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Dag 
Je bekijkt momenteel de derde nieuwsbrief 2.0 van De               
Stege. Waarschijnlijk kreeg je ook al de twee vorige edities 
in handen!? Misschien ook niet… In ieder geval, vanaf nu 
prijk je in ons adressenbestand en zal je zodoende                                     
tweemaandelijks bestookt worden met een nieuwsbrief 
waarin we het reilen en zeilen van onze mini-beleefboerderij 
De Stege onder de loep nemen, samen met een kijk op onze 
kalender. 
Let wel: wil je een dergelijke nieuwsbrief toch liever niet 
meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar                              
info@destege.be met als onderwerp ‘uitschrijven                                    
nieuwsbrief’.     Alvast veel leesplezier, dat zie je van hier! FV 

Verantwoordelijke uitgever: Nathalie Sinnesael 

Nieuwsbriefredacteur: Fries Verschaete 

KOM JIJ OOK? 
Het project ‘de Donkey Workshop’ 
staat nog altijd in zijn kinder-

schoenen; alle begin is moeilijk, hé!? Maar ook 
in de komende maanden openen we de            
deuren, met name op donderdagnamiddag 19 
januari (tussen 14 en 17 uur) én op donder-
dagnamiddag 9 februari (zelfde openings-
uren). Die namiddagen zorgen onze zorg-
cliënten voor een potje koffie of thee en iets 
lekkers (versgebakken), dit alles aan                           
democratische prijzen. Weet dat je van harte 
welkom bent in onze gelegenheids-tearoom in 
de Wetstraat 74 in Desselgem.  

WEETJE 
Miste je toch de eerste en/of 

tweede editie?  

 
Kijk dan op  

www.destege.be 
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Met onze 

beste  

wensen!  

De Donkey Workshop op 9 februari wordt een                      
valentijnseditie!  Weet dat de ‘van HARTE welkom’ 
die dag nog extra in de verf zal worden gezet! 



AGENDA met belangrijke data!                                                                                                                           
Dringend: inschrijven voor de krokus-, paas- en zomervakantie 2023 (Je vindt 
meer uitleg over de ‘inhoud’ van de desbetreffende kampjes op bladzijde 4!)   

Kopp-werking: op 28/01, 25/02 vm. en 25/03 

Ezelkliekje lagere school: op 18/01, 1/02, 15/02, 1/03, 15/03 en 29/03 

Ezelkliekje middelbare school: op 11/01, 25/01, 8/02, 8/03 en 22/03 

Dag van de zorg: op zondag 19/03 (meer info in volgende nieuwsbrief) 
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Er ronkt hier ‘teen en tander’... 
Deze titel slaat niet alleen op de dagelijkse De 
Stege-werking maar blikt ook al even vooruit 
naar… de Waregemse motorvrienden die hun 
jaarlijks Mirakeltreffen organiseren op zondag  
13 augustus.  

Weet dat zij dit jaar hun                           
opbrengst aan De Stege zullen 
schenken. Fijn hé!?                                      
Alvast een dikke merci! 

Meer info volgt nog!  

Er beweegt hier elke dag ‘teen en tander’ ... 
Dankzij de inzet van zovelen (stagiaire, studenten, vrijwilligers…) is ‘t hier elke werkdag vollen 
bak. Heel soms hebben ze even tijd om in de lens te kijken. 
Aan Janne en Charlotte (foto links) of Annelieke (foto midden) moet je dat geen twee keer                       
vragen…  
En dan waren/zijn er ook nog ‘onze’ drie heksen. Weet jij ‘wie wie is’? Stuur dan een gele                    
briefkaart naar het adres van onze zorgboerderij en wie weet, ontvang jij wel ‘iets’. Hihihi... 



Bedankt  

sponsors! 
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THEMA’S KAMPJES ‘eerste helft’ 2023 
krokusvakantie 

- gevoelsmonster: elke dag leren we over gevoelens door activiteiten en 

spelletjes te    spelen. We leren ook te zeggen wat we voelen door 

middel van onze eigen knutselwerkjes.  

                                                                                                                                                    

paasvakantie 

- de paasfabriek is ontploft: de paashaas heeft onze hulp nodig want de paasfabriek is ontploft,              

samen proberen we om de paaseitjes toch op hun bestemming te brengen. 

 

- boerderij: we leren op een speelse manier bij over de boerderijdieren en gaan 

misschien wel eens op bezoek bij echte koeien. Hoe leven boerderijdieren, hoe 

gebeurt het melken van koeien, welke stal heeft een dier nodig, wat mogen ze 

wel of niet eten? Kortom, een heel leerrijke week!  

 

zomervakantie 

- festivalitis: we maken onze eigen muziekinstrumenten, drankjes en gezonde hapjes en verkleden 

ons om naar Woodstock te gaan, op het einde van de week houden we ons eigen festival!  

 

- Hawaï: in onze tikibar drinken we uit een kokosnoot en eten we exotische fruitbrochettes. De hele 

week knutselen we in dit thema en gaan we spelletjes spelen zoals bowlen met kokosnoten en    

ananas.  

 

- detectives: we maken een eigen paspoort met vingerafdruk, gaan 

ons eigen vergrootglas maken en spelen levensecht Cluedo. We gaan 

op zoek naar boeven en steken ze in onze gevangenis  

 

- vlinders: tijdens deze week staan we stil bij deze prachtige dieren, 

hoe ontwikkelt een vlinder, welke soorten vlinders bestaan er, we 

gaan op ontdekking en maken zelf de mooiste vlinders. 

 

- back to the future: tijdens deze week gaan we kijken hoe onze grootouders en ouders vroeger 

leefden, bestond een gsm, luisterde men al naar de radio, had iedereen vroeger een tv, had                            

iedereen een bad of douche? Er komen oudere mensen over vroeger praten en we kunnen al onze 

vragen aan hen stellen.  

 

- cirque De Stege:  we maken van De Stege een groot circus. Onze ezels, geiten, kippen en eenden 

zijn ook wel acrobaten en zullen misschien wel eens een trucje tonen, we kunnen hen ook                  

nieuwe trucjes aanleren. Onze hondjes en poezen zullen maar al te graag meedoen. Kortom een 

gezellige beestenbende.  
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BEDANKT   

 aan de véle bezoekers van onze Ezeltjesmarkt op 3 december 

 

 

 

 

enne bedankt 

 aan de vele mensen die de Warmste 
Week een warm hart toedroegen! 
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EVEN GLIMLACHEN 
Loop ik laatst op straat, kom ik een huilend eendje 
tegen. Dus ik zeg tegen dat huilend eendje: “Wat is 
er met jou gebeurd?” Dat huilend eendje kijkt me 
aan en zegt: “Ik ben in elkaar geslagen door een 
hooliGans!”  
 

Komen twee kippen elkaar tegen. Zegt de ene kip: 
“Tok!” Zegt de andere: “Are you tokking to me?” 
 
Welk dier bestaat voor 75% uit wol? [spoiler] Een 
WOLf!!! 
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Save the               
  

date: 2,              
        

3 en 4 juni  

2023 !  

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 zullen er in de namiddag allerhande workshops zijn met aansluitend een                                       
spetterende kinderfuif, gevolgd door een grote-mensen-fuif. Op zondag wordt er een feestontbijt 
georganiseerd en is er in de namiddag een (honden)wandeling.                                           

  We zijn voor dat weekend nog steeds 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.  
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FAMILIENIEUWS 
Onlangs werd een kiekje gemaakt van de hele Stege-menoage…  

Van links naar rechts:  
dochter Geike, zorgboerin Nathalie met 
hondje Stig, zorgboer Bert met hond 
Storm en dochter Sterre.  
Skoon hé!?  
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Wist je dat onze De Stege-kerststal (zie pijl) 
dit jaar zelfs in een eerste leerjaar in                       
basisschool Kinderland in Kortrijk stond? De 
kindjes (en juf Nancy) vonden het alvast een 
erg mooie creatie! 

 

 
En wist je dat er  
nu ook een schoon                      
plakkaatje naast  
onze voordeur 
hangt?  

De trein is                     
altijd een 

beetje                    
reizen... 



WIST JE DAT                                                                                                                                                          

- er ‘hier en daar’ acties werden gevoerd tijdens de 
Warmste Week;                                                                                        
- dit zelfs het geval was in het ‘verre’ Gullegem waar de 
leerlingen van de Gulleboom € 2000 bijeen liepen t.v.v.  
De Stege -> geld dat in de pot van DWW belandde;                                                                                        
- heel wat De Stege-mensen naar Hasselt trokken om ‘hét 
event’ ter plaatse mee te maken;                                                                       
- ze er met de trein naartoe reisden en dat de zorggasten 
de nacht              
ervoor in de 
zorgboerderij 
sliepen om 
zeker de 
vroege trein 
niet te                      
missen...                                                                   

sponsoring@destege.be 
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BEDANKT! 

BV Vandenberghe &  
Van Assche  -   Wielsbeke 



Er leeft hier ‘teen en tander’ (zelfs onder de grond)... 
Sinds enige tijd nam ik mijn intrek in een knus holletje op ‘het terrein’ van 

de mini-beleefboerderij De Stege. Ik beleefde er als ‘mini-mens’ reeds heel 

wat schone dagen. Het weer zat gelukkig mee in ’t najaar en heel geregeld 

kon ik een kruimeltje meepikken van hetgeen de zorggasten bakten.                  

Hmmm, lekker! Op 12 november was het nogal mistig en vochtig weer en 

dacht ik er goed aan te doen om me even wat te gaan opwarmen in ’t                 

atelier. Ik glipte door het kattenluikje omdat ik toch wist dat er daar op 

zaterdagnamiddag normaal gezien geen kat is. (Behalve dan de echte     

katten des huizes). Tot mijn verbazing zaten er twaalf reuzen 

(voornamelijk reuzinnen) te vergaderen onder leiding van opperreuzin N. 

Ik keerde dus meteen op mijn stapjes terug maar reus F. had me blijkbaar 

gezien, of alleszins gehoord. Vandaar dat ik me toch even wil excuseren 

en meteen me ‘bekend’ wil maken. Maar wees gerust, ik vertoef meestal in 

de gezonde buitenlucht! Veel last zal je dus niet van me hebben. Maar als 

ik iets hoor dat interessant zou kunnen zijn voor mijn kabouterrubriek, 

dan klim ik in mijn pennetje. Beloofd. O ja, over mijn pennetje gesproken: 

tot voor kort was er hier enkel een hond Storm, die geen oog had voor mij 

(voor de ezels en geitjes des te meer). Sinds die andere hond (Stiek of Stig  

of …?) zijn intrede deed, moet ik meer op mijn tellen passen. Die snuffelt 

immers graag rond in de buurt van mijn holletje en ja, mijn houten                      

pennetje waar ik zo fier op was, verdween tussen zijn grijpgrage tandjes.  

En ook de vliegenzwam moest eraan geloven. ‘Krak, zei de paddenstoel 

met een diepe zucht, vloog de Stegekabouter met z’n beentjes in de lucht!’ 

Even later was er alweer ambiance op de boerderij… De opperreuzin 

kreeg een telefoontje van iemand van ‘de radio’ voor een laaif-intervjoew! 

Een paar dagen later was ‘dat’ het geval. En het kon nog straffer. Want op 

20 december zag ik de opperreuzin met ‘nen hoop’ zorggasten en stazjeires 

(of hoe schrijf je dat?) plots opduiken op tv Eén (naar aanleiding van de 

Warmste Week, of zoiets). Zó warm vond ik het die dag wel niet maar ’t 

was alleszins stukken warmer dan in de voorafgaande Koudste Week.                  

O ja, tussendoor (om precies te zijn op 3 december) vond er hier ook nog 

een hartverwarmende Ezeltjesmarkt plaats. Amai, er was veel volk in de 

verwarmde tenten. Voor sfeer en gezelligheid geef 

ik  een dikke 9! En voor de heerlijke wafelrestjes, 

die bij momenten op de grond arriveerden, zelfs 

een 10!  Tot de volgende nieuwsbrief!                                    

       Groetjes van jullie Stegekabouter 
5 
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