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Beste lezers, 
 

Van harte welkom bij de zomer editie van ons huiskrantje “’t Matroosje” ! 

Starten wil ik met de bekommernis rond het enorme aantal 

assistentiewoningen die op ons afkomt.  Een recente studie toont aan dat er 

zeker 700 à 750 bijkomende wooneenheden gerealiseerd worden in de regio 

Veurne.  Er mag dan wel de demografische evolutie zijn, waar er binnen een 

tiental jaar een enorme toestroom aan bejaarden zal zijn, toch is een dergelijk 

aanbod gigantisch ! 

 

Het is dan ook voor ons een bekommernis om ons huidig aanbod van 103 

assistentiewoningen zo als goed als mogelijk uit te baten.  Meer concreet 

betekent dit hoe wij ons aanbod zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de 

vraag van onze huidige en toekomstige residenten.  Een eerste stap die wij 

daarin genomen hebben is de opsplitsing van onze sociale dienst waarbij 

mevr. Vicky Depaepe verantwoordelijk gesteld werd voor enkel de opvolging 

van de serviceflats.  Hierbij zal zij oog hebben voor enerzijds de optimalisatie 

van de infrastructuur maar vooral ook van de dienstverlening.  Door ons 

breed aanbod van dienstverlening zoals een eigen dienst voor 

thuisverpleging, dagverzorgingscentrum en de jarenlang opgebouwde 

ervaring zijn wij in staat een extra dimensie te geven aan de zorgvrager. 

Vele senioren vinden trouwens op vandaag al de weg naar ons 

dagverzorgingscentrum, de gemiddelde bezoekersaantallen zijn deze week 

zelfs opgeklommen naar 23 personen per dag.   

 

Eind juni ging onze traditionele uitstap door, na een jaar onderbreking werd 

opnieuw voor “de Molenwal” gekozen.  Een perfecte harmonie tussen een 

lekkere maaltijd en een muzikale act van de chef van het huis ! 

 

 

Voorwoordje directeur  
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Met spijt in het hart moeten wij binnenkort afscheid nemen van Rita en 

Gilbert als conciërges van Sint-Andries.  De recente gezondheidsproblemen 

van Gilbert hebben er toe geleid dat zij vlugger dan verwacht de taak niet 

verder zullen opnemen.  Gelukkig gaat het met de gezondheid van Gilbert nu 

beter.   

Vanaf september komen nieuwe conciërges de continuïteit waarborgen; zij 

worden in de nabije toekomst aan de residenten voorgesteld.  Aan Rita en 

Gilbert een speciaal woord van dank voor de nauwgezette samenwerking ! 

 

Naast Sint-Andries krijgt het complex van de woningmaatschappij “Ijzer en 

Zee” stillaan vorm.  Bij een aantal residenten rijzen een aantal terechte 

bekommernissen rond privacy, geluid en de tuin.  Daartoe zal een 

verantwoordelijke uitgenodigd worden naar de komende bewonersraad om 

exact op alle vragen te kunnen antwoorden. 

 

Huize Maria Troost werd de laatste maanden gekenmerkt door heel wat 

hospitalisaties en het wegvallen van enkele trouwe bewoners.   

De hoge graad van zorgbehoevendheid is hier niet vreemd aan.   

Het is trouwens een fenomeen dat zich in de ons omringende 

woonzorgcentra eveneens heeft voorgedaan waardoor er enigszins een druk 

is ontstaan op de wachtlijsten;  daar waar er in het verleden maandenlang 

gewacht moest worden voor een opname, gaat die opeens heel wat vlotter.  

Gezien de “ouderen-boom” nog moet komen, is dit mijns inziens enkel een 

tijdelijk fenomeen en geen structureel probleem. 

 

Nu de zomer voor de deur staat, is de equivalentie van aanwezig 

zorgpersoneel minder door het opnemen van de jaarlijkse vakantie.  Het is 

belangrijk dat onze kwaliteit hierdoor niet achteruit gaat en dat er verder 

gestreefd wordt naar een zo goed als mogelijke behandeling van onze 

bewoners.   

Een vergelijking van de recent ingezonden indicatoren met de gemiddelden 

toont onze goede werking aan en dat willen zij uiteraard continueren. 
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Heel vaak kom ik ook diverse vrijwilligers tegen in de instelling.  Hun 

aanwezigheid zorgt voor een bonus, ik wens hen hiervoor expliciet te 

bedanken en hoop ze nog lang te mogen begroeten.   

 

Een dikke pluim voor al hun inspanningen ! 

 

 

 

 

 

Veel leesgenot, 

 

Koen Declerck 

Algemeen directeur. 
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Jarigen in juli 2017 
Mevr. Flahou Marguerite wordt op 9 juli 83 jaar. 

Mevr. Desaele Andrea wordt op 23 juli 91 jaar.  
 

Jarigen in augustus 2017 
Mevr. De Carne Marie-Rose wordt op 2 augustus 97 jaar. 

Mevr. Niville Godelieve wordt op 5 augustus 93 jaar. 
Mevr. Degrave Jacqueline wordt op 6 augustus 84 jaar. 

Dhr. Debels Jean wordt op 6 augustus 79 jaar. 
 

Jarigen in september 2017 

Mevr. Pyliser Edith wordt op 2 september 76 jaar. 
Dhr. Durnez Lucien wordt op 3 september 85 jaar. 
Dhr. Gesquiere Jan wordt op 8 september 90 jaar. 
Mevr. Perneel Agnes wordt op 10 september 80 jaar. 
Mevr. Verstraete Yolande wordt op 13 september 88 jaar. 
Mevr. Battel Alice wordt op 27 september 95 jaar. 

Mevr. Mahieu Gilberte wordt op 30 september 90 jaar. 
 

Jarigen in oktober 2017 
Dhr. Maesen Georges wordt op 2 oktober 76 jaar. 
Mevr. Duron Yolande wordt op 6 oktober 87 jaar. 
Mevr. Debruyne Bertha wordt op 22 oktober 89 jaar. 

Mevr. Alderweireldt Irène wordt op 30 oktober 102 jaar!! 
  

Jarigen in Huize Maria Troost  
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Dhr. Legein Roland 
 

Roland werd geboren op 21 maart 1936 in 
Nieuwpoort. Hij was het derde kind van Henri en 
Ivonne. Hij had nog twee oudere en één jongere zus: 
Simonne, Denise en Diane.  

Hij woonde gans zijn jeugd in Nieuwpoort.  
Na zijn schoolloopbaan ging hij net zoals zijn vader 
werken in “ ’t slotfabrieksje” te Nieuwpoort.  
Roland is nog steeds gelukkig samen met Henriette. 
Samen hebben ze drie kinderen: Catherine, Veerle en 
Wim.  
Roland was een fervent visser. Eén van zijn favoriete 

plekjes was in Bulskamp waar hij veel palingen kon vangen. Voor forellen, 
ging hij liefst naar de Drie Vijvers. Verder hield Roland ook nog van tuinieren.  
We wensen je veel geluk toe in Huize Maria Troost. 

 

Dhr. Rommelaere André 
 

André zag het levenslicht op 7 januari 1934 te 

Eernegem. Hij groeide op in een groot gezin met nog 

4 broers en 6 zussen. Zijn vader heette Augustus en 

zijn moeder Octavia.  

In januari 1956 trouwde hij met Irène en gingen ze 

samenwonen in Eernegem. Ze zorgden samen ook 

voor een groot gezin, want ze kregen 2 zonen en 4 

dochters. Irène bleef thuis om voor de kinderen te 

zorgen en André verdiende zijn boterham als metser.  

Hij was ook arbiter in het voetbal en richtte zelf een 

minivoetbalclub op! André was een sportieveling, 

want eens op zijn pensioen, ging hij dagelijks 10km gaan lopen. Hij hield ervan 

te kaarten en was duivenliefhebber.  

Nu kijkt hij nog steeds graag naar het voetbal en de koers op TV. Maar hij 

geniet ook van de buitenlucht en houdt van zingen. 

We wensen je deugddoende dagen toe in Huize Maria Troost!  

Nieuwe bewoners in Huize Maria Troost  
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Mevr. Rubben Jacqueline 
 
Jacqueline werd geboren op 17 oktober 1937 in Oostende. Ze groeide op in 

een warm gezin met 5 kinderen. Ze had 1 zus en 2 
broers: Rosette, Georges, Roger. Haar oudste zus 
Georgette was een halfzus. Hun vader heette Urbain 
en hun moeder Godelieve. Tot haar 9 jaar woonde het 
gezin van Jacqueline in Oostende. Ze verhuisden naar 
Koksijde omdat haar vader de zaak van de grootvader 
overnam: “de kolencommerce”. Jacqueline ging naar 
school tot 15 jaar en ging daarna aan de slag in de 
keuken van “Les glaïeuls”, een home voor kinderen in 

Sint-Idesbald. Iets later leerde ze in een dancing haar 
toekomstige echtgenoot kennen: Robert. Ze stapten in 
het huwelijksbootje op 17 mei 1958 en vierden dit in 

een feestzaal in ‘Baaltje’. Ze gingen samenwonen in Koksijde en kregen een 
jaar later een zoon: Serge. Jacqueline en haar man gingen vaak dansen in de 
Rialto, maar hielden ook van tennissen, voetballen en fietsen. Nu kijkt ze nog 
steeds graag naar voetbal op TV en is ze grootmoeder van Stijn, Jeroen en 
Wouter. We wensen je fijne dagen toe in Huize Maria Troost! 

 

Dhr. Willems Maurice 
 
Maurice werd geboren in Mons op 26 februari 1928. Hij was de oudste zoon 

van Marguerite en Albert. Hij had nog een broer, Ernest, 
die 2 jaar jonger was. Zijn vader had thuis in Mons een 
horlogewinkel, waarin Maurice heel dikwijls moest 
helpen. Op het einde van de zomer ging Maurice 
jaarlijks 15 dagen naar De Panne met zijn broer, moeder 
en grootmoeder. Vader bleef werken in de winkel, maar 
kwam de weekends achter om samen te genieten van 
de gezonde zeelucht. Toen Maurice een jaar of 15 was 
verhuisde het gezin naar Koksijde. Zijn ouders openden 
in de Zeelaan opnieuw een horlogewinkel. Maurice nam 

later deze winkel over. Maurice is een man van het fijne 
werk, want hij maakte vroeger heel wat mooie schilderijtjes, waarschijnlijk een 
talent dat hij geërfd heeft van zijn grootvader. Maurice hield naast schilderen 
ook enorm van de natuur. Op latere leeftijd leerde hij zijn vriendin Bernadine 
kennen. Helaas is zij onlangs gestorven.  
We wensen Maurice vreugdevolle dagen toe in Huize Maria Troost!  
En als je benieuwd bent naar zijn schilderijtjes, kun je er enkele bewonderen in 
zijn kamer. Hij zal er heel graag iets over vertellen als je langsgaat.  
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Mevr. Boeve Marguerite 
 

Marguerite werd geboren op 17 mei 1928 te Veurne 
als 5de kind van het gezin. Ze had 1 broer en 5 zussen. 
Irma, haar moeder, bleef thuis om het huishouden te 
doen en haar vader Hector was postbode in Veurne. 
Marguerite ging naar het Annuntiata-Instituut en 
deed daar haar lagere school uit. Nadien ging ze aan 
de slag als tandartsassistente. 
Haar man Jozef was afkomstig van Diest en werkte als 
militair op het vliegveld van Koksijde. Ze leerde hem 
kennen doordat hij aan de kust werkte. Ze gingen 

samen in Veurne gaan wonen en kregen 4 kinderen: 
Christine, Dirk, Frank en Peter. Toen de grootste zorg 

voor de kinderen voorbij was, werkte ze als laborante in de spinnerij “La 
Vesdre” te Veurne. Veel vrije tijd had ze niet, want het was een bezige bij. 
We wensen je van harte welkom hier in Huize Maria Troost. 
 

Mevr. Maesen Lucienne 
 
Lucienne werd geboren in Nieuwpoort op 14 november 1928. Ze had nog 
een oudere broer René en een jongere zus Emelienne waar ze goed mee 
overeen kwam. Onderling gebruikten ze niet hun echte namen, maar wel hun 
zelf uitgevonden ‘lapjesnamen’. Zo werd René “Boetn”, Lucienne was “zusje” 
en Emelienne werd “Snoek” genoemd. 
Hun moeder heette Carolina en hun vader August. Moeder stierf toen ze 
amper 28 jaar was en zo bleef vader August alleen achter met 3 kleine 
kinderen. Hij werkte als ingenieur en deed de bunkers uit de oorlog springen. 

Hierbij kwetste hij zich aan zijn been waardoor hij zijn job niet meer kon 
uitoefenen. Daarom maakte hij een carrièreswitch en ging hij werken als 
slotenmaker. 
In 1947 trouwde Lucienne en verhuisde ze naar Koksijde waar ze 40 jaar 
woonde. In 1948 kreeg ze een zoon René. Lucienne en René waren twee 
handen op één buik. Later werd ze oma van Sam en overgrootmoeder van 
Lovic en Lars.  
Lucienne was een bezige bij en hield ervan het huis en de tuin te 
onderhouden. Ze won zelfs twee keer de 1ste prijs voor de mooiste tuin van de 
gemeente Koksijde! 
Sinds kort verblijft Lucienne in Huize Maria Troost. Van harte welkom! 
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Mevr. Beuselinck Estere, overleden op 1 april 2017. 
Estere werd 97 jaar. 
 
Dhr. Lombré Roger, overleden op 9 april 2017. 
Roger werd 69 jaar. 
 
Mevr. Marie-José Migeot, overleden op 10 april 2017. 
Marie-José werd 91 jaar. 
 
Mevr. Verelst Milou, overleden op 24 april 2017. 

Milou werd 86 jaar. 
 
Dhr. Dooms Marcel, overleden op 8 mei 2017. 
Marcel werd 92 jaar. 
 

 

 

 

Het land van jou en mij 

 

Als ik hier niet meer woon 

in het land van jou en mij, 

bedenk dan dat ik ergens ben 

zonder land en jaargetij. 

Ik zweef daar door de ruimte 

lichter dan een veer 

en kijk zonder zorgen 

liefdevol op jullie neer. 
 

Overleden bewoners  
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Modeshow Decostyle 

De firma Decostyle uit Koekelare kwam op 12 april hun nieuwe lente- en 
zomercollectie showen aan onze bewoners en bezoekers.  
Er kwam heel wat volk kijken en heel wat bewoners vonden wat ze zochten! 
Zo kunnen ze gans in ’t nieuw de zomer tegemoet! 
 

 
Er werd zelfs gedanst wanneer de twee modellen opeens met een sombrero 
en een Mexicaans kleed tevoorschijn 
kwamen! 

 

  

Sfeerbeelden uit Huize Maria Troost  
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Optreden Astrid 

Accordeoniste Astrid toverde op 24 

april een glimlach op ieders gezicht 

met haar vrolijke en herkenbare 

deuntjes! 

 

 

Het werd een heel plezante muzikale namiddag 

met veel ambiance! 

 

 

 

 

 

 

Hierbij nogmaals een woordje van dank aan alle vrijwilligers, want het 

optreden werd door hen gefinancierd met de opbrengst van de 

pannenkoeken- en wafelverkoop . Dankjewel!! 
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Winnaars bingoseizoen 2016-2017 
 

Op donderdag 27 april speelden de 

bewoners de laatste bingo van het 

seizoen. Zij konden steeds rekenen op de 

hulp van de vele vrijwilligers. 

 

 

Sinds oktober nemen heel 

wat bewoners trouw deel 

aan de bingo op 

donderdagnamiddag. Na 

enkele maanden, kenden 

we eindelijk de winnaars: 

Agnes Peeters werd de 

winnares, gevolgd door 

Alice Battel en Gerard 

Herreman. Proficiat! 

 

Op het gelijkvloers 

mocht Bertha 

Debruyne de beker in 

handen nemen. De 

tweede plaats was voor 

Marcie Coene, de derde 

plaats voor Andrea 

Desaele. Proficiat!  



 Juli – augustus - september 2017 Huiskrantje ’t Matroosje p. 14 

 

Start wandelseizoen 
 

We hebben lang genoeg binnen gezeten 

tijdens die koude wintermaanden. In mei 

was het opnieuw tijd om te genieten van de 

buitenlucht! 

Het wandelseizoen startte op 4 mei, maar de weergoden waren ons toen niet 

goed gezind. Gelukkig konden we de week nadien wel gaan wandelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En wat deden die 

eerste 

zonnestralen 

deugd… 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM9dTDybrUAhUNKlAKHcsACpYQjRwIBw&url=https://www.wscdeverbinding.nl/wandelen-en-gezondheid/&psig=AFQjCNH1DEFj01ZAEhD46W9lZOJFL2yH2A&ust=1497434738989641
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Moederdag 
 

Vrijdag 12 mei organiseerden wij een koffietafel 

om “Moederkesdag” te vieren.  

Daarom bakten we samen met de bewoners 

enkele taarten.  

 

En zeg nu zelf, welke taart smaakt het best 

in mei? Aardbeientaart natuurlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle moeders en 

natuurlijk ook 

niet-moeders 

smulden van 

hun stukje 

taart en hun 

glaasje 

milkshake! 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaq7G8zLrUAhWHKFAKHTr4BtkQjRwIBw&url=https://www.ekonoom.nl/biologische-aardbeien-santing-meyling-250-gram&psig=AFQjCNHP7w2bATybYd7r7tPr3F_WpAPVFA&ust=1497435601987492
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Vaderdag 

We vierden Moederkesdag, dus moesten 

ook onze mannen in de bloemetjes gezet 

worden. 

We maakten verse brésiliennetaart en een 

glaasje aardbeienmousse als extraatje, 

mmmmm… 
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Optreden Bobby Marty 
 

Op dinsdag 20 juni kwam Bobby 

Marty onze bewoners vermaken! 

Bobby Marty, alias zanger Etienne 

aan de basgitaar en zijn 

compagnon Jean-Pierre aan het 

keyboard zorgden voor muzikale 

hoogstandjes!   

 

Het 

optreden 

werd 

gesponsord 

dankzij de 

succesvolle verkoop van wafels en 

pannenkoeken door onze vrijwilligers, 

waarvoor dank!! 
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Genieten van het zonnetje 
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  Juli - hooimaand 
Wandeling op donderdag 6, 13, 20 en 27 juli 

 

3-19 juli: Tour de France in Huize Maria Troost: 

De bewoner die het grootste aantal keren gefietst heeft in de kinezaal,  

wint de “Tour de Maria Troost” op 19 juli. 

 

Vrijdag 14 juli: Franse chansons muzieknamiddag 

 

Vrijdag 21 juli: NATIONALE FEESTDAG 

 

 

 

 

Maandag 24 juli: koude visschotel als avondmaal 

 

  Dinsdag 25 juli: ijskar op bezoek 

 

Donderdag 27 juli: bewonersraad om 10u 

 

Vrijdag 28 juli: contactkoor ‘De Babelutjes’ 

 

 

Augustus – oogstmaand 
Wandeling op donderdag 3, 10, 17, 24 en 31 augustus 

 
Donderdag 3 augustus: kermiswandeling 

 

Vrijdag 11 augustus: contactkoor ‘De Babelutjes’ 

 

Maandag 14 augustus: koude vleesschotel als avondmaal 

 

Dinsdag 22 augustus: optreden van Gio’s Music 

 

Woensdag 30 augustus: verjaardagsfeest voor de 

jarige bewoners van juli en augustus 

Activiteitenkalender 
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September - fruitmaand 
Wandeling op donderdag 7, 14, 21 en 28 september 

 
Dinsdag 5 september: FEEST HUIZE MARIA TROOST  

Om 10u15: eucharistieviering 

Om 11u: aperitief met hapjes 

Om 11u30: Feestmaaltijd 

Om 13u: koffie met taart 

Om 14u: muziekoptreden van Rudi en Kristien  

(Vanaf 14u zijn ook bezoekers welkom!) 

 

Donderdag 21 september: ontbijtbuffet voor de start van de herfst 

+ Wereld Alzheimer dag: Start wafelverkoop  

“Music For Life” voor de Alzheimerliga (meer info volgt) 

 

Vrijdag 22 september: film ‘The Notebook’ (n.a.v. Wereld Alzheimer dag 21/9) 

 

Woensdag 27 september: verjaardagsfeest voor de  

jarige bewoners van september 

 

Donderdag 28 september: laatste wandeling met  

de vrijwilligers van het Rode Kruis Veurne 
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Jarigen in juli 2017 
 

Mevr. Poppe Laura wordt op 5 juli 86 jaar. 
 

Jarigen in augustus 2017 

 
Mevr. Desomer Andrea wordt op 12 augustus 68 jaar. 
De heer Declerck Roger wordt op 16 augustus 84 jaar. 
Mevr. Degraeuwe Annie wordt op 25 augustus 75 jaar. 

 

Jarigen in september 2017 

 
Mevr. Coopman Magriet wordt op 8 september 85 jaar. 
Mevr. Depryck Denise wordt op 17 september 92 jaar. 

 

Jarigen in oktober 2017 

 
Mevr. Barbe Marie-Louise word op 8 oktober 88 jaar. 
De heer Sneyers Pierre wordt op 23 oktober 81 jaar. 

De heer Vormezeele Willy wordt op 25 oktober 86 jaar. 
Mevr. Soenen Monique wordt op 26 oktober 67 jaar. 
Mevr. Gombeir Riquet wordt op 30 oktober 44 jaar. 

 
  

Jarigen in Tagaste 
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Mevrouw Lefranc Madeleine 
 
Madeleine werd geboren op 22 juni 
1938 als 3e in een gezin van zeven 
kinderen. Ze ging tot haar 14 jaar naar 
school en daarna ging ze, zoals zoveel 
meisjes, gaan dienen. Op het bal van de 
kermis leerde ze haar man, Karel 
Hauweele, kennen. Na hun huwelijk 

gingen ze in Wulpen wonen en kregen 
ze 3 kinderen. Madeleine gaat graag 
wandelen en was ook vrijwilligster bij het 
Rode Kruis.  

 

 

Mevrouw Vermandel Antoinette 
 

Antoinette zag het levenslicht op 6 mei 

1951 in Diksmuide. Ze heeft 1 broer: Jan 

en 2 zussen: Marina en Marianne. Op 14-

jarige leeftijd ging ze werken als 

poetsvrouw. Antionette heeft één dochter, 

Ginna, die met haar echtgenoot en twee 

kinderen: Aron en Wolf in Australië woont.  

In haar vrije tijd bekijkt ze graag oude 

Hollywoodfilms en leest ze graag. 

 

  

Nieuwe bezoekers   
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Mevr. Poissonier Nelly 
 
Nelly is geboren op 29 december 1931. 
Haar man, André Arnoys leerde ze kennen 

op de kermis en samen kregen ze 2 
kinderen: Ann en Marilyn. Ze heeft 4 
kleinkinderen: Steffie, Sofie, Kyran en 
Caitlin.  
André was zelfstandig loodgieter en Nelly 
hielp mee in de zaak, hierdoor hadden ze 
weinig vrije tijd.  

 

 

De heer Lambrechts Frans (John) 
 

Frans staat bij iedereen in Tagaste bekend al John. Hij is 
geboren op 1 januari 1934 in Ekeren en is in die regio 

opgegroeid bij zijn grootouders. In 1956 huwde hij met 
Joanna die hij had leren kennen in een danscafé. John 

was werkzaam als installateur van centrale verwarming. 
Na zijn huwelijk met Joanna gingen ze in Antwerpen 

wonen en kregen 3 kinderen: Monique, Nicole en Marc. 
John heeft 6 kleinkinderen.  

John hield ervan om met zijn vrouw te gaan kamperen 

in Oostduinkerke en om die reden zijn ze 3 jaar geleden 
verhuisd naar Veurne. 
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Prijsuitreiking Bingo 

Op donderdag 27 april werd het jaarlijkse bingoseizoen afgesloten. Het was 
spannend tot de laatste dag!  

Zo zag de top 3 eruit na 7 maanden bingo spelen: 
 

1. Coopman Magriets 1934 punten 
2. Missiaen Pharailde 1930 punten 
3. Declerck Annie  1771 punten 

 

 
 

Een grote dank aan de vrijwilligers die wekelijks  
kwamen meehelpen met onze bezoekers! 

  

Sfeerbeelden uit Tagaste 
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Tagaste maakt appelsoep met balletjes! 
 

Op grote vraag van de bezoekers werd er nogmaals appelsoep met balletjes 
gemaakt in Tagaste. 

  
Naast de gewone ingrediënten voor soep zoals wortel, selder, ui en tomaten 

worden hier ook een aantal niet vanzelfsprekende dingen aan toegevoegd 
namelijk: appels, bananen, sap van een blik ananas en curry.  

 
Dit zorgt voor een lekkere zoete soep met een curry smaakje. De balletjes 

werken het geheel af.  
 

 
 
 
 
 

 
Er werd gesmuld dat het een 

lieve lust was. 
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Verkoeling zoeken op het terras 
 
Door het warme weer deze lente konden de bezoekers reeds vroeg genieten 

van het terras in Tagaste.  
 

Zodra de temperatuur het 

toelaat, zitten de bezoekers 
buiten om een frisse neus te 

halen.  

 

 
Bij warm weer staan er ook regelmatig 
ijsjes op het menu om wat af te koelen. 

Er werden deze lente zo al enige liters ijs 
verorberd met aardbeien, chocoladesaus 

of advocaat. 

 

Tompoes eten 
 

Het is al langer geweten dat de 
bezoekers van Tagaste grote snoepers 

zijn. Daarom maakte het personeel 
tompoezen voor de bezoekers. 
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Jaarlijkse daguitstap van Tagaste 
 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken de bezoekers van Tagaste eropuit in de 

zomer. Dit jaar gingen we richting “Molenwal”.  

 

 

 

 

Na een lekker aperitiefje kregen 

de bezoekers warme beenhesp 

met frietjes.  
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In de namiddag stond er nog koffie met taart op het menu en was er 

gelegenheid om de benen te 

strekken op de dansvloer.  

 

 

Iedereen ging moe maar 

tevreden terug naar huis. 
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Jarige bewoners 
 

Mevr. Poppe Laura wordt op 5 juli 86 jaar. 
 

Mevr. Huyghe Agnes wordt op 10 augustus 85 jaar. 
Dhr. Ketels Jean-Marie wordt op 20 augustus 72 jaar. 

 
Dhr. Christiaen Jozef wordt op 10 september 80 jaar. 

 
Dhr. Eneman Albert wordt op 9 oktober 84 jaar. 

 

Nieuwe bewoners 
 
 
 
Op 11 mei 2017 nam  
Mevr. Honnart Marie-André haar intrek in flat 5. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mevr. Devaddere Julienne nam  
haar intrek op 30 juni in flat 19. 

 
 
 
 
Dhr. Eneman Albert nam op 6 juni 2017 zijn intrek in flat 13.  

Albert werd geboren te Brugge op 9 oktober 1933 waar hij ook opgroeide als 
kind. Hij heeft een dochter Anne en 2 kleinkinderen Dries en Lore. Albert 
houdt ervan om te kaarten.  
 

Nieuws uit Suytcapelle 



 Juli – augustus - september 2017 Huiskrantje ’t Matroosje p. 30 

 

Bewoners die hun flat verlieten 
 
Mevr. Tytgat Griet verliet flat 19.  
Zij is gaan inwonen bij haar dochter in Zoersel. 

 

Overleden bewoners 
 
Mevr. Leuridon Marguerite overleed op 16 april 2017. Zij werd 96 jaar. 
 

Hometrainer 
 
Sinds kort staat er een hometrainer op de derde verdieping. 
Deze kan door alle bewoners gebruikt worden. 
De hometrainer werd er geplaatst door de familie van Dhr. Ketels Jean-Marie 
van flat 20. De bewoners kunnen hier hun eigen “Tour de France” rijden ! 
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Jarige bewoners 
 

Jarigen in juli 2017 

Dhr. Van Landtschoot Marcel wordt op 17 juli 86 jaar. 

Dhr. Vanhoutte André wordt op 20 juli 85 jaar. 

 

Jarigen in augustus 2017 

Mevr. Cools Alice wordt op 3 augustus 94 jaar. 
Mevr. Scharre Denise wordt op 14 augustus 86 jaar. 
Dhr. Declerck Roger wordt op 18 augustus 84 jaar. 

 
Jarigen in september 2017 

Dhr. Hamdi André wordt op 6 september 78 jaar. 
Mevr. Vander Linden Monique wordt op 10 september 92 jaar. 

 

Optreden Bobby Marty 
Enkele sfeerbeelden … 

 
 

  

Nieuws uit Soror Nigra 
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Jarige bewoners  

Jarigen in juli 2017 

 

Mevr. Deschrijver Diana wordt op 3 juli 81 jaar. 
Dhr. Hurtekant Patrick wordt op 6 juli 62 jaar. 
Mevr. Coutteau Georgette wordt op 8 juli 88 jaar. 
Dhr. Sinnaeve Gerard wordt op 15 juli 80 jaar.  
 
Jarigen in augustus 2017 

 

Dhr. El Matar Ben Ali wordt op 20 augustus 82 jaar. 
Mevr. Vandevyver Lutgarde wordt op 28 augustus 86 jaar. 

Dhr. Van Acker Frans wordt op 23 augustus 86 jaar. 
 
Jarigen in september 2017 

 

Mevr. Vinckier Monika wordt op 2 september 80 jaar. 
Mevr. Samaey Maria wordt op 2 september 92 jaar. 
Mevr. Knockaert Marie-Thérèse wordt op 3 september 84 jaar. 
Dhr. Verschelde Willy wordt op 22 september 75 jaar. 
Mevr. Braem Zoë wordt op 30 september 87 jaar. 
 
Jarigen in oktober 2017 

 

Mevr. Debruyne Maria wordt op 2 oktober 81 jaar. 
Mevr. Gouwy Suzanne wordt op 3 oktober 78 jaar. 

 

Bewoners die hun flat verlieten 
 

Mevr. Lippens Alicia is gaan inwonen bij haar dochter. Zij verliet van 02.07. 

Mevr. Baefcop Marie-Louise verliet flat 01.02. Zij nam haar intrek in WZC De 

Groene Verte te Merkem. 

Mevr. Feys Rita verhuisde naar Oostende. Zij verliet flat 00.05.  

Nieuws uit Sint-Andries 
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Jarigen in Kastanjedal 
 

Jarigen in juli 2017 

Mevr. Lesage Rosa wordt op 20 juli 91 jaar. 

 

Jarigen in oktober 2017 

Mevr. Top Simonne wordt op 11 oktober 94 jaar. 

 

Nieuwe bewoners 
 

Mevr. Geernaert Jeannine nam op 21 maart 2017 haar 

intrek in flat A/305. Jeannine is afkomstig van Zelik. Ze werd 

er geboren op 20 februari 1930 en groeide er op als kind, 

samen met haar zus Yvette. Na haar schoolperiode ging ze 

aan de slag als onderwijzeres. In 1950 stapte Jeannine in 

het huwelijksbootje. Na hun huwelijk verhuisden ze naar 

Nieuwpoort waar Jeannine de trotse moeder werd van 5 

kinderen: Anne-Marie, Marc, Luc, Dirk en Christine. 

Ondertussen is Jeannine reeds grootmoeder geworden van 

4 kleinzonen. In haar vrije tijd hield ze van koorzang en 

dans.  

 

Op 1 april 2017 nam mevr. Lesage Rosa haar intrek in flat A/103. 

 

Dhr. Compagnie Jacques en zijn echtgenote mevr. Blanckaert Odette namen 

hun intrek in flat A/102. 

 

Op 15 mei 2017 nam mevr. Meeuws Margriet haar intrek in 

flat A/202. 

Dhr. Casselman Robert en mevr. Dhondt Jenny namen hun 

intrek in flat A/303. 

.  

 

Nieuws uit Kastanjedal 
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Welkom  
 

Nancy Boone is eind april gestart in het onthaal als 
administratief medewerkster. We wensen je veel geluk 
toe met je nieuwe job. 
 

Welkom terug aan Stephanie Haelewyck 
(ergotherapeut). Zij is sinds 29 mei terug aan het werk na 
haar zwangerschapsverlof van haar derde kindje, Félice. 
Veel plezier en succes met je hervatte job! 

 
 
Welkom aan Tibo Depuydt, werkzaam als zorgkundige in Tagaste en twee 
namiddagen in de week in Huize Maria Troost. Veel plezier met je nieuwe job. 
 
Op 1 juli startte Nadia Hssaine als verpleegkundige  
in Huize Maria Troost. Je zal haar zowel overdag als  

’s nachts aan het werk zien. Veel succes en plezier met je nieuwe job! 

 

 

Geboortes 
 
Proficiat aan Judy Hooreman (zorgkundige) en haar echtgenoot Michael 
Lemenu. Zij mochten met trots op 28 juni hun eerste zoontje Mylès in hun 

armen nemen. Van harte proficiat en heel veel geluk! 
 
Lieve Vandevenne (verpleegkundige) werd voor de 3de maal grootmoeder. 
Haar kleinkindje Camille werd geboren op 7 juni 2017. We wensen jullie heel 
veel geluk! 

 

Overlijdens 
 

Mevr. Paula Vieren, de grootmoeder van Stephanie Haelewyck 
(ergotherapeut), is overleden op 1 juni 2017. Ze werd 86 jaar.  
Onze oprechte deelneming bij dit verlies. 

 

Personeelsweetjes 
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Dinsdag 15 augustus 2017 
 

O.L.V. Ten hemelopneming 
Om 10u30 in de kapel 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dinsdag 5 september 2017 

 

Viering Huize Maria Troost 
Om 10u15 in de kapel 

Pastorale kalender 
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