen 7 vrouwen! (mijne 

harem) 

En tetteren, tetteren en nog  

eens tetteren die vrouwen. 

Ik kon ook nog mijn zegje doen 

hoor. 

Maar echt verwend door hen… nee dat 

was ik niet.  

 

 
We deden vele uitstappen  

zoals de beeldentuin  

museum de fundatie,  

pretpark Hellendorp, Burgers Zoo in 

Arnhem, Giethoorn, … 

 

Eddy met zijne harem naar Nederland 
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In de Burgers Zoo was er een groot 

aquarium waar er duikers tussen de 

vissen zwommen.   

Was heel indrukwekkend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Giethoorn, het Venetië  

van Nederland  

maakten we een foto  

van Christine en mezelf  

in traditionele klederdracht. 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes 

Eddy 
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Uitstap naar Ieper 
 

Op maandag 2 augustus vertrokken  

wij met de bus naar Ieper. Frederik,  

Didier, Jessie en Linda waren mee. 

 

We gingen eerst een goeie aperitief 

drinken. We kwamen toe in een              

gezellig restaurantje, helemaal                   

aangepast voor rolwagens! Maar ze 

serveerden geen middageten. We               

gingen dan maar op zoek naar een   

ander restaurant op de markt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we aankwamen, zagen we dat er 

kermis was in Ieper. Joepie!      
Didier was content. 

 

 

 

 

 

‘s Middags at ik lekkere frietjes met 

scampi’s in currysaus, mmm! 

Ik genoot ook van een fris pintje erbij.  

Na het eten deden we nog een                

wandeling rond de kermis tot aan de       

Menenpoort. Het was heel mooi weer,  

de zon scheen de hele tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier en ik speelden nog bollo smitto 

op de kermis.  

 

Als afsluiter genoten we  van  

een pannenkoek met koffie. Het was 

een geslaagde dag! 

 

 

 

 

 

Hopelijk tot volgend jaar, Marc!  
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Afscheid Kobe  
 
Koen zocht alle pictogrammen in dit artikel alleen op in de mediatheek. 

 Hij vertelt: We gaan hem missen, Kobe!  

Afscheid nemen was moeilijk.  

We wensen jou een goede dag op jouw nieuw werk. We hopen dat je er evenveel 

plezier hebt als bij ons.  

Cindy en Kobe begeleidden het Gele  
huis. 
 
 
 
 
 
Mannenweekend : de activiteiten en 
de deelnemers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dingen die we samen deden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jij was de aandachtsbegeleider van 
deze mensen 
 
 
 

Jouw collega’s in Bruggesteun en een 
schaap.  Want jij houdt van schapen. 
 
 
 
 
De gebruikers die je vroeger en nu 
begeleidde in bruggesteun. 
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Henk woont nu in de 
Lovie… 
 
 
 
Henk kwam bij ons wonen in het  

kasteel in 1998, maar verhuisde in 

1999 mee naar de Huizen.  

Hij woonde bijna 23 jaar in  

Mariënstede. 

 

 

Vroeger werkte Henk in de Waak.  

Toen dat niet meer goed lukte, kon 

Henk aansluiten in het dagcentrum.  

Dat deed hij heel graag.  

 

 

Op woensdag hielp Henk kaas maken 

met Rik, het was mooi om hen samen 

bezig te zien.  

Daarvoor moest Henk extra vroeg     

opstaan, maar dat maakte hem niks uit, 

hij deed dit gewoon graag zei hij.  

 

 

In zijn loopbaan in het dagcentrum 

deed Henk heel wat verschillende  

ateliers. Hij deed ook begeleid werk, 

werken op verplaatsing vond hij super 

Hij werkte eerst in de Menense              

Bloemmolens, waar hij de bloem moest 

afwegen en de zakken dichtdoen.  

Toen de firma verhuisde, kon Henk   

werken in het Groendal, waar hij dozen 

maakte, waarin de kazen verpakt     

werden om te versturen. Het vervoer 

gebeurde steeds me een vrijwilliger.  

 

 

Henk keek uit naar die momenten van  

begeleid werk.  

 

 

 

Henk woonde in de Huizen eerst in het 

rode huis, en verhuisde dan naar het 

gele huis.  

 

Sabine (vriendin van Henk) vertelt het 

volgende: 

Henk drinkt graag koffie, met melk. 

Hij kijkt ook graag naar het voetbal. 

Henk maakt graag muziek en luistert 

ook graag naar de muziek. 

Hij danst ook graag. Zijn favoriete 

groep is Kiss. 

We zijn 18 jaar samen, van liefde  

gesproken... 

Ik mis hem wel nu hij in de Lovie woont. 

Ik ben blij dat ik nog op bezoek kan 

gaan.  

 

 

 

 

Bart vertelt het volgende: 

Henk drinkt graag veel koffie, en kon 

me goed plagen.  

Ik heb Henk veel geholpen toen hij in 

het gele huis woonde. We missen Henk 

wel in het gele huis.  

 

 

 

 

De laatste tijd was het wat moeilijker, 

Henk was ferm veranderd. 
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Henk ging ook jaarlijks mee naar 

Rock For Specials en  

op mannenweekend.  

Als we op reis gingen met de Huizen, 

ging Henk ook steeds mee.  

 

 

 

Henk fietste vroeger naar thuis in  

Lendelede, naar zijn ouders.  

Vroeger deed Henk ook zijn bood-

schappen alleen, maar nu lukte dat 

niet meer, de begeleiding ging samen 

met Henk op boodschap. 

 

 

 

Henk eet graag een belegd broodje 

met préparé of kip curry. Hij eet ook 

graag boules de Berlin of een eclair. 

Witloof eet Henk niet graag.  

Henk gaat graag gaan winkelen, dat is 

waarschijnlijk een hobby van Henk. 

Henk gaat ook graag naar pretparken, 

naar de bowling en gaan zwemmen. 

Als er een feestje is, dan is Henk daar 

graag bij, hij drinkt graag een mazout 

of cola. 

 

 

 

 

Henk wordt gemist in het gele huis, 
zijn naam wordt heel veel genoemd. 
We zijn allemaal tevreden dat we nog 
bij Henk op bezoek kunnen gaan. 
 

 

 

 

 

Henk, we wensen je het allerbeste in 

je nieuwe thuis, de Lovie,  

geniet ervan,  

en we komen zeker nog op bezoek! 

 

 

 

Dikke knuffel van ons allen van de 

Huizen.  
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Handige klustip van Aline 

Lievelingseten van Brian 

Ik moet er niet over nadenken.  Spaghetti bolognaise  is mijn favoriet  
eten. 
  
 
Mmmm ... 
 
 
 

 

Iedereen heeft het wel eens voor dat je nog vlug  

een gaatje moet boren in de muur, maar dat je niet alles wil vuil maken. 

Dan heb ik de perfecte tip voor jullie. 

Hou onder het te boren gaatje de stofzuiger.  

Zo is alle vuil meteen weg! 
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De gouden raad van tante Tania 

Anekdotes 

Patrick: Vroeger hebben we nog geschaatst  op  de vijver  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Marc: waar is de tijd?  Vroegere jaren was er Kasteelnocturne 
Dit  was leuk en prachtig. 
 

Aangebrande kookpotten en pannen, kan je makkelijk  

schoonmaken met azijn. 

 

Giet een laagje azijn in je kookpot en laat het een paar minuten 

koken. 

 

Daarna wrijf je met een sponsje al de aangebakken  

resten weg zonder moeite. 
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Mijn trots, mijn held…  
 

Van Gogh is mijn held.  
 

Ik kijk heel erg op naar de kunstwerken van hem. 
 
 
 

Hij is een Nederlandse kunstenaar.   
 
 
 

Hij werkt met mooie kleuren.  
 
 
 

 Hij kon van zijn hobby zijn werk maken.   
 
 
 

Dit is ook mijn droom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Johan, de kunstenaar  
 
 



23 

 
 
 

Mariënstede zoekt: 
 

enkele vrijwilligers die graag wandelen  
of fietsen in Dadizele. 

En …… die graag een doel hebben om dit te doen. 
Wat is het doel? 

Ons winkelinfoblaadje bussen bij de  
winkelklanten in het dorp. 

Je kan kiezen voor 1, 2 of meerder straten. 
Elke vrijdag kom je de briefjes halen in het kasteel en 
daarna heb je een weekend lang de tijd om dit te doen. 

Interesse? 
Bel naar 056 50 94 13 of mail naar  
vrijwilligerswerk@marienstede.be 

Vraag naar Lien Degrijse of Hilde Decoene 

mailto:vrijwilligerswerk@marienstede.be
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Mercikes vrijwilligers 
 

 

 

Het leek een eenvoudige vraag:  

zoek enkele vrijwilligers om een tent op te zetten…  

We hadden al snel heel wat enthousiastelingen, waarvoor grote dank! 

 

Of ze nog zo enthousiast waren tijdens de opbouw en afbraak,  

dit durfde ik op het moment zelf niet te zeggen. 

Want laat ons nu wel stellen dat de tent van Circus Ronaldo  

niet zomaar een tentje is! 

 

Het was daarbij ook een spiksplinternieuwe tent.  

Voor Pepijn en Danny Ronaldo was het ook wat zoeken… 

 

Gelukkig konden ze rekenen op de mankracht van Pierre,  

Philippe D., Philippe S., Danny, Marc, Luc, Michel en Frans. 

Zonder hen stond er geen tent recht en was er dus ook  

geen voorstelling mogelijk! 

 

Het was mooi om te zien hoe enkelen nadien elkaar  

nog terugvonden in onze winkel om het zware werk wat door te spoelen. 

Ik hoop dat het jullie heeft gesmaakt, want jullie hebben het verdiend  

 

 

 

 

 

Bravissimo! 

Bedankt, bedankt, bedankt! 

 

Lien 
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Wist-je-datjes 

Wist je dat… 
 
 

• je ook djembé kan spelen op de melkkitten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elias in Den Ouden Advocaat op zijn knieën ging…. Nee niet voor Sylvie (eigenares)
maar  om een potje van tussen de paletten te halen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• we dit jaar terug van de partij waren op de streekproductenmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• het kookpersoneel vanaf eind oktober nu ook kookt op zaterdag?   
Een grote Dankuwel aan alle vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet om  
op zaterdag te koken. 



27 

• we in Rollegem Kapelle ook nen barbecue hielden en dat we een paar goeie 
chef koks hebben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• bruggensteun terug een barbecue organiseerde dit jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Marie—Hélène uit ging eten voor haar verjaardag.  Tijdens de vergadering 
vraagt iemand: Marie-Hélène waar ging jij naartoe? 

Marie-Hélne: Watou 
Els O;: ‘t Wa(s) toe           Dan kan je niet gaan eten hé! (hihi) 
 
Els en haar talenten om  
woordmopjes te maken 
 
 
 
 
 
 
 
• in de mediatheek 
Katrijn: Lie, we moeten veel knippen.  Doe jij dat graag? 

Lie: nee, niet zo 

Katrijn: Nee, ik ook niet.  Ik kan niet goed knippen. 

Lie: Ik ook niet …. Maar ik kan wel goed zagen.   (met pretlichtjes in haar 

ogen) 
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Even voorstellen 

 

Mijn naam is Laurens Vandermeersch.  

Ik ben 21 jaar. 

Pas van de schoolbanken en juist begonnen in Mariënstede. 

Ik woon in Geluwe. Ik heb een broer en een zus. 

Bij mijn mama en bij papa heb ik nog een zus. 

Ik ging naar school naar Dominiek Savio.   

Mijn hobby’s zijn turnen, kleuren, gamen  

en afspreken met vrienden om iets te gaan drinken  

of naar een pretpark te gaan. Ik ben grote fan van Harry Potter. 

 

Hallo iedereen,  

 

Ik ben Siebe Cuvelier en ik ben 22 jaar.   

Ik ben net afgestuurd in de Hoge Kouter in Kortrijk. 

Ik woon in Gullegem. 

Mijn hobby’s zijn voetbal, fietsen, zwemmen en muziek. 

Ik kijk graag naar voetbal op TV en soms  

ga ik naar een  live match van KV Kortrijk en  

FC Gullegem. 

En zelf speel ik ook voetbal bij KRFC Ledegem. 

Ik imiteer graag mensen zoals Bart Peeters, Urbanus, … 

Eigenlijk teveel om op te noemen. 

Ik ben zeer blij dat ik hier mag werken in Mariënstede. 

 

Veel groetjes 

Siebe 
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Hallo, 

 

Mijn naam is Lie.  

Ik hou van muziek, vooral van Niels Destadsbader. 

Wist je dat de letters van m’n naam ook terugkeren 

in de naam van Niels. 

En ik eet supergraag frietjes met vol au vent. 

Daarnaast maak ik graag grapjes,  

dat maakt van mij een vrolijke jonge dame. 

Ik kom hier ook logeren sinds 1 oktober. 

Hopelijk zien we elkaar binnenkort. 

Tot in de gang. 

 

 

Hallo, 

 

Ik ben Ricky.  Ik ben in september 22 jaar geworden. 

Ik woon in Menen.  Ik heb 3 boers en binnenkort  

krijg ik er nog een broertje of zusje bij. 

Ik hou van honden en katten.  

We hebben 2 katten, Bie en Prime 

Mijn hobby’s: zingen, rolstoeldansen, fietsen (driewieler en 

handfietsbike) 

Ik ben blij dat ik in Mariënstede mag werken.   

Ik vind dat Mariënstede bij mij past. 

Het doet met goed dat ik veel nieuwe mensen leer kennen. 

Ik kom met de blauwe bus en werk 5 dagen.   

Ik werk in de bakkerij, de smak, op donderdag in de resto (rusthuis), tuin,  

recyclage en winkel.   

Er zijn nog een paar ateliers waar ik nog niet in gewerkt heb.  

Dit komt nog wel. 

 

Salutjes 

Groetjes 

Ricky 
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Hallo allemaal 

 

 

 

Mijn naam is Isabel Beerland en ik werk sinds  

13 augustus in Mariënstede bij  Bruggensteun,  

waar ik samen met de collega's de mensen wat ondersteun en help.  

Het is een heel boeiend werk . 

 

Ik ben van Ledegem afkomstig en woon al meer dan 20 jaar  

met mijn man en twee tieners in Dadizele. 

 

In mijn vrije tijd kan ik genieten van lekker eten,  wat lezen,  

op reis gaan en zingen in het koor.  

( Deze die vals zingt...dat ben ik) 

 Ik probeer ook wat te sporten om mijn chocoladekilo's  

wat onder controle te krijgen... 

 

Elke voormiddag vind je me nog in mijn andere job: 

tussen mijn leerlingen van het derde leerjaar.  

Het is een fijne combinatie en heel fijn om jullie allemaal  

wat beter te leren kennen . 

 

Lieve groetjes Isabel. 
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Wedstrijd 

Winnaar vorige keer: Marleen Werbrouck 
Marleen mag haar prijs afhalen in de mediatheek. 

Twee ogen zo blauw, zo innig en trouw … 
 
Kan je herkennen van wie  de ogen zijn? 
Graag binnen brengen voor 30 november in de mediatheek. 
 
Naam:…………………………………………………………………………….. 
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Ingmar Dombrecht 
5 maart 1966—14 augustus 2021 

De liefde en  de leegte  

Het is er tegelijk 

Toen jij wegvloog als een vlinder 

Maakte je de hemel prachtig rijk 

Ik moet Ingmar bedanken 

ook in de kiné 

Z’n mooie woorden 

de grappen met luc 

de fratsen met Joris. 

Soms had hij slechte dagen, 

maar soms ook sterke dagen. 

Hij ging graag op reis, 

maar is nu in het paradijs om te rusten. 

Je was niet dom, maar slim. 

Je woorden waren mooi als ijzer. 

Geniet maar van de wolken en de regenbogen. 

Geniet nu van de stilte; 

 

                                                             Ludovic 
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We melden u met veel vreugde de geboorte van 

 

 

Suzan Bailleul 
 

Kleindochter van Luc Bailleul 
 
 
 
 
 

Robin Verhaeghe 
 
 

Kleindochter van Lieven Detavernier 
 
 
 
 
 

Mariënstede - nieuws 

Met Mariënstede betuigen we ons medeleven bij het overlijden van 
 
Ingmar Dombrecht 
Bewoner kasteel van Mariënstede 
 
Stefaan Vanluchene  
broer van Jozefa (bewoonster huizen) 
 
Maria Lannoo 
Schoonmoeder van Donald van Damme (vrijwilliger) 
 
Sofie Vancoillie  
Schoondochter van John Vandelanotte (afgevaardigd bestuurder Raad  
van Bestuur) 
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 VERJAARDAGSKALENDER 
Danny  19 nov 
 
Laurens  20 nov 
 
Marianne 28 nov 
 
Hilde  29 nov 
 
Margaux  30 nov 
 
Manu  30 nov 
 
Katrijn  3 dec 
 
David  4 dec 
 
Koen  6 dec 
 
Geert  7 dec 
 
Loic  7 dec 
 
Irina  8dec 
 
Griet  11 dec 
 
Friedel  14 dec 
 
Martine  14 dec 
 
Hannelore 17 dec 
 
Tania  19 dec 
 
Dries  23 dec 
 
Bianca  25 dec 
 
Jordy  26 dec 
 
Gitta  27 dec 
 
Wouter   30 dec 
 
Tine  31 dec 
 

Greet  1 okt 
 
Jan  2 okt 
 
Michael  11 okt 
 
Brian  11 okt 
 
Ole  15 okt 
 
Cindy  15 okt 
 
Cindy  16 okt 
 
Sofie  23 okt 
 
Sander  25 okt 
 
Ingrid  26 okt 
 
Kris  28 okt 
 
Sharon  28 okt 
 
Kristel  29 okt 
 
Kimberley 29 okt 
 
Bert  31 okt 
 
Marc  5 nov 
 
Ymke  7 nov 
 
Els  8 nov 
 
Kris   8 nov 
 
Ludovic  15 nov 
 
Colette  16 nov 
 
Bavo  16 nov 
 
Eddy  16 nov 
 
Simon  18 nov 
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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/

