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Beste lezers, 

 

Aan de vooravond, start van een nieuwkalenderjaar 2019 een nieuwe editie van ons 

huiskrantje “’t Matroosje”. 

 

2019 belooft alvast een geanimeerd jaar te worden vol vernieuwingen en uitdagingen. 

 

Vooreerst wil de Overheid duidelijkheid over de voorafgaande vergunningen welke 

enkele instellingen nog in portefeuille hebben. Dit zijn toegekende rusthuisbedden die 

nog niet gebouwd werden door de eigenaars ervan.  Tegen 31 januari 2019 wenst de 

administratie te weten indien deze geplande bedden effectief gebouwd en uitgebaat 

zullen worden. Er bestaat ook een mogelijkheid om deze plaatsen te reconverteren in 

andere zorgvormen of ze aan andere instellingen toe te kennen. 

Momenteel is de vereniging aan het werk om te kijken indien er dergelijke bedden 

zouden kunnen bekomen worden en aldus toegevoegd aan de bestaande erkenning 

van slechts 50 bedden.  Dit betekent dat het toekomstige rusthuis aldus groter zou 

kunnen zijn, hetgeen de werking alsook de rentabiliteit ten goede kan komen. 

 

Vanuit Prof+ werd onlangs de belofte gedaan om zo vlug als mogelijk de resultaten 

bekend te maken van de onlangs gehouden brainwave.  Dit zal plenair gebeuren in 

aanwezigheid van alle deelnemers die in september hebben geparticipeerd. Daarna kan 

het bouwcomité opnieuw aan de slag met het integreren van de resultaten alsook met 

het programma van het aantal woongelegenheden die moeten gebouwd worden. 

 

Naast de dagprijs welke de bewoners betalen, heeft de instelling ook een belangrijke 

inkomst afkomstig van het RIZIV voor een gedeeltelijke financiering van het 

zorgpersoneel. Deze wordt driemaandelijks via de betreffende mutualiteiten geïnd. 

Vanaf april 2019 zal dit op een maandelijkse basis gebeuren via de zorgkassen.  Dit 

impliceert een aanpassing van de administratieve modaliteiten. 

 

Verder volgt in januari 2019 een samenkomst met de diverse stafleden per entiteit om 

de accenten vast te leggen waarvoor er in het nieuwe jaar extra aandacht zal besteed 

worden.  Het gaat hier over het vastleggen van prioriteiten en een patroon van de te 

behalen doelstellingen. 

 

In de assistentiewoningen Suytcapelle werd de nieuwe voordeur geïnstalleerd, deze 

automatische deur zorgt voor een veel gemakkelijkere toegankelijkheid voor de 

residenten.  Zowel in Suytcapelle als in Soror Nigra blijven er enkele appartementen vrij.  

Er worden permanent acties ondernomen om tot volzetting te komen, zo werd er onder 

meer een samenkomst georganiseerd met de stadsdiensten om nauwer samen te 

Voorwoordje 
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werken en deel te nemen aan de senioren adviesraad zodat er een betere toeleiding kan 

aangeboden worden.  Nog vaak zijn er senioren met een zorgvraag die de weg naar de 

assistentiewoning niet vinden.  In de nieuwste uitgave van info Veurne zal er ook een 

artikel te lezen zijn wat de doelstelling van de assistentiewoningen juist is en wat men 

voor de gevraagde prijs mag verwachten. 

Een gelijkaardige actie in Diksmuide zorgde er voor dat er vier nieuwe bewoners hun 

intrek namen in de residentie Sint-Andries.  Ook daar wordt veel initiatief genomen 

teneinde het de residenten zo aangenaam mogelijk te maken in het verblijf. In dit kader 

bedank ik de mensen die instaan voor de organisatie van het Kerstfeest en het 

vrijwilligerswerk in de cafetaria door Nadine. 

 

In ons recent initiatief van zorgflats stelt zich deze bezettingsproblematiek niet, 

integendeel. De troef daar is vooral de ruime mogelijkheid van facultatieve, extra 

dienstverlening. De permanentie, het aanbieden van zowel ontbijt, middagmaal als 

avondmaal en vooral ook de nachttoeren zorgen voor een bijkomend aanbod die aan 

vele, acute vragen voldoet. 

 

Ook onze dienst thuisverpleging blijft een succes. Heel wat residenten van onze eigen 

assistentiewoningen doen er een beroep op. Dit heeft het voordeel dat er een goede en 

directe communicatie is tussen de diensten en dat problemen meestal op voorhand 

gekend zijn en er adequatere oplossingen kunnen aangeboden worden. 

 

In dit verlengde ligt ook het dagverzorgingscentrum Tagaste waarbij de bejaarden op 

verschillende dagen van de week op bezoek kunnen komen. Er is niet alleen de nuttige 

tijdsbesteding maar zeker ook het proactief handelen bij het observeren van bepaalde 

probleemstellingen. 

 

Hieruit blijkt dat de keuze om een brede waaier aan initiatieven uit te baten de goede 

keuze is geweest destijds.  Dit wensen we nu verder uit te bouwen en verder te 

optimaliseren. De bouw van een nieuw, eigentijds woonzorgcentrum is hierbij een 

logische verdere stap in het proces. 

 

Om te eindigen wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken om naast alle 

medewerkers ook vooral eens de verantwoordelijken te bedanken die mij ondersteunen 

om dit allemaal mogelijk te maken: Isabelle, Kelly, Jeroen, Vicky en Sarah. 

 

Veel leesgenot !  

 

Koen Declerck 

Algemeen directeur. 
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Jarigen 
Jarige bewoners in januari 

 

Mevr. Bultynck Maria wordt op 3 januari 91 jaar. 

Mevr. Laplace Jeanne wordt op 7 januari 96 jaar. 

Mevr. Myny Marie-Louise wordt op 17 januari 89 jaar. 

Dhr. Rosseel André wordt op 27 januari 86 jaar.  

 

Jarige bewoners in februari 
 

Dhr. Malmendier Joseph wordt op 2 februari 73 jaar. 
Mevr. Mortier Leona wordt op 16 februari 91 jaar. 

Mevr. Geernaert Jeanine wordt op 20 februari 89 jaar. 
Dhr. Willems Maurice wordt op 26 februari 91 jaar. 

 

Jarige bewoners in maart 
 

Mevr. Gersis Paula wordt op 1 maart 84 jaar. 
Mevr. Joye Lucienne wordt op 4 maart 85 jaar. 

Dhr. Van Langenhove Valery wordt op 7 maart 75 jaar. 
Mevr. Deriemaeker Flavie wordt op 8 maart 89 jaar. 

Mevr. Markey Maria wordt op 10 maart 92 jaar. 
Mevr. Thery Monique wordt op 26 maart 88 jaar. 

 

  

Nieuws uit Huize Maria Troost  
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Welkom aan… 
 

Mevr. Geernaert Jeanine  
Jeanine zag het levenslicht op 20 

februari 1930 te Zellik. Ze was de 

oudste dochter van Lea en Guillaume. 

Jeanine haar 3 jaar jongere zus heet 

Yvette. Zoals de meeste vrouwen uit die 

generatie, was ook Jeanines moeder 

huisvrouw. Haar vader was 

huisbewaarder. Jeanine ging naar het 

humaniora en nadien naar de 

normaalschool om later onderwijzeres 

te worden. Ze leerde haar man Julien 

kennen toen ze op vakantie was aan zee. Julien was kok in het hotel “Le Coq”. 

Ze traden in het huwelijk op 2 mei 1950 waarna ze samen in Nieuwpoort 

gingen wonen. Na hun huwelijk hadden ze samen een horecazaak te 

Nieuwpoort en vervolgens baatten ze hotel “De Reiziger” in Diksmuide uit. In 

1952 werd hun liefde bezegeld met een eerste kindje Anne-Marie. Al snel 

volgden nog 4 kinderen: Marc, Luc, Dirk en Christine. Later kregen ze drie 

kleinkinderen. Jeanine was lid van het zangkoor en de dansgroep van 

Diksmuide. Ze verblijft sinds half juni in HMT.  

We wensen je nog veel geluk en plezier toe! 

 

Dhr. Legraive Daniel 

 
Daniel Legraive werd geboren op 10 

november 1946 te Brussel. Hij was de 

zoon van Charles en Marie. Hij had nog 

1 broer Jacky en 2 zussen Monique en 

Jeanine. Hij is begonnen als 

beenhouwer, maar deed na enkele 

jaren een carrièreswitch: hij werd 

vrachtwagenchauffeur. Hij heeft twee 

dochters: Valérie en Stella. Ondertussen 

heeft hij al 4 kleinkinderen. Hij woonde 

gans zijn leven in Brussel, maar verhuisde eind november naar Huize Maria 

Troost om wat dichter bij zijn dochter Valérie te wonen. Van harte welkom!  
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Dhr. Rosseel André 
André werd geboren in Booitshoeke op 27 

januari 1933. Hij was de 2de oudste zoon in 

het gezin van Rachel en Edmond. De oudste 

zoon was Cézar, dan kwam André en daarna 

volgde nog een hele rij kinderen: Pierre, 

Madeleine, Omer, Roland (+), Ronny, Andrea 

en opnieuw een Roland. Tijdens de oorlog 

moest het gezin vluchten naar Avekapelle. 

Toen het water teruggekeerd was, konden ze 

terugkeren naar huis. André ging tot zijn 14de naar school in Booitshoeke en 

moest nadien mee gaan werken met zijn vader in de steenbakkerij in Veurne. 

In de zomer van 1953 trouwde hij met Liliane. De zus van Liliane woonde 

rechtover het gezin Rosseel en zo leerden ze elkaar kennen. Na hun huwelijk 

ging André werken als metser in Veurne en trokken ze samen naar een huisje 

in Steenkerke. Het jaar nadien verhuisden ze naar Wulpen waar ze meer dan 

60 jaar verbleven. Sedert 2 jaar wonen Liliane en André in hartje Veurne, maar 

momenteel verblijft André in Huize Maria Troost. André was vroeger 

vogelkweker van kanaries en grote parkieten. Hij had er op een gegeven 

moment zelfs tegen de 200. Nu fluiten er (gelukkig) nog maar 5 vogeltjes ten 

huize Liliane-André. We wensen je hier een fijne tijd toe! 

Dhr. Van Langenhove Valère 
 

Valère is geboren op 7 maart 1944 in Lier. 

Hij was de enige zoon van Albert en Maria. 

Hij bracht zijn kindertijd door in Moorsel. Hij 

ging tot zijn 18de naar school. Hij was intern 

in o.a. Elzenberg en ging zelfs op internaat 

in Blankenberge omdat hij heel graag de 

West-Vlaamse taal eigen wou zijn. Het 

West-Vlaams was volgens hem dé 

toekomst! Na zijn studies stapte hij in de 

commerce van zijn vader: groothandel in zuivelproducten. Valère werkte als 

verkoper en nam later de zaak van zijn vader over. Hij leerde zijn echtgenote 

kennen in café “De Salamander” in Buggenhout waar iedere maand een 

orkest kwam optreden. Hij stapte in het huwelijksbootje met Denise waarna ze 

gingen samenwonen in Moorsel. Ze kregen samen 2 kinderen: Lieve en Wim. 

Toen hij 65 werd, ging hij op pensioen. Later gingen ze aan de kust wonen. 

Helaas overleed Denise in 1999. Op 3 december mochten we Valère welkom 

heten in Huize Maria Troost. We wensen je een fijne tijd toe!  
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Overleden bewoners  
 

Dhr. Herreman Gerard is overleden op 8 oktober ’18.  

Gerard werd 90 jaar.  

 

Dhr. Maesen Georges is overleden op 13 oktober ’18.  

Georges werd 77 jaar.  

 

Mevr. Alderweireldt Irène is overleden op 24 oktober ’18.  

Irène werd 102 jaar. 

 

Mevr. Niville Godelieve is overleden op 10 november ’18.  

Godelieve werd 94 jaar. 

 

Dhr. Ferket Henri is overleden op 13 november ’18.  

Henri werd 84 jaar. 

 

Dhr. Vormezeele Willy is overleden op 20 december ’18.  

Willy werd 87 jaar.  

 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 

 

 

 

 

 

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, 

Als men de  herinnering bewaart…  
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Werelddierendag 
 

Op 3 oktober kwamen 

enkele hondjes op bezoek 

naar aanleiding van de 

Werelddierendag.  

 

Onder andere hondje 

Pipa werd vertroeteld 

door onze bewoonsters! 

 

Sfeerbeelden uit Huize Maria Troost  
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Happy Halloween 

 

Op 2 november kregen we 

tijdens de bingo bezoek van deze 

griezels! 

Gelukkig hadden ze lekkere, 

“bloederige” cupcakes mee! 

 

Wie braaf is krijgt lekkers 
 

 

Op 5 december kregen we 

hoog bezoek: de Sint en zijn 

zwarte Pieten kwamen op 

bezoek! 

 

Het was een heel blij 

weerzien tussen de 

bewoners en de 

Goedheiligman!  
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Er werd weer van alles gesmuld… 
 

Afgelopen maanden werden onze 

kookkunsten weer fameus op de 

proef gesteld!  

 

We maakten eens mosseltjes met 

verse frietjes en hespenrollen met 

witloof en puree als middagmaal. 

 

 

We trakteerden onze lieve bewoners enkele keren met een aperitiefje 

vergezeld van enkele lekkere borrelhapjes. 

 

Omdat onze bewoners steeds erg tevreden zijn met een speciaal 

avondmaal, staken we de handen uit de mouwen en maakten we in 

oktober eens spaghetti bolognaise. In november bereidden we 

kaasplank met broodjes en wijn. In december stond er ’s avonds eens 

macaroni met kaas en hesp op het menu. 
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Lekkers voor bij de koffie… 

 

In oktober werden Brusselse 

wafels gebakken. 

Dankjewel aan bakkerin Jenny om de 

heerlijke wafels te helpen bakken! 

 

Week van de smaak 
 

In november was het opnieuw “de week 

van de smaak”. We startten de week met 

een ontbijtbuffet en eindigden de week met 

een verwenbordje voor bij de koffie.   
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Kiekjesnamiddag 
 

In november organiseerden we voor 

de 4de keer onze “kiekjesnamiddag”. 

Een gezellige familienamiddag in een 

decor uit de tijd van toen…  
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Iedere bewoner mocht 

enkele familieleden 

uitnodigen om samen aan 

te schuiven aan het 

dessertbuffet.
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Na hun dessertbordje met koffie 

konden de mensen die dit 

wensten een leuke foto laten 

nemen in ons decor.  

En zoals je ziet mag het resultaat er 

zijn! Het leverde heel wat amusante 

‘kiekjes’ op!  
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Er werd niet alleen gesmuld, maar ook gedanst! 

Op 31 oktober kwam 

Johnny Clarysse nogmaals 

het beste van zichzelf 

geven. 

Het was ondertussen al de 

4de keer dat we de vrolijke 

man met de accordeon 

mochten verwelkomen in 

ons rusthuis! 
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En ook in de maand november 

konden onze bewoners hun 

beentjes nogmaals losgooien. 

Op dinsdag 27 november nodigden 

de vrijwilligers van Huize Maria 

Troost “Anneke Bo” uit. 

 

De vrijwilligers verkochten 

heel wat pannenkoeken en 

wafels en met deze 

opbrengst organiseren zij 

regelmatig optredens voor 

de bewoners. 

Het was de eerste keer dat we Anneke Bo 

mochten verwelkomen. 

Zij zong allerlei Vlaamse klassiekers van 

onder andere Dana Winner.  

Het werd een hele gezellige muzikale 

namiddag! 
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Verjaardagsfeest 

Op woensdag 19 december werden alle bewoners die jarig waren in 

oktober, november en december uitgenodigd voor een stukje taart en 

een tasje koffie. 
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We wensen jullie nog vele 

gelukkige, gezonde jaren!  
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Januari – ijsmaand 

Dinsdag 1 januari 

Gelukkig Nieuwjaar!! 

We klinken op 2019 met een glaasje cava.  

 

Vrijdag 4 januari 

Koffietafel “Drie Koningen”  

  

Dinsdag 8 januari 

Contactkoor “De Babelutjes op z’n winters” 

 

Donderdag 10 januari  

Bloedworst met appelmoes als middagmaal  

 

Dinsdag 22 januari 

Optreden van accordeonist Freddy Peire. Start om 14u15 in de cafetaria.  

 

Vrijdag 25 januari  

Contactkoor “de Babelutjes” 

 

Dinsdag 29 januari 

Ontbijtbuffet 

 

Donderdag 3, 10, 17, 24 en 31 januari: bingo 

 

Februari – dooimaand  

 

Vrijdag 1 februari 

Pannenkoekenbak  

 

Woensdag 6 februari 

Muziekquiz ‘Eddy Wally’  

 

Vrijdag 8 februari 

Hespenrolletjes met witloof als middagmaal  

 

Activiteitenkalender Huize Maria Troost 
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Woensdag 13  

Liefdesliedjes zingen in de cafetaria 

 

Maandag 18 februari 

Croque monsieurs als avondmaal 

 

Donderdag 7, 14, 21 en 28 februari: bingo 

 

Maart – buienmaand 
 

Dinsdag 5 maart 

Dessertbuffet ‘Vette Dinsdag’ in de cafetaria 

 

Vrijdag 8 maart 

Muzikale activiteit naar aanleiding van 

Internationale Vrouwendag 

 

Woensdag 13 maart 

Macaroni met kaas en hesp als avondmaal 

 

Dinsdag 19 maart 

Bloedworst met appelmoes als middagmaal 

 

Woensdag 20 maart 

Verjaardagsfeest voor de jarigen van januari – februari – maart 

Gelieve in te schrijven (brief in kamer van bewoner) ten laatste tegen 13 maart. 

 

Vrijdag 22 maart 

Ontbijtbuffet voor de start van de lente 

 

Dinsdag 26 maart 

Contactkoor “De Babelutjes” 

 

Donderdag 7, 14, 21 en 28 maart: bingo 
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Jarigen 
 

Jarige bezoekers in januari 

 

De heer Lambrechts Frans (John) wordt op 1 januari 85 jaar. 
De heer Guillaumé Adolphe wordt op 6 januari 91 jaar. 
Mevr. Fromont Jacqueline wordt op 10 januari 92 jaar. 

Mevr. Pyliser Erna wordt op 22 januari 67 jaar. 
Mevr. Lammens Henriette wordt op 30 januari 87 jaar. 

 

 

Jarige bezoekers in februari 

 

De heer De Baenst Xavier wordt op 9 februari 82 jaar. 

 

Jarige bezoekers in maart 

 

Mevr. Missiaen Pharaïlde wordt op 4 maart 96 jaar. 

Mevr. Vandenbroucke Agnes wordt op 11 maart 79 jaar. 
Mevr. Louwye Liliane wordt op 23 maart 83 jaar. 

Dhr. Detollenaere Frans wordt op 26 maart 89 jaar. 
Mevr. Dervyn Micheline wordt op 28 maart 69 jaar. 

Mevr. Honnart Marie-André wordt op 31 maart 69 jaar. 
 

 

Welkom aan… 
 

Masse José 
José is geboren op 17 oktober 1936 te Ronse. 

Hij had 2 broers en 1 zus. José is getrouwd. Zijn 

vrouw was kok en José was beroepsmilitair. Ze 

zijn beide afkomstig van Brussel. Enkele jaren 

geleden zijn ze verhuisd naar Koksijde. 

  

Nieuws uit Tagaste 
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Werner Goussaert 
Werner is geboren in Menen 29 oktober 1931. Hij 

studeerde Germaanse talen en gaf daarna ook les 

aan de Universiteit in Gent. Zijn vrouw is ook een 

onderwijzeres. Ze hebben elkaar leren kennen in 

de Panne. Samen hebben ze 20 jaar in Congo 

gewoond. Na de onafhankelijkheid van Congo 

zijn ze terug verhuisd naar de Panne. 

 

Jacqueline Fromont 
Jacqueline is geboren op 10 januari 1927 te 

Raismes in Frankrijk. Ze woonde samen met haar 

man in Valenciennes in Frankrijk. In het jaar 1946 

is ze getrouwd. Haar man is ondertussen 20 jaar 

overleden. Jacqueline heeft nog 1 tweelingbroer, 

een broer en een zus. Zelf heeft ze 5 kinderen. 

 

Labaere Willy 
Op 16 juni 1944 werd Willy geboren in Langemark, 

waar hij 2 jaar heeft gewoond. Daarna is hij 

verhuisd naar Komen, waar hij naar school ging. 

Vanaf zijn 14 jaar is hij gaan werken als handwever 

te Wervik, waar hij toen ook woonde. Nadien zijn 

ze verhuisd naar Menen en nu wonen Willy en zijn 

vrouw in de Panne. Willy is een muzikale man. Hij 

was lid van de harmonie van Wervik en heeft er 

althoorn, bugel, piston en tot slot trompet 

gespeeld.  

Peerens Rita 
Rita is geboren op 3 oktober 1946. Ze was vroeger 

bediende. Samen met haar man, Claude Soyez, 

woont ze in Oostduinkerke. Samen hebben ze 1 

zoon. Rita houdt van dieren. Ze heeft thuis ook een 

hondje die graag door haar vertroeteld wordt. 
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Overleden bezoekers 
 

Mevr. Meersseman Godelieve is overleden op 14 november ‘18 .  
Godelieve werd 81 jaar. 

 

Dhr. Denys Fernand is overleden op 15 november ‘18.  

Fernand werd 84 jaar. 

 

Mevr. Van Laere Germaine is overleden op 20 december ’18.  

Germaine werd 84 jaar. 

 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 

 

 

 

 

 

 

Stil ben je van ons heengegaan 

je hebt altijd voor ons klaargestaan 

geborgenheid en liefde heb je ons gegeven 

zo was je hele leven 

je was een schat voor ons allen 

je te moeten missen zal ons zwaar vallen… 
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Werelddierendag 

Pipa kwam langs naar aanleiding van 

Werelddierendag.  

Optreden Johnny Clarysse 

In de cafetaria konden onze bezoekers genieten van een optreden van 

Johnny Clarysse.  

Sfeerbeelden uit Tagaste 
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Optreden Anneke Bo 

Dit optreden ging door dankzij de wafeltjesverkoop van de vrijwilligers. 

Graag bedanken wij hierbij nogmaals iedereen die wafeltjes gekocht 

heeft. Zoals je kan zien zat de sfeer goed! Er werd zelfs gedanst! 

Sinterklaas 
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De Sint kwam zoals ieder 

jaar terug op bezoek en 

hij bracht opnieuw heel 

wat lekkers mee! 
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Sfeerbeelden 

Naar jaarlijkse gewoonte werden opnieuw de kerstkransen gemaakt. 

 

 

 

Ze stond erbij en keek ernaar… 
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De liefde hangt in de lucht in 

Tagaste… 

 

Optreden van het Plovikoor 

Onze bezoekers konden de week voor Kerstmis reeds genieten van 

heel wat kerstliederen. Na de lekkere pauze met appelbeignets 

kwamen nog een heleboel Vlaamse klassiekers aan bod. 
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Januari – ijsmaand  
7 januari  

Koffietafel voor Driekoningen  

22 januari 

Optreden Freddy Accordi 

29 januari 

Nieuwjaarsfeest 

Februari – dooimaand 
1 februari 

Maria Lichtmis: pannenkoekenbak 

13 februari 

Liefdesliedjes zingen in de cafetaria 

26 februari 

Middagmaal: spaghetti 

Maart – buienmaand 
5 maart 

Dessertbuffet n.a.v. carnaval 

6 maart 

Viering Aswoensdag 

19 maart 

Middagmaal: hespenrolletjes met witloof 

  

Activiteitenkalender Tagaste 
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Jarigen  
Jarige bewoners in februari 
Mevr. Vandamme Annie wordt op 13 februari 67 jaar. 

 

Jarige bewoners in maart 
Dhr. Heylen Marc wordt op 20 maart 71 jaar.  

Mevr. Devaddere Julienne wordt op 28 maart 92 jaar.  
Mevr. Honnart Marie-Andre wordt op 31 maart 69 jaar. 

 

Overleden bewoners 
Mevr. Leclercq Germaine is overleden op 28 september 2018.  

Germaine werd 90 jaar. 
 
Mevr. Van Laere Germaine is overleden op 20 december ’18.  
Germaine werd 84 jaar. 

 

Bewoners die hun flat verlieten 

Mevr. Declerck Annie verliet haar flat. Zij nam haar intrek in WZC Ter Linden. 
 

Komende activiteiten met de ergo 

 

De activiteiten worden steeds aangekondigd op onze website 

www.mariatroostveurne.be en maandelijks uitgehangen in de polyvalente 

ruimte. De activiteiten gaan door van 14u tot 16u in de polyvalente ruimte. 

 

Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

Woensdag 9 januari: Kwartet en andere kaartspelen 

Maandag 14 januari: Hobbyclub 

Woensdag 16 januari: Quiz jaaroverzicht 2018 

Dinsdag 22 januari:  Freddy Accordi (in Huize Maria Troost) 

Woensdag 23 januari: Bewonersraad  

Nieuws uit Suytcapelle 

http://www.mariatroostveurne.be/
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Feestmaaltijd 

Woensdag 17 oktober werden de bewoners 

van Suytcapelle verwend met een heerlijk 

feestmaal. Starten deden we met een hapje en 

een drankje, gevolgd door een koude visschotel 

met frietjes. We sloten de maaltijd af met een 

heerlijk stukje appeltaart. 

 

Sint en piet op bezoek 
Ook dit jaar kregen de bewoners van Suytcapelle 

bezoek van de goedheilige man. Ze kregen een 

mand vol lekkers cadeau! 

  

Sfeerbeelden uit Suytcapelle 
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Jarigen  
Jarige bewoners in januari 
Mevr. Vanlerberghe Simonne wordt op 6 januari 75 jaar. 

 

Jarige bewoners in februari 
Mevr. Masschaele Maria wordt op 7 februari 86 jaar. 

 

Jarige bewoners in maart 
Mevr. Vandenbroucke Agnes wordt op 11 maart 79 jaar. 

 

Welkom aan… 
Mevr. Denorme Monica nam op 15 december 2018 haar intrek in flat 01.03. 

 

Mevr. Debeerst Jeanne nam op 21 december 2018 haar intrek in flat 01.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende activiteiten met de ergo 

De activiteiten worden steeds aangekondigd op onze website 

www.mariatroostveurne.be en maandelijks uitgehangen in de polyvalente 

ruimte. De activiteiten gaan door van 14u tot 16u in de polyvalente ruimte. 

 

Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

Maandag 7 januari: Rad van fortuin 

Maandag 14 januari: Kwartet 

Maandag 21 januari: Geen activiteit 

Dinsdag 22 januari: Freddy Accordi (in Huize Maria Troost) 

Maandag 28 januari: Bewonersraad 

  

Nieuws uit Soror Nigra 

http://www.mariatroostveurne.be/
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Feestmaaltijd 

Maandag 15 oktober werden de bewoners 

verwend met een lekker feestmaal. We 

begonnen met een aperitiefje en 

verschillende hapjes, gevolgd door een koude 

visschotel met frietjes. We sloten af met een 

heerlijk stukje chocoladetaart als dessert. 

 

 

 

  

Sfeerbeelden uit Soror Nigra 
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Jarigen  
 
Jarige bewoners in januari 
Mevr. Wildemeersch Maria wordt op 11 januari 94 jaar.  
Mevr. Osaer Marie-Jeanne wordt op 11 januari 91 jaar. 

Mevr. Brock Nelly wordt op 16 januari 79 jaar. 

Mevr. Jacques Maria wordt op 19 januari 91 jaar. 

 

Jarige bewoners in februari 
Dhr. Sinnaeve Gerard wordt op 15 februari 82 jaar. 

Dhr. Van Goethem Bernard wordt op 16 februari 81 jaar. 

Dhr. Theuninck Jean-Pierre wordt op 16 februari 73 jaar. 

 

Jarige bewoners in maart 
Dhr. Boussauw Raf wordt op 12 maart 86 jaar. 

Mevr. De Wulf Christiane wordt op 28 maart 82 jaar. 

 

Welkom aan… 
 

Mevr. Swyngedauw Mariette nam haar intrek 

in flat 01.03 op 10 september 2018.  

Mariette groeide samen op met haar broer, 

halfbroer en 2 halfzussen. Op 2 mei 1942 

stapte ze in het huwelijksbootje met 

Beerlandt Hypoliet. Na hun huwelijk gingen 

Mariette en Hypoliet in Diksmuide gaan 

wonen. Ze werden de trotse ouders van 

Ingrid. Hypoliet werkte als drukker en 

Mariette was huisvrouw. Ondertussen heeft 

Mariette 2 kleinkinderen: Steven en Leen en 

3 achterkleinkinderen: Tristan, Charles en 

Laurence. Van harte welkom, Mariette! 

 

 

 

Nieuws uit Sint-Andries 
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Welkom aan… 
Mevr. Heyl Anna nam haar intrek in flat 01.03 op 23 november 2018.  

Anna groeide samen op met haar zussen Nelly en Theresia in Kaaskerke. Anna 

was vroeger een doe-het-zelver en heeft haar fermette in Knesselare volledig 

zelf gerenoveerd. Daar had Anna kippen en later varkens. Haar hobby was 

voornamelijk schilderen en boetseren aan de academie.  

Welkom in Sint-Andries, Anna! 

 

 

 

 

 

Bewoners die hun flat verlieten 
Mevr. Titeca Christiane verliet haar flat. 

Zij nam haar intrek in WZC Open Link te Woumen. 

 

Dhr. Hendryckx André verliet zijn flat.  

 

Dhr. Declerck Laurent verliet zijn flat. 

 

 

Komende activiteiten met de ergo 

 

De activiteiten worden steeds aangekondigd op onze website 

www.mariatroostveurne.be en maandelijks uitgehangen in de polyvalente 

ruimte. De activiteiten gaan door van 14u tot 16u in de polyvalente ruimte. 

 
Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

 

Vrijdag 4 januari: Start bingo Kampioenschap 

Vrijdag 11 januari: Quiz jaaroverzicht 2018 

Vrijdag 18 januari: Geen activiteit  
Dinsdag 22 januari: Freddy Accordi (in Huize Maria Troost) 

Vrijdag 25 januari: Bewonersraad  

http://www.mariatroostveurne.be/
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Hutsepot 
Zaterdag 3 november mochten de bewoners van Sint-Andries hun voetjes 

onder tafel schuiven en genieten van een heerlijke maaltijd. De hutsepot viel 

bij iedereen enorm in de smaak! 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaasfeest 

Zaterdag 24 november kwam Sinterklaas reeds op bezoek in Sint-Andries. De 

bewoners konden smullen van Sinterklaaskoeken met beleg en warme 

chocolademelk. Vervolgens riep hij enkele bewoners tot bij hem. Alle brave 

bewoners werden beloond met een heerlijke zakje chocolade.  

Sfeerbeelden uit Sint-Andries 
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Jarigen 
 
Jarige bewoners in januari 
Mevr. Coeman Maria wordt op 14 januari 90 jaar. 
Dhr. Compagnie Jacques wordt op 16 januari 78 jaar. 

 
Jarige bewoners in februari 
Mevr. Looten Irma wordt op 8 februari 96 jaar. 
Dhr. Debaenst Xavier wordt op 9 februari 82 jaar. 

Mevr. Bastiaensen Christina wordt op 16 februari 77 jaar. 
 

Jarige bewoners in maart 
Mevr. Sansen Maria wordt op 14 maart 89 jaar.  
Mevr. Klingels José wordt op 29 maart 83 jaar. 

 

Welkom aan… 
Dhr. & Mevr. De Lille-Klingels namen hun intrek in flat A/105 op 13 oktober . 

Mevr. Sansen Maria nam haar intrek in flat A/103 op 12 november 2018. 

Mevr. Bastiaensen Christina nam haar intrek in flat A/205 op 24 november. 

 

Overleden bewoners 
Mevr. Meersseman Godelieve is overleden op 14 november 2018. Godelieve 

werd 81 jaar. 

 

Komende activiteiten met de ergo 
De activiteiten worden steeds aangekondigd op onze website 

www.mariatroostveurne.be en maandelijks uitgehangen in de polyvalente 

ruimte. De activiteiten gaan door van 14u tot 16u in de polyvalente ruimte. 

 

Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

Donderdag 3 januari: Rad van Fortuin 

Donderdag 10 januari: Bewegingsactiviteit 

Donderdag 17 januari: Gezelschapsspel 

Dinsdag 22 januari: Freddy Accordi (in Huize Maria Troost) 

Donderdag 24 januari: Bewonersraad 

Donderdag 31 januari: Wafeltjes bakken  

Nieuws uit Kastanjedal 

http://www.mariatroostveurne.be/
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Wentelteefjes 
Donderdag 13 december kregen de bewoners van Kastanjedal wentelteefjes 

als avondmaal. Bij de meeste bewoners beter gekend als ‘klakkoars’. Ze 

werden door iedereen enorm gesmaakt. 

  

 

  

Sfeerbeelden uit Kastanjedal 
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Het is geen nieuwtje als we zeggen dat onze vrijwilligers goud waard zijn. 

Daarom werden ze op 17 oktober ’18 getrakteerd met een kaas- en 

wijnavond. Ook kregen ze op de dag van de vrijwilliger, die telkens 

op 5 december plaats vindt, een mooie attentie. 

Via deze weg nog eens aan alle vrijwilligers een dikke merci!   

 

 

 

 

 

   

 

  

Vrijwilligers 
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Welkom  
 

Het verzorgingsteam kan sinds 29 oktober rekenen  
op de hulp van Vlaemynck Lien.  
En op 24 december kwam ook Ashley De Vlieger ons team  
vervoegen! We wensen jullie hartelijk welkom en 
wensen jullie veel plezier toe met jullie nieuwe job! 
 
Sinds 4 december heeft de dienst administratie er een nieuwe collega bij 
gekregen. Welkom aan Aerts Virginie.  
We wensen je veel geluk in je nieuwe job. 
 

Ook het ‘nachtteam’ heeft versterking gekregen. Op 24 december begon 
Larrangé Valérie als nachtverpleegkundige in Huize Maria Troost.  
Proficiat met de nieuwe job! 
 

Huwelijk 
 

Op 5 oktober 2018 stapten Anne-Sophie Tommeleyn 

(ergotherapeut) en Bert Dewaele in het huwelijksbootje. 

We wensen hen vele liefdevolle jaren toe! 

 

Overlijdens  
 

Op 18 oktober ’18 is mevr. Mia Hinderyckx van ons 

heengegaan. Mia werkte vele jaren als nachtverpleegkundige in Huize Maria 

Troost. Mia werd 63 jaar. 

 

Thieren Cecile, schoonzus van Karnier Carine (zorgkundige) en tante 

van Thieren Emelie (zorgkundige) is overleden op 17 december 2018. 

 

Van Laere Germaine, de oma van Coppieters Michael (technische dienst) is 

gestorven op 20 december 2018. Zij was tevens bewoonster van Suytcapelle 

en bezoekster van Tagaste. 

 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies.  

Personeelsweetjes 
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Zondag 6 januari 
Driekoningen 

 
 

 
 
 

 

 

 

Zaterdag 2 februari 
Maria Lichtmis 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 6 maart 
Aswoensdag 

Viering om 10u15 in de kapel  

van Huize Maria Troost met uitdeling askruisjes. 

 

  

Pastorale kalender 
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