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Een beetje vrede
voor alle mensen.
Dit is wat wij
jullie wensen.
Geen pesten,
geen plagen,
is iets wat ieder
wil vragen.
Geen haat,
geen misbruik van vertrouwen,
maar een liefde
waar je kan op bouwen.
Geen ruzies, geen geweld,
verdraagzaamheid is alles wat telt.
Veel vriendschap,
veel liefde om te geven,
voorwaar een doel om voor te leven.
Wordt er voor iedereen iets van waar ,
dan wordt het een prachtig jaar.
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Siebe in De Gulleboom
De Gulleboom is de naam van de
school in Gullegem.
Ik werk daar elke vrijdag van 11u tot
14u bij de kleuters. Ik ga met de fiets
want ik woon in Gullegem. Dat is niet
ver, ongeveer 5 minuutjes fietsen.

Ik doe heel graag mijn werk in de
Gulleboom omdat ik graag werk met
kleutertjes.

Ik vertel jullie nu wat ik allemaal doe
in de Gulleboom:
- Stoeltjes van de tafels halen en
per kleur zetten.
- De bekertjes van de kleuters
vullen met water.

Ik kan hen helpen. Bijvoorbeeld door
hun schoenvetertjes dicht te doen of
hun jasjes dicht doen.

- De kleutertjes ophalen met
Hannelore en begeleiden naar de
refter.
- De kar met de boekentasjes naar
de klas brengen.

Hilde helpt mij om mijn begeleid werk
goed te laten verlopen. Ik hoop dat ik
nog heel lang in de Gulleboom mag
werken.

- Dan eet ik mijn boterhammen op.

- Tenslotte help ik met Heidi aan
de afwas.

- Dan terug naar huis.
Siebe
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Nieuw in de winkel:
Confituur van druif en ananaskers.

SMS vanuit de tuin:
“Iemand zin in heerlijke ananaskers?
Wij leveren aan huis. Met dank aan
Jos Maertens.”
Zo begonnen we in de voeding na te
denken ‘wat kunnen we daar nu mee
aanvangen?’
Eerst Dr. Google raadplegen.

Wat zijn ananaskersen?
Ananaskersen worden ook wel
goudbessen genoemd, of Kaapse
kruisbessen. Dat laatste waarschijnlijk
omdat ze ooit vanuit Zuid-Afrika geïmporteerd werden. De plant komt echter
uit Zuid-Amerika.

De ananaskers is verwant aan de
bekende tuinplant met de rode
lampionnetjes. Ananaskersen hebben
strokleurige lampionnetjes met daarin
een geel / oranje bes.

Goudbessen hebben een gezond
effect op de darmwerking. De bessen
werden vroeger vaak meegenomen
aan boord van de schepen als middel
tegen scheurbuik.

De ananaskers wordt ook nu nog
gebruikt om kanker, malaria, astma
hepatitis, dermatitis en reuma te
behandelen of te voorkomen. Naast
antioxidanten zitten er nog veel meer
gezondheid bevorderende stoffen in
de bessen zoals polyfenolen en
carotenoïde.

Met al onze kennis gingen we creatief
aan de slag. Door de fris en zoetzure
smaak van de ananaskers dachten we
aan een zoete combinatie. Druiven
waren de perfecte match! Op een
kaasplank geven deze beide vruchten
een kleurrijke & heerlijke toets weer,
zo kwam ons nieuw product tot stand.
Limited edition in onze beide winkels.
Laat jullie smaakpapillen tintelen!
Griet & Lois
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De Renne maakt logo’s

We kregen de opdracht om
inventief en creatief om te gaan met
een logo van een bedrijf.
Zo maakten we een kunstzinnig
werk voor de firma’s Webonut,
Skylux en Vyncke.

Iets creëren met bestaande
materialen was ons uitgangspunt.
Zo gebruikten we houtsnippers,
koperdraad, kurk en hout.

We stellen verschillende materialen
samen met het recycle idee op de
voorgrond. Een tweede leven voor
schaarse grondstoffen.
Zo dragen we ons steentje bij aan
de waardering van het milieu
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Sfeerfoto’s woondienst kasteel

Mmm … lekkere wafels bakken.
SMULLEN MAAR

Kerstsfeer opsnuiven in Ieper
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Halloween
In november vierden we Halloween…
Maar wat is dat nu eigenlijk en waar komt dat feest vandaan?
Wij zochten het voor jullie op in de mediatheek.

In allerlei culturen en godsdiensten
komen feesten voor waarbij de doden
worden vereerd en boze geesten
worden weggejaagd.
Denk maar bij ons aan allerheiligen.
Halloween is ook zo’n feest.
Het komt uit Engeland en wordt gevierd
op 31 oktober. 31 oktober was vroeger
Hallows Eve of allerheiligenavond.
Het is een feest voor jong en oud. Het
doet ons denken aan horror, zombies,
vampieren, …
Kinderen, verkleed als heks of monster,
bellen aan en roepen ‘Trick or treat’.
Ze hebben pompoenen bij zich met
lichtjes. Geef me iets lekkers of ik haal
kattekwaad uit.
Overal vinden ook halloweenfeestjes
plaats. Zelfs griezelen kan een feest
zijn!

8

Mijn nieuwe huisgenoot

We hadden eerst een kat, dan een hond.
Mijn zus wou een hond, maar zij ging alleen wonen.
Het hondje bleef bij ons thuis.
Dat hondje leefde lang, maar plots was het gestorven.

Dat was op een dag dat ik in Mariënstede
aan het werken was. Het hondje was ziek...
Papa en mama hadden veel verdriet.
Zij vertelden het aan mij, het pakte mij.
We hebben lang geen hondje gehad.
Maar nu toch weer ….
Ons huis was een beetje leeg zonder een hondje,
ik miste een hondje in huis.
We gingen overal gaan kijken,
maar dat kost geld hé, een hondje.
Waar ze zelf hondjes kweken,
vonden wij onze nieuwe hond.
Haar naam is Kyra.
Wij kozen die naam.
Ik voel me blij met Kyra in huis.
Ze komt me elke ochtend wakker maken.
Ze draait rondjes en ze blaft, tot ik opsta.
We geven ze af en toe iets lekkers om te eten.

Groetjes van Debby
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Afscheid van AKABE

Geert ging heel lang naar de AKABE,
zo lang dat niemand nog kon bijhouden
hoeveel jaren het nu uiteindelijk was…

Op

zondag kon

je

hem

vinden

in

Zwevegem. Daar deed hij hele leuke
activiteiten samen met zijn vrienden van
de AKABE. Zoals karaoke, muzikaal pak

en nog veel meer.

Voor zijn afscheid organiseerden de
AKABE

leiders

een

gezellig

feestje.

Zo waren er hapjes, drankjes, cadeautjes
en vele gezellige babbels. Er kwamen ook
heel wat oud-leiders naar het feest. Zij
kenden Geert nog van vroeger.
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Naar Clouseau
Toen Geert 2 jaar geleden 40 jaar
werd

kreeg

hij

een concert

van

Clouseau in Schiervelde cadeau.

Het concert werd 3 maal uitgesteld.
Maar 2 oktober 2021 was het zover.
We genoten enorm van het concert en
zongen luidkeels mee !

Geert kreeg zelfs een high five van
Koen Wauters ! Het was super leuk!

Vele groetjes,
Geert en Sarina
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Eindelijk nog eens op reis!
Door de corona al tijdje niet meer op
reis geweest.

De eerste dag gingen we zwemmen
in het hotel.

Daarom organiseerde de begeleiding
een reisje: 3 daagjes naar zee
in een hotelletje.

De tweede dag gingen we naar
Plopsaland. Een begeleidster bracht
Wouter en Cindy mee. Zo hadden we
met ons 7 een mooi dagje Plopsaland.
Een ritje met de tractor, treintje, …
hier en daar een attractie.

We sliepen samen in een
familiekamer. We konden de zee zien
vanuit onze kamer.
‘s Middags aten we een broodje.
’s Avonds mocht iedereen iets kiezen
van op de menukaart.
’s ochtends was er een uitgebreid
ontbijt. Mmm, lekker!
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We hadden geluk met het weer!
Af en toe kwam de zon eens piepen.

’s Avonds gingen Wouter en Cindy
terug naar huis.

De derde dag gingen we wandelen
aan zee. En natuurlijk passeerden we
ook eens in de winkelstraat. Zoals
elke vrouw konden we niet weerstaan
om iets te kopen: elk een juweeltje.

We zouden dit zeker nog eens willen
overdoen.

Groetjes
Hanna, Marleen en Marie - Hélène
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Uit de oude doos: kersttaferelen

Annie en Aline

Marie-Hélène,
Jacqueline,
Geert, Marc en
Geert Daems
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Danny, Anna en
Lieven

Jurgen

Anja en Dominique
Henk

Marleen

Dirk en Karel
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Beestige
Houden je kinderen van dieren?
Zou je graag met je kinderen bezig zijn met dieren,
maar heb je zelf geen dieren thuis?

Dan hebben we een aanbod voor jou.
Mariënstede werkt al vele jaren met de bewoners
in het tuin- en dierenatelier.
Momenteel zorgen de bewoners dagelijks voor de kippen en de schapen.
We kijken ook nog uit om nieuwe kindvriendelijke dieren te houden.

De dieren bezorgen heel wat parkbezoekers veel plezier:
(Groot)ouders die met hun (klein)kinderen de dieren bezoeken,
mensen die vanop een picknickbankje naar de dieren kijken,
wandelaars en fietsers die genieten van de dieren, ….
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In het weekend is er ook aandacht nodig voor de dieren:
Hebben ze voldoende water? Zijn er eieren bij de kippen?
Is er een dier ziek?

Misschien ontstaat er een vriendschapsband met de dieren?……
Daarom zoeken we mensen met kinderen
die in het weekend een moment vrij maken om de nodige zorg
en aandacht te bieden aan de dieren.
Je krijgt natuurlijk uitleg en begeleiding hiervoor,
alsook heel veel dankbaarheid van de dieren
en van alle bezoekers die graag wandelen in het park.
Heb je hier zin in of wil je graag wat meer uitleg?
Tel. 056 50 94 13 vraag naar Lien Degryse of Hilde Decoene
Mail: vrijwilligerswerk@marienstede.be
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Tekening om in te kleuren
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Wist-je-datjes

22

•

Jens in de renne de os aan het schilderen was. Nancy vroeg waar de ezel
was? Zit hij op de stoel, vroeg ze?

•

dat Patrick een pintje ging drinken bij bar Bernard?

•

Siebe op de computer druiven zocht en toevallig bij de rode duivels terecht
kwam? Hoe zou dat toch komen?

•

Dat Geert Decoene een tablet kreeg voor zijn verjaardag?

•

Vrijdagmiddag zochten Griet en ik (Ingrid) een
aparte tafel op afstand van de gebruikers en
van elkaar. ( corona maatregel ).
Griet was alvast inventief in haar vondst

•

Dat de Sint kwam in de woondienst en de huizen?

•

dat Geert en Oscar meededen aan de dag van de jeugdbeweging?

•

dat Ingmar en Geert naar Ice Mountain gingen?

•

de schaapjes zwanger zijn … (winterlammetjes)
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Even voorstellen
Hallootjes,
Ik ben Milan en ik ben 16 jaar, bijna 17.
Ik doe hier halftijds werk en halftijds school.
Ik jeune mij hier en werk hier super graag.
Het is de beste werkplek tot nu toe dat ik gehad heb.
Ik studeer nu voor mijn 1ste jaar verzorging.
Ik ben hier bijna elke dag van de week :
de woensdag, donderdag, en vrijdag.

De andere twee dagen ben ik op school.

Als je mij eens tegenkomt, en je hebt vraagjes over mij, stel ze gerust en ik
zal ze beantwoorden. Jullie helpen mij groeien in mijn werk. Ik hoop dat er
nog vele dagen komen waarbij ik met jullie mag werken.
Voorlopig nog geen dikke knuffel aan jullie allemaal , maar nen elleboog.

Groetekes
Milan
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Hallo iedereen,

Mijn naam is Ynske Pannecoucke.
Ik ben 24 jaar en woon in Rollegem-Kapelle.
Afgelopen jaar werkte ik in de Branding te Kuurne.

Met veel enthousiasme ben ik sinds 1 november gestart
in Mariënstede in de huizen.

In mijn vrije tijd kan je me vinden in Moorslede
waar ik samen met mijn vriend grond heb gekocht.
Momenteel zijn we volop bezig met het bouwen van ons huis.
Daarnaast ga ik vaak gaan wandelen, dit met mijn twee honden Max en Odiel.

lk probeer ook om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen,
al lukt dit me ‘s morgens vroeg niet altijd even goed.
Ik hoop om jullie allemaal snel beter te leren kennen!
tot snel,
vele groetjes
Ynske
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Onze wensen voor 2022

Ik wens geen corona
meer en geen mondmaskers !

Margaux: hoop
dat we samen
kunnen vieren

Maarten

Ik wens een
baby paard
Jan S.

Ik wens je een
gelukkig nieuwjaar en
dat corona maar snel
weg is
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Ik wens dat niemand zich moet
vervelen

Ik wens jullie een
goed jaar en dat we
samen mogen vieren

Kristel
Jorien: dat de corona snel
minder is en we terug leuke dingen
kunnen doen
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Ik wens geen ruzie in het
nieuwe jaar !

Hanna

Ik wens een
goede gezondheid voor mijn
kinderen en
familie

Ik wens dat mama en
papa trots op me zijn
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Siebe: dat kvk beter en beter zal worden
en heel de match kan winnen

Een vredevol ,
goed
Nieuwjaar!!
Colette

Ik wens een gelukkig
nieuwjaar en veel
muziek voor iedereen en
een gelukkig nieuwjaar
voor Andreas van Lie
Ik wens iedereen veel
geluk en een goede
gezondheid toe! En dat de
corona voor altijd gedaan
mag zijn! En we dan ook
geen mondmaskers meer
moeten dragen!
Stefanie Dewilde

Gelukkig nieuwjaar, goede gezondheid, niet veel
tegenslagen en hopelijk naar een trouwfeest!
Patrick
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Afscheid van Figo

Een vriend geeft je een knuffel
Een geliefde geeft je een kus
Een hond geeft je zijn hart
Figo, de hond van Els D’Heygere, is jammer genoeg overleden.
Figo kwam bijna iedere vrijdag in de smak .
Veel sterkte aan Els en Krist
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Wedstrijd
Verbind de foto’s met de juiste plaats waar je ze terug kan vinden.
Graag binnen brengen voor 21 januari 2022
Naam: ………………………………………………………………...

Winnaar vorige keer: Lie Vancaneghem.
Lie mag haar prijs afhalen in de mediatheek.
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Gedenkplaats
In 2013 opende Mariënstede zijn gedenkplaats.
Alle overleden bewoners en gebruikers van Mariënstede kregen er een mooi
plaatsje
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Mariënstede - nieuws
Met Mariënstede betuigen we ons medeleven bij het overlijden van
Robert Lagae
Vader van Danny Lagae
Christian Clay
Grootvader van Manon Delville
Rita Vangeenberghe
Schoonmoeder van Aline Ryckoort
Gabriël Mylle
Grootvader van Jens Leman
Rosa Mathys
Oma van Jurgen Vandewalle

We melden u met veel vreugde de geboorte van

Josse
Neefje van Bavo

Leo
Marc Vermeersch is grootnonkel

Remi
Zoontje van Brecht Scheldeman

Milan
Kleinzoon van Ria Dewulf (gepensioneerd ex-collega) en Luc Pinket (vrijwilliger)

33

VERJAARDAGSKALENDER
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Katrijn

3 dec

Dimitri

9 jan

David

4 dec

Rik

9 jan

Koen

6 dec

Jurgen

10 jan

Geert

7 dec

Hanna

10 jan

Loic

7 dec

Maarten

12 jan

Irina

8dec

Didier

14 jan

Griet

11 dec

Annie

17 jan

Friedel

14 dec

Jens

22 jan

Martine

14 dec

Danny

31 jan

Hannelore

17 dec

Marcial

31 jan

Tania

19 dec

Ivan

31 jan

Dries

23 dec

Krystyna

7 feb

Bianca

25 dec

Stefaan

8 feb

Jordy

26 dec

Jesse

15 feb

Gitta

27 dec

Manon

16 feb

Wouter

30 dec

Rika

17 feb

Tine

31 dec

Willem

18 feb

Nathalie

2 jan

Katrien

20 feb

Ann

2 jan

Geert

26 feb

Annelies

3 jan

Marieke

26 feb

Shana

4 jan

Kristien

27 feb

Hilde

6 jan

Hoeve

Meensesteenweg 686
8800 Beitem
Tel. 056 50 22 69
Onze specialiteit:
Kaasschotels
ambachtelijke hoeveproducten

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

OPENINGSUREN:

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

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

Driemasten 126
8560 Wevelgem
www.buxbeer.be
0468 23 86 26

EURO JOE
Nicky en Joe
Kleine Ravestraat 3
8890 Moorslede
051/78 04 38
0475/40 85 53
www.euro-joe.com
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Bouwmaterialen Develtere
Ledegemstraat 77-79
8890 Moorslede
056 50 52 62
www.bouwmaterialendeveltere.be

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

Zuivelhoeve Dendauw

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

056/50 92 81

Driemastenstraat 5
8880 Ledegem
056 50 43 75

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

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