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september 2022 

Dag 
Je hebt de eerste officiële nieuwsbrief 2.0 van De Stege in                 
handen. ‘De Stege?’, denk je misschien…, al is de kans groot 
dat je reeds -op één of andere manier- kennismaakte met 
onze mini-beleefboerderij (ook wel zorgboerderij geheten). 
Je staat alleszins in ons adressenbestand en zal zodoende 
tweemaandelijks bestookt worden met een nieuwsbrief 
waarin we het reilen en zeilen van De Stege onder de loep 
nemen, samen met een kijk op onze kalender. 
Let wel: wil je een dergelijke nieuwsbrief niet langer                    
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@destege.be met 
als onderwerp ‘uitschrijven nieuwsbrief’. 
                            Alvast veel leesplezier, dat zie je van hier! FV 

Save the               
  

date: 2,              
        

3 en 4 juni 

2023 

Verantwoordelijke uitgever: Nathalie Sinnesael 

Nieuwsbriefredacteur: Fries Verschaete 

Het is alom in het nieuws, we kunnen er niet meer omheen, al 4 jaar hanteren we dezelfde 
prijzen en gezien de stijgende energie- en voedselprijzen zijn we genoodzaakt ook onze  
prijzen aan te passen; vanaf 15 september 2022 kost een ticket voor een beleefdag 30 euro 
per kind; soep, warme maaltijd en vieruurtje en heel veel liefde, nog steeds inbegrepen. 

We hopen op jullie begrip hieromtrent…. 

WEETJE 
De naam De Stege is een letter-
woord; de twee dochters van   
bezielster Nathalie en haar     
echtgenoot Bert heten Sterre en 
Geike. Wat puzzelen met de     
beginletters van beide             
voornamen leverde de naam                
Stege op. N.v.d.r. Ingeval de 
dochters Pina en Tessa hadden 
geheten, was het een heel                      
andere naam geweest… ;-) 



AGENDA                                                                                                                         
- 15 september: inschrijvingen open voor de herfstvakantie 

- zondag 18 september: wandelen voor Oigo, marathon voor Oigo: "Oigo (Opgeven is geen optie) 
is een vereniging die daadwerkelijk een bijdrage levert in de strijd tegen kanker en dit met alle 
nodige middelen en alle nodige initiatieven". Nathalie loopt haar marathon voor Oigo (42,2 km). 
Wie wil meelopen (5 euro per ronde van 10 km — 20 euro voor de volledige marathon). Wie die 
dag wil wandelen voor dit goede doel of wil komen supporteren, je kan starten aan OC de                 
Coorenaar vanaf 8 uur www.wandelenvooroigo.weebly.com 

- donderdag 22 september: eerste opening van de donkey workshop, mogelijkheid tot het                        
komen nuttigen van een drankje of koffie en taart, gebakken door onze eigen zorggasten. 

- op zondag 25 september is er Straete Kermis in Desselgem waar wij ook van de partij zullen zijn. 
Als je onze huifkar ziet staan, kan je komen proeven van een overheerlijke jenever (= alleen voor 
mama's en papa's en de grotere kinderen 18+). Voor de kindjes voorzien we volksspelen en er 
kunnen ook snoepzakjes aangekocht worden ten voordele van De Stege. 

- 1 tot 10 oktober: 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg     
               * zaterdag 1 oktober workshop bloemschikken om 14 uur: herfststukje maken                    
samen met de zorggasten, inschrijvingen beperkt (max. 8 deelnemers) kostprijs 45 euro materiaal                  
inbegrepen     * donderdag 6 oktober: de donkey workshop is open van 14 tot 17 uur  
      * zaterdag 8 oktober: KOPP-namiddag; kinderen van ouders met psychische          
problemen kunnen samen met hun ouders een namiddagje op De Stege vertoeven  
      * zondag 9 oktober: soep met "babbeltjes" 

- vrijdag 28 oktober: om 19.30 uur bloemschikken in het thema van Allerheiligen (max. 8                    
deelnemers) kostprijs 45 euro, materiaal inbegrepen 

- maandag 31 oktober: halloweenwandeltocht BBC Desselgem; De Stege is ook van de partij en 
laat je griezelen op het parcours 

- 1 november: inschrijvingen open voor de krokus-, paas- en zomervakantie 2023 

- 2, 3 en 4 november: beleefkampjes thema: "Door weer en wind" 

- donderdag 10 november: de donkey workshop is open van 14 tot 17 uur 
mét wafelenbak  

- zaterdag 3 december: ezeltjesmarkt in De Stege met                                   
verkoop van handgemaakte producten, gemaakt door onze 
zorggasten, doorlopend van 10 tot 18 uur (Glühwein, jenever, 
koffie, soep, hapjes en  drankjes te verkrijgen) 

- donderdag 15 december: de donkey workshop is open van 14 tot 17 uur 
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BEDANKT                                                                                                                                                              

Dankzij CERA en een    
Hart voor                                        
West-Vlaanderen              
konden wij ons                         
werkatelier of donkey 
workshop inrichten met 
nieuwe kasten...   

Schoon hé en vooral                    
gerieflijk! 

SAVE THE DATE: 2, 3 en 4 juni                                                                         
De Stege wordt 5 jaar en dat zal uitbundig gevierd worden! We maken er een heel feestweekend 
van. Op vrijdag komt er een "special guest" ons feestweekend openen (later meer hierover),  
aansluitend is er een optreden van kinderkoor Muzquito uit Desselgem. Onze ezelbar is open... 
Op zaterdag zal in de ochtend een fikse hondenwandeling plaatsvinden, in de namiddag zullen er 
allerhande workshops zijn met aansluitend een spetterende kinderfuif.                                                           
Op zondag zal er een feestontbijt plaatsvinden en in de namiddag een ‘sneukeltocht’.                                          

We zijn voor dat weekend op zoek naar mensen die een workshop willen komen geven, én  
muziek of een bandje om op te treden… Of ben of ken je iemand met een speciaal talent dat je 
wil delen, dan mag je zeker contact opnemen met Nathalie.  

SPONSORS GEZOCHT                                                                                                                                             
Omdat ’koken geld kost’ zijn we op zoek naar sponsors. Heb jij interesse of ken je iemand die in 
aanmerking zou kunnen komen, dan kregen we graag een seintje. De contactgegevens                       
bevinden zich onderaan op de eerste bladzijde van deze nieuwsbrief.                                                                                       

WIST JE DAT                                                                                                                   
- onze zorggasten tijdens de zomervakantie bij momenten langskwamen op het ogenblik dat er 

kampjes waren;  

- de combinatie van beide leeftijdsgroepen wonderwel matchte; 

- er soms vreemde activiteiten                    
worden georganiseerd, zoals het                 
maken van mestbriketten (gemaakt 
van onze mestoverschotten maar 
wees gerust, deze zijn quasi geurloos 
en wegen bovendien zeer weinig);  
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WIST JE DAT                                                                                                                                                          

- onze zorgboerderijhond 
Storm (midden) elk jaar op 
reis gaat naar zijn mama Zoë 
(links) en papa Bo (rechts) in 
Frankrijk en er heerlijk kan 
stoeien tussen de schaapjes; 

- onze zorggasten en                          
vrijwilligers telkens om                    
klokslag 15 uur kunnen                     
genieten van een heerlijk 
kopje welverdiende koffie; 

- onze nieuwe PR-verantwoordelijken Ilse en Fries zijn; 

- hun Chinese vrijwilligheid nogal vlug beklonken was;   

- deze eerste nieuwsbrief nogal lijvig is omdat het dan ook de eerste was/is…; 

- de volgende nieuwsbrief begin november zal verschijnen?  
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