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Beste lezers, 
 
Wij zijn opnieuw langs geweest bij onze algemeen directeur, dhr. Declerck 
om de laatste nieuwtjes over het reilen en zeilen in Woonzorgnetwerk Maria 
Troost te weten te komen… 
 
Eerst en vooral onze beste wensen voor het nieuwe jaar! Aan alle bewoners, 
bezoekers, familie, vrienden, vrijwilligers en personeelsleden een gelukkig 
en gezond 2018 gewenst! 
 
Met trots hebben wij opnieuw een flinke som geld kunnen schenken aan de 
“Alzheimer Liga VZW”. Wij organiseerden dit jaar voor de tweede maal een 
wafelbak in Huize Maria Troost in het kader van "De Warmste Week" van 
radiozender Studio Brussel. Hoeveel de actie precies heeft opgebracht, zult 
u te weten komen wanneer u ’t Matroosje verder leest. 
 
Op 13 december ging naar jaarlijkse gewoonte onze kerstmarkt door in de 
cafetaria. Dankzij de talrijke opkomst kunnen wij met de mooie opbrengst 
weer heel wat nieuw spelmateriaal en decoratie aankopen voor onze 
senioren! 
 
Samen met de Raad van Bestuur is dhr. Declerck onlangs op bezoek geweest 
bij Prof+ om de nieuwste snufjes te ontdekken ter voorbereiding van het 
nieuwe woonzorgcentrum. De nieuwste technologieën moeten voldoen 
aan een 8-tal voorwaarden waaronder privacy, veiligheid, comfort en 
respect. In de eerstkomende maanden worden bezoeken gepland aan 
enkele nieuwe woonzorgcentra om nog een beter zicht te krijgen op de 
nieuwste evoluties in de sector. Daarna kan pas echt rond de tafel gezeten 
worden met architecten en ingenieurs, maar daarover waarschijnlijk meer 
nieuws in de volgende editie. 
 
In het najaar kwam de ouderenzorg helaas opnieuw negatief in beeld naar 
aanleiding van de gebeurtenissen in het WZC te Nieuwpoort. Dit is 
natuurlijk een spijtig voorval en geen enkele instelling is daar vrij van. We 
kunnen alleen maar hopen dat dit in Huize Maria Troost niet gebeurt. 
 
In Tagaste is er nog steeds een bezetting van gemiddeld 22 bezoekers per 
dag, waar we terecht fier op zijn. Eind januari worden de bezoekers in de 

Voorwoordje directeur  
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watten gelegd door het personeel met een lekker feestmaal op het 
Nieuwjaarsfeest. Eind maart viert Tagaste hun 16-jarig bestaan met een 
leuke familienamiddag. 
 
Het blijft momenteel geen gemakkelijke opdracht om de 
assistentiewoningen Suytcapelle, Soror Nigra en Sint-Andries volledig bezet 
te krijgen. Omdat er heel wat concurrentie is in de regio en er geen 
wachtlijsten meer zijn in de woonzorgcentra zullen de bestaande 
initiatieven wat opgefrist worden. Door daarbij een verhoogde 
zorgcomponent aan te bieden, zouden we moeten kunnen blijven 
meespelen op de markt. 
 
Ons recentste initiatief, de zorgflats Kastanjedal, is praktisch volledig volzet. 
Er zijn momenteel 21 flats van de 23 bewoond en op de 2 resterende flats is 
er een optie genomen… Dat is dus goed nieuws! 
 
Alle vrijwilligers kregen een attentie naar aanleiding van de ‘dag van de 
vrijwilliger’ op 5 december. Op die manier werden ze nogmaals bedankt 
voor hun inzet en vriendschap! Hopelijk blijven we iedereen zien in 2018! 
 
Op vrijdag 22 december werd er voor de collega’s een tweede 
teambuildingsactiviteit georganiseerd. Om de feestdagen goed in te zetten, 
werden de collega’s getrakteerd op de kerstmarkt van Veurne! 
 
Vanaf 1 maart 2018 start mevr. Hauspie Mieke als boekhoudster in het 
woonzorgnetwerk. De bedoeling is dat zij een aantal taken van de 
algemeen directeur op zich neemt zodat hij zich verder kan toeleggen op 
beleidsvoorstellen. Naast de uitwerking van een nieuw woonzorgcentrum, 
is ook personeelsmanagement één van de topics in 2018. 
 
We wensen het voorwoordje af te sluiten met een woordje van dank aan 
dhr. Roland Pollet. Roland stapt na lange tijd uit de Raad van Bestuur, maar 
we willen hem hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid van 
onze vereniging! Daarnaast verwelkomen we graag mevr. Laleman Marieke 
als nieuw bestuurslid. Mevr. Laleman is deeltijds pastoraal werkster in het AZ 
West en deeltijds HR manager. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier met dit Matroosje!  
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Jarigen in januari 2018 
Dhr. Rommelaere André wordt op 7 januari 84 jaar. 
Dhr. Vandoorne Carol wordt op 24 januari 84 jaar.  

 

Jarigen in februari 2018 
Dhr. Malmendier Joseph wordt op 9 februari 

72 jaar. 
Mevr. Mortier Leona wordt op 16 februari  

90 jaar. 

Dhr. Willems Maurice wordt op 26 februari 
90 jaar. 

 

 

Jarigen in maart 2018 
Mevr. Gersis Paula wordt op 1 maart 83 jaar. 

Mevr. Deriemaeker Flavie wordt op 8 maart 88 jaar. 

Mevr. Markey Maria wordt op 10 maart 91 jaar. 
Mevr. Depuydt Nicole wordt op 18 maart 67 jaar. 
Mevr. Thery Monique wordt op 26 maart 87 jaar. 

Dhr. Timmerman Fernand wordt op 30 maart 81 jaar.  

 

 

 

 

Jarigen in april 2018 
Mevr. Pasto Maria wordt op 23 april 

86 jaar. 
  

Jarigen in Huize Maria Troost  
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Dhr. Vanelslander Ernest 
Ernest woont sinds september samen met zijn echtgenote Dejonghe Ivonna in 
kamer 1.17 in Huize Maria Troost. We wensen hem van harte welkom!  
 

Mevr. Vanhove Lucienne 
Lucienne Vanhove verblijft sinds eind oktober in kamer 1.16. Wij wensen haar 
van harte welkom in Huize Maria Troost!  
 

Mevr. Hast Angèle 
Angèle zag het levenslicht op 18 oktober 1925 in Veurne. Zij was enig kind in 
het gezin van Maria Degrave en Leon Hast. Als kind ging Angèle naar het lager 

onderwijs in de gemeenteschool van Veurne tot ze 14 jaar was. Haar ouders 
waren beiden landbouwers en na haar schooljaren volgde Angèle dan ook haar 
ouders op in hun beroep. Ze is steeds blijven wonen bij haar ouders in de 
Zuidburgweg waar ze hun handen vol hadden met hun landbouwgrond en 
boerderijdieren. In haar vrije tijd hield Angèle ervan om wat handwerk te 
verrichten, TV te kijken en muziek te beluisteren. Nu houdt ze ervan om te 
genieten van de rust na al dat harde werken vroeger. Angèle woont sinds eind 
november in kamer 1.19 in Huize Maria Troost. Welkom! 
 

Mevr. Pasto Maria en dhr. Barone Matteo 
We verwelkomen 2 bewoners met Italiaans bloed in Huize Maria Troost! Van 
harte welkom aan Matteo en Maria die sinds eind november in kamer 1.12 en 
1.19 wonen. “Benvenuto a Huize Maria Troost!” 
 

Dhr. Rooryck Frans 
Frans Rooryck werd geboren op 15 september 1938 
te Vlamertinge. Hij is de zoon van Godfried Rooryck en 
Maria Pauweleyn. Samen met zijn zus Johanna en 4 
broers Robrecht, Jef, Willi en Gerard maakte Frans het 
gezin Rooryck compleet. Als kind ging Frans naar 
school in Vlamertinge, iets later ging hij naar de 
landbouwschool in Nieuwpoort en Roeselare. Hij 
vervolgde zijn studies in het Sint-Lieven in Gent, waar 
hij studeerde voor industrieel ingenieur! Later maakte 
hij hier dan ook zijn beroep van. Op zekere dag kruiste 

Nieuwe bewoners in Huize Maria Troost  



 
 Januari – februari – maart 2018 Huiskrantje ’t Matroosje p. 7 

 

Anita Bouciqué, lerares geschiedenis, zijn pad. Op 28 juli 1966 stapten zij dan 
ook samen in het huwelijksbootje!  Na hun huwelijk gingen zij in Tielt wonen 
en kregen ze 2 dochters: Veerle en Geertrui. Ondertussen zijn Frans en Anita 
ook gezegend met 6 kleinkinderen! In zijn vrije tijd houdt Frans ervan om te 
werken in de tuin, te lezen en hij is geïnteresseerd in fotografie! Frans woont 
sinds eind november in kamer 0.26 in Huize Maria Troost. We wensen je van 

harte welkom Frans! 
 

 
Mevr. Deschodt Denise is overleden op 2 oktober. 

Denise werd 91 jaar. 
 

Mevr. Desaever Simonne is overleden op 11 
oktober. 

Simonne werd 86 jaar. 
 

Mevr. Boeve Marguerite is overleden op 15 
november. 

Marguerite werd 89 jaar. 
 

 

 
Mevr. Coene Marcie is overleden op 16 

november. 
Marcie werd 90 jaar. 

 
Dhr. Legein Roland is overleden op 19 

november. 
Roland werd 81jaar. 

 
Het mooie aan herinneringen is 

Dat niemand ze van je af kan nemen 
Want ze blijven voor altijd 

In je gedachten en in je hart 

Overleden bewoners  
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Irène 102 jaar 

Op maandag 30 november ’17 mocht 
Mevr. Alderweireldt Irène 102 kaarsjes 
uitblazen. Ze trakteerde met een lekkere 
taart. De bewoners konden ook genieten 
van accordeonmuziek gebracht door 
Pieter Lonneville.  

Griezelplezier  

in Huize Maria Troost 
 

 

Op 31 oktober was het Halloween en op 

donderdag spelen we steeds bingo met de 

vrijwilligers, dus… 

 

 

 

 

 

 

… trokken de vrijwilligers en ergo’s hun 

griezeligste kleren aan om de bewoners te 

begeleiden tijdens de bingo op 2 november! 

  

Sfeerbeelden uit Huize Maria Troost  
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Week van de Smaak 

Van 16 tot 26 november vierden we de 

 “Week van de Smaak” 
in Huize Maria Troost 

met heel wat 
lekkernijen!  

 
 
 

 
 
 

Zo werden alle bewoners verwend met 
heerlijke hespenrolletjes, verse frietjes, een 
goedgevuld dessertbordje, huisbereide 
oliebollen,… Kortom, voor elk wat wils!  
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En dat het hen 

smaakte, dat kun je 

wel zien op de foto’s!   

Week van de 

Ouderen 

Na de “Week van de 
Smaak” was het opnieuw feest voor onze ouderen! 

Van 20 tot 26 november vierden we de  

“Week van de Ouderen”! 

 
We startten de week met een heerlijke kaasplank als 
avondmaal.  
Bewoners genoten de dag nadien van een 

gezellige fotonamiddag met alle sfeerbeelden van 
het voorbije jaar in ons woonzorgcentrum!  
 

Op woensdag klonk men 
met een glaasje porto op 
hun gezondheid en smulde 
men van koeientong in 
Madeirasaus en 
kroketten.  
We sloten de week af 

met een heerlijk 
ontbijtbuffet en een 
muzikale namiddag 
met ons huiskoor ‘De 
Babelutjes’!  
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Wie zoet is, krijgt is lekkers… 

Op woensdag 6 december kregen 
alle brave bewoners traditiegetrouw 

hoog bezoek van de Sint en zijn 
Zwarte Pieten! 

Voor hun bezoek werden de 
bewoners reeds verwend met verse 
pannenkoeken dankzij vrijwilligster 

Sonja, mmmmmm….! 

   
Hopelijk mogen 
ze ons volgend 

jaar weer vereren 
met een 

bezoekje… 
 

Tot dan!   
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Kerstsfeer in Huize Maria Troost 
 

Op maandag 4 december 

kregen we bezoek van 

vijfdejaarsstudenten uit het 

Annuntiata Instituut te Veurne. 

Ondertussen is dit al enkele 

jaren een traditie geworden.  

 

Samen met onze meest creatieve 

bewoners gingen zij aan de slag om 

mooie kerststukjes te maken die boven 

de kamerdeuren zullen hangen.   
 

 

Bewoners kozen samen met de 

studenten passende lintjes, 

kerstballen, accessoires om in hun 

dennentakjes te hangen…  
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Ook onze wandelgangen, cafetaria, 

dagzalen,… moesten natuurlijk versierd 

worden in de kerstsfeer... 
 

 

 

 

U ziet het zelf,… 

 het resultaat mag gezien worden!  
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Kerstmarkt 

De kerstmarkt van dit jaar zit er alweer 

op, en we mogen opnieuw spreken van 

een schitterende editie! 

 

Met de opbrengst wordt steeds 

nieuw spelmateriaal en decoratie 

aangekocht voor de bewoners en 

bezoekers van Maria Troost! 

 

Bedankt aan alle bezoekers, 

familieleden, vrienden,... en 

natuurlijk ook aan de vele 

helpende handen voor de 

gezellige kerstmarkt! 

 

Hou al een plaatsje vrij in 

uw agenda op  

woensdag 12 december 2018 

voor onze volgende 

kerstmarkt!   



 
 Januari – februari – maart 2018 Huiskrantje ’t Matroosje p. 15 

 

Kerstkoor met oliebollen 

 

Op dinsdag 19 december kwam het Ploviekoor uit 

Beauvoorde langs om kerstliederen te zingen!  

Nadien volgden nog tal van Vlaamse klassiekers om 

de feestdagen goed in te zetten! 

 

 

In de pauze konden de bewoners en 

bezoekers smullen van verse 

oliebollen. Dankjewel aan onze 

bakkers Sonja en Pascal! 
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Verjaardagsfeest 

Op woensdag 20 december was het 

opnieuw verjaardagsfeest! Dit keer 

waren de jarigen van oktober, 

november & december aan de beurt. 

 

Samen met hun familieleden of vrienden 

aten onze feestvarkens een stukje 

taart om hun verjaardag te vieren! 

 

Proficiat en nog vele gezonde jaren!   
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Ook in deze editie hebben wij 

opnieuw een viergeslacht om in de kijker te zetten! 

 

Van Bertha tot Mila 
De kleindochter van mevr. Debruyne Bertha 

is onlangs zelf mama geworden! 

Op 7 september 2017 werd de kleine ‘Mila’ geboren. 

Zij is de eerste spruit van fiere ouders Sharon Vanstavel en Mathijs Millecam. 

Sonja Weiss is trotse grootmoeder en Bertha zelf is trotse overgrootmoeder! 

Proficiat aan de ganse familie! 
  

In de kijker: Viergeslacht 
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Januari ~ ijsmaand 
 

Vrijdag 5 januari 

Koffietafel Drie Koningen 

 

Dinsdag 9 januari 

Bloedworst met appelmoes en puree  

als middagmaal 

Contactkoor de Babelutjes 

 

Donderdag 18 januari 

Macaroni als avondmaal 

 

Vrijdag 26 januari 

Zanger in de kijker: Louis Neefs  
 

Donderdag 4, 11, 18 & 25 januari: bingo 

 

Februari ~ dooimaand 
 

Vrijdag 2 februari: Maria Lichtmis 

Pannenkoekenbak 

 

Dinsdag 6 februari 

Zanger in de kijker: Eddy Wally 

 

Donderdag 8 februari 

Jagersschotel als middagmaal 

 

Dinsdag 13 februari: Vette Dinsdag 

Carnavalsfeest met dessertbuffet in de cafetaria 

 

Woensdag 14 februari: Valentijn 

Optreden van Philip Boterman in de cafetaria 

Gesponsord door de vrijwilligers, dankjewel! 

 

Activiteitenkalender 
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Maandag 26 februari 

Kaasplank met wijn als avondmaal 

 

Donderdag 1, 8, 15 & 22 februari: bingo 

 

Maart ~ buienmaand 

Vrijdag 2 maart 

Contactkoor de Babelutjes 

 

Dinsdag 6 maart 

Hespenrolletjes met puree als middagmaal 

 

Vrijdag 16 maart 

Zangeres in de kijker: Marva 

 

Woensdag 21 maart: start van de lente 

Ontbijtbuffet vanaf 8u 

 

Maandag 26 maart 

Contactkoor de Babelutjes 

 

Woensdag 28 maart 

Verjaardagsfeest voor de jarigen van januari – februari – maart 

Gelieve in te schrijven (brief in kamer van bewoner) ten laatste tegen 20 maart. 

 

Donderdag 29 maart 

Spaghetti als avondmaal 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 1, 8, 15, 22 & 29 maart: bingo 

 

 

. 
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Jarigen in januari 2018 
Mevr. Declerck Annie wordt op 1 januari 70 jaar. 

De heer Lambrechts Frans (John) wordt op 1 januari 84 jaar. 
De heer Guillaumé Adolphe wordt op 6 januari 90 jaar. 

Mevr. Pyliser Erna wordt op 22 januari 66 jaar. 
Mevr. Lammens Henriette wordt op 30 januari 86 jaar. 

 

Jarigen in februari 2018 
De heer De Baenst Xavier wordt op 9 februari 81 jaar. 
Mevr. Geernaert Jeanine wordt op 20 februari 88 jaar. 

 

Jarigen in maart 2018 
Mevr. Missiaen Pharaïlde wordt op 4 maart 95 jaar. 

De heer Martin Patrick wordt op 8 maart 62 jaar. 
Mevr. Vandenbroucke Agnes wordt op 11 maart 78 jaar. 

Mevr. Sansen Maria wordt op 14 maart 88 jaar. 
Mevr. Louwye Liliane wordt op 23 maart 82 jaar. 

Mevr. Honnart Marie-André wordt op 31 maart 68 jaar.  
 

Jarigen in april 2018 
 

De heer Detremmerie André wordt op 2 april 85 jaar. 
Mevr. Vyvey Georgette wordt op 3 april 92 jaar. 
Mevr. Delancker Maria wordt op 3 april 91 jaar. 

Mevr. Averyn Maria wordt op 7 april 91 jaar.  
Mevr. Depoorter Evelina wordt op 10 april 88 jaar. 
De heer Berten René wordt op 12 april 85 jaar. 

Mevr. Calcoen Marie-Louise wordt op 16 april 79 jaar. 
Mevr. Denys Cecile wordt op 25 april 82 jaar. 

  

Jarigen in Tagaste 



 
 Januari – februari – maart 2018 Huiskrantje ’t Matroosje p. 21 

 

Mevrouw De Witte Jeaninne 
 
Jeanine zag het levenslicht in 1938 in 
Antwerpen. Ze is de oudste van 4 kinderen en 
toen ze 8 jaar was, is ze met haar ouders naar de 
Westhoek verhuisd. In 1959 huwde ze met Willy 
Vansteenlandt en samen hielden ze 27 jaar een 
bakkerij open in Adinkerke, Willy bakte en 
Jeanine stond in voor de verkoop. Samen 
hebben ze 2 kinderen: Rita en Dominique, en 3 
kleinkinderen: Egon, Tristan en Angel. In haar 

vrije tijd hield Jeanine ervan om te breien en te naaien en op reis te gaan. 

 

Mevr. Louweye Liliane 

Liliane werd geboren op 23 maart 1936 als 
jongste van drie kinderen. Ze woonde met 
haar ouders en 2 broers in Oosduinkerke en 
ging tot haar 15 jaar naar de school Stella 
Maris in Nieuwpoort.  
Op 12 oktober 1957 stapte Liliane in het 
huwelijksbootje met Camiel Vanhoucke en 
ging ze samen in De Panne wonen. Ze kregen 
samen 3 kinderen: Katrien, Nele en Jan. 
Liliane was huisvrouw en in haar vrije tijd 
houdt ze ervan om te fietsen, te reizen, te breien en woordzoekers te maken. 

 

De heer Fastré Paul 

Paul woont samen met zijn vrouw in De 

Panne. Hij is geboren op 6 september 1938. 

Paul was werkzaam als edelsteenzetter en 

zijn vrouw werkte in een restaurant. In 1961 

kregen ze een zoon Kurt en ze hebben ook 

één kleinkind: Charon.  

Vroeger hadden Paul en zijn vrouw niet veel 

vrije tijd door hun drukke beroepsleven maar 

nu gaan ze graag eens wandelen aan zee. 

Nieuwe bezoekers   
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Mevr. Delancker Maria & De heer Deroo Joannes  

Maria en Jean wonen in Veurne en komen 

sinds eind oktober naar Tagaste.  

Maria was naaister en had in Alveringem 

een kledingwinkel, Jean was metser. In 

1951 huwden ze en 4 jaar later kregen ze 

een zoon: Dirk. Ze hebben 2 kleinkinderen: 

Bieke en Jeroen. In haar vrije tijd houdt 

Maria ervan om kruiswoordraadsels op te 

lossen, te naaien en te kaarten. Jean geniet 

liever van tuinieren in de buitenlucht, hij 

heeft al gans de tuin omgespit. 

 
 

 

 

Mevr. Bauden Agnes is overleden op 21 oktober 2017. Agnes werd 82 jaar. 
De heer Deprez Jean-Pierre is overleden op 15 november 2017.  

Jean-Pierre werd 87 jaar. 
Mevrouw Feys Denise is overleden op 3 december 2017. Denise werd 87 jaar. 

De heer Pattyn Willy is overleden op 20 december 2017. Willy werd 95 jaar.  

 

 

Wanneer je droevig bent 

kijk dan in je hart 

en je zal zien dat je weent 

om wat je vreugde heeft gebracht.  

Overleden bezoekers 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6psHCqJ3PAhWCnRoKHQkrBmwQjRwIBw&url=http://marceau-uitvaartzorg.be/onze-diensten/&bvm=bv.133387755,d.d2s&psig=AFQjCNG9Fgik4t_a6HogmeYQOPvxN0gh7g&ust=1474439282179836
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Werelddierendaq 

Naar jaarlijkse gewoonte worden op 4 oktober de dieren in de kijker gezet in 

Tagaste. 

Het personeel 

organiseerde een 

dierenquiz voor alle 

bezoekers met allerlei 

interessante weetjes en 

er kwamen een aantal 

honden op bezoek. 

 

  

Sfeerbeelden uit Tagaste 
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Bodypercussie door student 
Een student gaf in Tagaste een namiddag ‘bodypercussie’. Dit houdt in dat 

men muziek maakt met het eigen 

lichaam, vooral met de handen en 

voeten. De muzikale namiddag ging 

van start met verschillende filmpjes 

en daarna mochten de bezoekers zelf 

aan de slag gaan onder begeleiding 

van de student.  

Voor de bezoekers was dit een heel 

positieve ervaring. Voor herhaling 

vatbaar!  
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Bloedworst met appelmoes 
 

Voor de seniorenmaand werden de 

bezoekers verwend met lekkere 

bloedworst met zelfgemaakte 

appelmoes.  
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Bierquiz en breughelnamiddag 
 

Op woensdag 22 november organiseerde het personeel van Tagaste een 

‘bierquiz’! Nadien konden de bezoekers genieten aan heerlijke breughelplank 

met een lekker biertje natuurlijk…  
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Ook dit jaar deden wij opnieuw mee met 

“De Warmste Week” georganiseerd door 

de radiozender Studio Brussel. Wegens het grote 

succes vorig jaar, besloten wij opnieuw een 

wafelbak te houden en alle centjes integraal te 

sturen naar het goede doel! Wij kozen ook dit 

jaar om de 

“Alzheimer Liga Vlaanderen VZW” 

te steunen, aangezien dit ons in het 

woonzorgcentrum nauw aan het hart ligt. 

 

Vorig jaar hadden we reeds een flinke 

opbrengst van €420, dit jaar besloot men om er 

nog een schepje bovenop te doen! 

 

 

We zamelden maar liefst €520,50 in, dit 

mede dankzij gulle giften!! 

 

Wij wensen daarom graag alle bewoners, 

bezoekers, familieleden, vrienden, 

vrijwilligers,… te bedanken die onze 

wafeltjes kochten en ook onze gulle gevers!! 

 

 

 

 

De Alzheimer Liga Vlaanderen VZW is een 

patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en 

mantelzorgers van personen met (jong)dementie.  

De Liga is hét aanspreekpunt voor personen met dementie, hun 

mantelzorgers, andere naasten en familiegroepen. 

  

Actie t.v.v. “Music for life” 
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Naar jaarlijkse gewoonte werden 

onze trouwe vrijwilligers na het 

wandelseizoen uitgenodigd op 

onze kaas- en wijnavond.  

 

Zo werden ze allen bedankt voor 

hun inzet en steun tijdens de 

zomermaanden!  

 

 

De gezellige bende genoot van 

een heerlijk assortiment kazen met 

broodjes, begeleid door een glaasje 

wijn.  

 

 

Na de maaltijd volgde nog een 

heerlijk dessertje, huisgemaakte 

tiramisu!  

 

Bedankt aan alle vrijwilligers!  

Nieuws van onze vrijwilligers 
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Op dinsdag 5 december stonden alle 

vrijwilligers opnieuw in de kijker naar 

aanleiding van de  

“Internationale  

Dag van de Vrijwilliger” 

 

Dit kunnen we niet zomaar laten 

passeren…  

Alle vrijwilligers werden beloond 

voor hun trouwe inzet en 

vriendschap met een geschenkje!  
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Jarige bewoners 

Januari 2018 
Mevr. Declerck Annie wordt op 1 januari 70 jaar. 

 
Februari 2018 

Mevr. Leclercq Germaine wordt op 13 februari 90 jaar. 
Mevr. Wybo Nelly wordt op 22 februari 84 jaar. 

 
Maart 2018 

Mevr. Devadder Julienne wordt op 28 maart 91 jaar. 
Mevr. Honnart Marie-André wordt op 31 maart 68 jaar. 

 
April 2018 

Mevr. Depoorter Evelina wordt op 10 april 88 jaar. 
 
 

Bewoners die hun flat verlieten  
 

Dhr. Lievens Leonardus verliet flat 16. 

Dhr. Eneman Albert verliet flat 13. Hij nam zijn intrek in Kastanjedal. 
Mevr. Goderis Madeleine verliet flat 10. 
 

Feestmaaltijd 
Naar jaarlijkse traditie was er dit jaar terug een maaltijd voorzien. De bewoners 

genoten van een heerlijke koude 

visschotel met frietjes. 

 

 

 

  

Nieuws uit Suytcapelle 
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Kennismakingsactiviteit 

Ergotherapeut Verena kwam voor de eerste keer  

langs in Suytcapelle. We leerden elkaar kennen 

aan de hand van een spel en konden genieten  

van een lekker stukje taart en een tas koffie.  

 

  

  

 

 

  

Sint op bezoek 
In Suytcapelle kregen ze op 6 december  

bezoek van de Sint en zijn pieten.  

Deze brachten een mand vol lekkers mee 

voor alle bewoners.  

 

Hopelijk tot volgend jaar… 
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Jarige bewoners 
Januari 2018 
Mevr. Vanlerberghe Simonne wordt op 6 januari 74 jaar. 
 
Maart 2018 
Mevr. Vandenbroucke Agnes wordt op 11 maart 78 jaar.  
 

April 2018 
Mevr. Devos Esther wordt op 15 april 94 jaar.  

 

 

Nieuwe bewoners 
  
Op 22 november 2017 nam Dhr. Dehaese Philippe zijn intrek in flat 01.02. We 
heten je van harte welkom en wensen je prettige dagen toe in Soror Nigra!  
 

Feestmaaltijd 
 

Ook in Soror Nigra 

konden de bewoner dit 

jaar opnieuw genieten 

van een heerlijk 

feestmaal.  

Om te beginnen konden 

de bewoners wat 

bijpraten bij een lekker 

glaasje bubbels.  

Vervolgens kregen ze 

een heerlijke koude 

visschotel en om af te 

sluiten een stukje taart 

met koffie. 
  

Nieuws uit Soror Nigra 
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Kerstsfeer 
We haalden dit jaar zelf de kerstsfeer in huis.  

De polyvalente ruimte werd mooi aangekleed  

en de kerstboom werd versierd. Daarnaast zijn  

er ook heel wat creatieve bewoonsters in 

Soror Nigra. We gingen zelf aan de slag en maakten 

 mooie kerstballen om de ruimte nog wat meer aan 

 te kleden. Wij zijn alvast heel trots op het resultaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 
Op 6 december kwamen Sinterklaas en zijn 

pieten langs met een mand vol lekkers.  

Hopelijk opnieuw tot volgend jaar!  
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Jarige bewoners 
 

Januari 2018 

Mevr. Osaer Marie-Jeanne wordt op 11 januari 90 jaar. 

Mevr. Brock Nelly wordt op 16 januari 78 jaar. 

Mevr. Jaecques Maria wordt op 18 januari 90 jaar. 

Dhr. Declerck Laurent wordt op 28 januari 85 jaar. 

 

Februari 2018 
Dhr. Vangoethem Bernard wordt op 16 februari 80 jaar.  

 
Maart 2018 

Dhr. Boussauw Raphael wordt op 12 maart 85 jaar. 
Mevr. Everaert Françoise wordt op 17 maart 85 jaar. 
Mevr. De Wulf Christiane wordt op 28 maart 81 jaar. 

 
April 2018 

Dhr. Hoste Willy wordt op 13 april 64 jaar. 

Mevr. Vermeersch Angèle wordt op 14 april 83 jaar. 

Dhr. Driessens Eduard wordt op 17 april 87 jaar. 

Dhr. Decoster Roland wordt op 22 april 74 jaar. 

 

Nieuwe bewoners 
Dhr. Schollier Willy nam op 2 oktober zijn intrek in flat 01.07. We heten je van 
harte welkom en wensen je fijne dagen toe in Sint-Andries!  
 
 

Bewoners die hun flat verlieten 
Mevr. Delaleeuwe Emilienne verliet op 27 september flat 01.03. 
 
Op 18 oktober 2017 verliet mevr. Samaey Maria flat 01.02. Zij nam haar intrek 
in WZC Sint-Jozef te Oostende. 
 
 

Nieuws uit Sint-Andries 
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Halloween 
Met Halloween kwamen de  
bewoners van Sint-Andries samen 
om te griezelen. Ze genoten van  
een bord lekkere pompoensoep  
en van elkaar gezelschap. 
 
 
 

 

Sinterklaas 
De goedheilige man en zijn pieten kwamen langs 

in Sint-Andries. De Sint kon met trots zeggen dat er 
dit jaar geen stoute bewoners waren. Hopelijk 

komt hij ook volgend jaar terug op bezoek! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kerstsfeer 
Samen met de ergotherapeut maakten de bewoners een mooie kerstkrans om 
uit te hangen in de polyvalente ruimte. Het resultaat mag zeker gezien 
worden! 
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.  

Jarige bewoners 
 

Januari 2018 

Dhr. Compagnie Jacques wordt op 16 januari 76 jaar. 

 
Februari 2018 

Mevr. Looten Irma wordt op 8 februari 87 jaar. 
Dhr. Debaenst Xavier wordt op 9 februari 81 jaar.  

Mevr. Geernaert Jeaninne wordt op 20 februari 88 jaar. 

 
Maart 2018 

Mevr. Jacob Marie-Louise wordt op 14 maart 87 jaar. 
Mevr. Roels Thérèse wordt op 27 maart 85 jaar. 

 
April 2018 

Mevr. Vyvey Georgette wordt op 3 april 92 jaar. 
Mevr. Standaert Paula wordt op 9 april 84 jaar. 

 

Nieuwe bewoners 
Dhr. en mevr. Gesquiere namen op 1 september hun intrek in flat A/001. 
 
Op 1 oktober nam mevr. Roels Thérèse haar intrek in flat A/301. 
 
Mevr. Rynjeko Raymonde en haar zoon dhr. Asseloos Ivan namen hun intrek in 
flat A/302. Zij verhuisden op 15 oktober. 
 
Mevr. Broucke Rosa nam op 11 november haar intrek 
in flat A/101. 
 

Op 17 november nam Dhr. Eneman Albert zijn intrek 
in flat A/201. 
 
Mevr. Laleman Alice nam haar intrek in flat A/107 op 
6 december. 
  

Nieuws uit Kastanjedal 
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Op 10 november nam mevr. Ryckeboer Simonne haar intrek in flat A/301. 
Simonne groeide op in Pollinkhove samen met haar 4 broers en 2 zussen. Ze 
ging tot 16-jarige leeftijd naar de huishoudschool te Moorslede. Op 25 
september 1951 stapte Simonne in het huwelijksbootje met Vanhauwe 
Fernand. Na hun huwelijk gingen Simonne en Fernand in Alveringem wonen. 
Ze werden de troste ouders van 3 kinderen. Ondertussen heeft Simonne 7 

kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. Simonne houdt zich graag bezig met 
breien en naaien. We wensen je van harte welkom in Kastanjedal! 

 

Kennismakingsactiviteit 
Op 23 november kwam ergotherapeut Verena voor het eerst langs in 

Kastanjedal. Iedereen leerde elkaar beter kennen en kon genieten van een 

lekker stukje taart en een kopje koffie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volksspelen 
Op 21 december konden de bewoners verschillende  

volksspelen uitproberen. Er heerste gezonde 

competitie tussen de verschillende deelnemers, maar 

het belangrijkste is dat iedereen er veel plezier aan  

beleefd heeft. En dat hebben ze gehad… 
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Welkom in ons team 

Rik Samyn startte op 7 december als logistieke hulp in 
de zorgflat Kastanjedal. Van harte proficiat met deze 

nieuwe job!  
 
 
 

 

  

Personeelsweetjes 

Woordzoeker Carnaval 
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Zaterdag 6 januari 
Driekoningen 

 

Vrijdag 2 februari 
Maria Lichtmis 

 

Woensdag 14 februari 
Aswoensdag  

Viering om 10u15 in de kapel met 

uitdeling askruisjes 

 

Zondag 18 maart  
Boeteviering 

Zondag 25 maart 
Palmzondag 

Viering om 10u30 met uitdeling palmtakjes 

 

Donderdag 29 maart 
Witte Donderdag 

 

Vrijdag 30 maart 
Kruisverering om 14u30 

 

Zaterdag 31 maart 
Stille Zaterdag 

 

Zondag 1 april 
Pasen 

  

Pastorale kalender 
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Alweer een nieuw jaar 

Valt het mee of wordt het zwaar? 

Een vrolijk en gelukkig jaar 

Zonder zorgen weliswaar 

Dat wensen we elkaar 

Het wordt een nieuw begin 

We vliegen er weer eens in 

Met nieuwe moed 

Met geluk en voorspoed 

Gezond en vrolijk 

Zien we 2018 tegemoet! 

 
 


