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Beste lezers, 

Hier volgt alweer een nieuwe editie van ’t Matroosje, de 1ste van het nieuwe jaar 
2020! 
 
In het kader van de nieuwbouw werd door de Raad van Bestuur beslist om de 
firma Umpalumpa aan te stellen om een projectdefinitie op te maken en een 

programma van eisen uit te schrijven. Een aantal voorbeelden van deze eisen 
kunnen zijn: de oppervlakte van de kamers, de indeling van de kamers, wensen 
van het personeel, belangrijke aandachtspunten, etc. Dit alles wordt dan 
doorgegeven aan de ontwerpers die een voorstel gaan doen, rekening 
houdend met zoveel mogelijk eisen.  
Wellicht wordt er gewerkt met een nieuwe formule. Hierbij zouden de architect, 
aannemer en bouwheer vanaf de start van het project samenwerken en  zou 
een gegarandeerde kostprijs en timing gewaarborgd worden. 
 
In Huize Maria Troost is de kwaliteitscel heropgestart na enige inactiviteit. Op 

vraag van de kwaliteitscel wordt in de werkgroepen in Huize Maria Troost 
uitgekeken naar verbeterprojecten voor 2020 om zo de werking van het 
woonzorgcentrum te optimaliseren. Er wordt gekeken om in 2020 terug te 
werken met aandachtspersonen voor de bewoners van HMT. 
 
Een tijdje terug waren er problemen met de concentratie van legionella in de 
leidingen van een aantal ruimtes. Door de installatie van speciale filters op de 
kranen is dit probleem volledig van de baan. 
Na een software update en een vorming hieromtrent werken de medewerkers 
van Huize Maria Troost met nieuwe zorgschermen. Het elektronisch zorgdossier 
is overzichtelijker waardoor belangrijke info snel opgezocht of geregistreerd kan 

worden. 
Zorgkundigen kunnen zich bijscholen waardoor ze extra prestaties zullen 
mogen uitvoeren. De bijscholing omvat 150 uur opgesplitst in theorie (75 uur) 
en stage (75 uur). Vanuit de directie stimuleren we onze medewerkers om dit 
zeker te doen. 
 
Op 11 december ging de jaarlijkse kerstmarkt door in de cafetaria. Onder het 
genot van een kopje koffie met een stukje taart of een pannenkoek konden de 
bewoners en hun bezoek genieten van een gezellige namiddag. De standjes 
met voeding en crea hebben een mooi centje in het laatje gebracht. Dit zal de 
animatiewerking in het woonzorgcentrum ten goede komen. Bedankt aan 

iedereen die meegeholpen heeft en bedankt voor de grote opkomst! 
 

Voorwoordje 
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In Tagaste draait de werking op volle toeren, gemiddeld zijn er 25 bezoekers per 
dag, met uitschieters van 30 bezoekers per dag. 
Voor 2020 staan reeds een aantal feesten gepland in Tagaste: op woensdag 29 
januari gaat het jaarlijkse nieuwjaarsfeest voor de bezoekers door en op 
woensdag 18 maart worden de bezoekers en hun familieleden uitgenodigd 
voor de familienamiddag. 

 
Door de extra inspanningen van de sociale dienst kan ik u meedelen dat er meer 
flats verhuurd zijn in de assistentiewoningen. 
In Suytcapelle werd de renovatie van 3 flats appartementen december afgerond 
en de nieuwe bewoners kunnen er binnenkort hun intrek in nemen. 
 
De bewoners van Sint-Andries zullen gedurende 2 tot 3 jaar het gezelschap 
krijgen van 3 bewoners van De Lovie, die normaal in het Begijnhof verblijven. 
Een aantal wooneenheden van de Lovie worden gerenoveerd en de bewoners 
zochten een tijdelijk onderkomen. 
Op zaterdag 21 december konden de bewoners van Sint-Andries genieten van 

een heus kerstfeest, georganiseerd door de vrijwilligers, waarvoor dank!  
 
In Kastanjedal merken we dat de zorgbehoevendheid van de bewoners stijgt. 
Met het oog op de veiligheid van sommige residenten met risicovol 
dwaalgedrag, wordt er uitgekeken naar een systeem dat alarm slaat bij een 
risicovolle situatie. Dit natuurlijk met oog op respect van de privacy en de vrijheid 
van de resident. 
 
In de thuisverpleging trachten we mee te zijn met de laatste technieken op het 
gebied van wondzorg. In dit kader wordt er gewerkt aan een wetenschappelijk 

onderzoek i.v.m. negatieve druk therapie (N.D.T.). N.D.T. is het vacuüm trekken 
van complexe wonden, dit om de genezing van die wonden te bevorderen. 
 
Op vrijdag 15 november konden de personeelsleden genieten van het 
personeelsfeest in Hof Ter Molen in Diksmuide als bedanking voor hun inzet 
gedurende het voorbije jaar. Tevens werd er van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om twee personeelsleden uit te wuiven. Krista Devos (kinesitherapeut) 
en Marie-José Soetaert (zorgkundige) gaan op pensioen. 
 
Zoals vermeld in het vorig Matroosje werden de werkende personeelsleden 
eind november getrakteerd op een ontbijt verzorgd door de firma Granola en 

Co uit Koksijde. De directeur stond in voor de bediening! 24 personen tekenden 
present voor dit evenement. De tweede editie van het ontbijt ging door op 
woensdag 18 december. 
 

Veel leesplezier!  
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Hiep hiep hoeraaa! 
 

Jarige bewoners in januari 2020 
Mevr. Bultynck Maria wordt op 3 januari 92 jaar. 

Mevr. Laplace Jeanne wordt op 7 januari 97 jaar. 

Mevr. Defour Carola wordt op 12 januari 87 jaar. 

Mevr. Myny Marie-Louise wordt op 17 januari 90 jaar. 

 

Jarige bewoners in februari 2020 
Mevr. Looten Irma wordt op 8 februari 97 jaar. 

Mevr. Mortier Leona wordt op 16 februari 92 jaar. 
Mevr. Geernaert Jeannine wordt op 20 februari 90 jaar.  

 

Jarige bewoners in maart 2020 
Mevr. Gersis Paula wordt op 1 maart 85 jaar. 

Mevr. Vanhove Nelly wordt op 1 maart 80 jaar. 
Mevr. Joye Lucienne wordt op 4 maart 86 jaar. 

Mevr. Deriemaeker Flavie wordt op 8 maart 90 jaar. 
Mevr. Lepage Claudine wordt op 25 maart 78 jaar. 
Mevr. Thery Monique wordt op 26 maart 89 jaar. 

Mevr. Devaddere Julienne wordt op 28 maart 93 jaar. 

 

  

Nieuws uit Huize Maria Troost  
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Welkom aan… 
 

Mevr. Devaddere Julienne 
Julienne zag het levenslicht in De Panne op 28 

maart 1927. Zij was enig kind van Gabrielle en 

Joseph. Haar moeder baatte een 

lingeriewinkel uit tot de oorlog uitbrak, haar 

vader was bediende. Ze ging tot haar 14de 

naar school in De Panne, en nadien ging ze 

nog naar de normaalschool in Eeklo.  

Heel wat jaren later sprong de vonk over 
tussen Julienne en haar buurman Fernand en 

ze traden in het huwelijk op 9 oktober 1948. 
Ze gingen wonen in De Panne, maar 
verhuisden  omwille van Fernands werk 
nadien naar Deinze waar ze 22 jaar woonden.  
Ze kregen samen 2 zonen: Freddy (+) en Tony en hebben 2 kleinkinderen. 
Julienne werkte als boekhoudster in een fabriek die kinderwagens produceerde, 
waar later ook haar echtgenoot kwam werken. Elk weekend kwamen ze toch 
terug naar De Panne en na hun pensioen was het dus een evidentie dat ze het 
huis in Deinze lieten voor wat het was en terug naar hun roots kwamen.  
Julienne en haar echtgenoot hielden enorm van reizen en wandelen. Juliennes 
favoriete land is Oostenrijk! Sinds ze alleen is, vult ze haar dagen graag met 

puzzels en kruiswoordraadsels maken en rummikub spelen.  
We wensen je een hele fijne tijd toe in 
Huize Maria Troost! 
 

Dhr. Walendy Rudolf 
Rudolf Walendy is geboren op 24 
november 1925 in Düsseldorf, 
Duitsland. ‘Rolf’ groeide op bij de 
cavalerie waardoor hij steeds een 
grote verbondenheid heeft gehad 
met dieren en de natuur. Rudolf hield 
eveneens van sport en lezen was één 
van zijn grote hobby’s. Hij vindt 
Vlaanderen een prachtige streek en 
woont sinds half oktober in Huize 
Maria Troost.  

We wensen je van harte welkom, 
Rudolf!  
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Mevr. Walisch Danielle 
Van harte welkom aan mevrouw Danielle Walisch, die sinds oktober 2019 in 

Huize Maria Troost verblijft! 

Dhr. Vanmaele Michel 
Michiel werd thuis geboren in 
Zwevezele op 15 december 1928 in 
het kroostrijke landbouwersgezin van 
Pauline en Bouwdewijn. Na de 
geboorte van Harry, Maria en 
Godelieve kwam Michiel ter wereld. 
Na hem volgden nog Gerard, Lia, 
Clara en Karel.  
‘Michel’ ging tot zijn 17de naar de 

tuinbouwschool in Roeselare. Na zijn 
schoolcarrière deed hij eerst 1 jaar 
verplichte legerdienst in Tielt en hielp 
daarna wat op de boerderij.  
In 1951 vertrok Michel naar Burundi (Congo) met de boot om daar te werken 
in de landbouw. Na 3 jaar keerde hij voor 6 maanden terug naar België, waar 
hij Georgette leerde kennen. Ze trouwden heel snel, op 30 september 1954, 
want op die manier kon Georgette mee naar Congo. 
Ze kregen samen 6 kinderen: Jan, Ann (+), Ward, Bert, Griet en Léa. Zij schonken 
Michel en Georgette later 14 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen.  
In 1961 keerde Michel voorgoed terug naar België. Ze woonden eerst in Namen 

tot ze in 1969 naar Kachtem verhuisden waar hij gerant was van een 
voedingswinkel. Michel ging met pensioen in 1988. 
Michel was een echte doe-het-zelver en hield vooral van schrijnwerk en werken 
in de tuin! We wensen je een hele fijne tijd toe in Huize Maria Troost, Michel. 
 

Overleden bewoners  
 

Dhr. Legraive Daniel is overleden op 14 oktober 2019. Hij werd 72 jaar. 

Dhr. Vienne Georges is overleden op 25 oktober 2019. Hij werd 88 jaar. 

Dhr. Feryn Gerard is overleden op 29 oktober 2019. Hij werd 88 jaar. 

 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies. 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 
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Familienamiddag 
 

Op dinsdag 22 oktober ging onze 

jaarlijkse familienamiddag door. 

 

We staken met onze bewoners de 

handen uit de mouwen en 

bakten samen een heleboel verse 

taarten: brésiliennetaart, 

frangipanetaart, appeltaart, carré 

confiture, rijsttaart,… 

We maakten zelfs de Italiaanse 

klassieker ‘tiramisu’ en onze 

befaamde broodpudding kon 

uiteraard ook niet ontbreken op 

het dessertbuffet. Aangevuld met 

kleurrijke macarons, bavarois & 

muffins hadden we een rijkelijk 

gevuld buffet! 

 

Tussen het ‘smoefelen’ door, 

kon men genieten van de 

accordeonmuziek van Astrid. 

 

Bedankt aan alle aanwezigen voor de 

talrijke opkomst en voor de helpende 

handen om alles vlot te laten verlopen!  

Sfeerbeelden uit Huize Maria Troost  
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Happy Halloween 

Op 31 oktober speelden we zoals 

gewoonlijk op donderdag 

BINGO. Maar omdat het die dag 

ook Halloween was, verkleedden 

zowel de vrijwilligers als de 

ergotherapeuten zich in heksen 

en griezels! 

Tussenin konden de bewoners 

smullen van heerlijke Halloween 

cupcakes, die ze zelf hielpen 

maken en versieren! 
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Optreden Roberto’s Live Band 

 
Op dinsdag 12 november nodigden de 

vrijwilligers “Roberto’s Live Band” uit in 

Huize Maria Troost. 

  

 

 

Het was de 1ste keer 

dat wij deze 

artiesten mochten 

verwelkomen in 

Huize Maria Troost. 

Het werd een 

absolute meevaller! 
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We klonken samen 

op het mooie 

optreden met een 

glaasje cava en de 

beentjes werden 

opnieuw losgeschud 

op onze dansvloer! 

 

We hopen om in de toekomst dit 

muzikale duo nogmaals te mogen 

verwelkomen in ons woonzorgcentrum! 

Hartelijk dank aan de vrijwilligers met de 

sponsoring van dit optreden! 
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Week van de Smaak 
 

We begonnen de week van de smaak 

op donderdag 14 november met een 

ontbijtbuffet.  
Na al die jaren is ons ontbijtbuffet 

ondertussen al een vaste waarde in ons 

woonzorgcentrum, maar nog steeds zijn 

de bewoners super dankbaar met de 

boterkoekjes, eitjes, versgeperst 

fruitsap,… ! 

 

Op woensdag 20 november maakten 

we met onze bewoners enkele 

aperitiefhapjes klaar!  

Alice, Monique en Rosa smeerden 

toastjes met krabsalade.  

 

 

Lucienne nam de druifjes en de kaasjes 

voor haar rekening. 

Simpel, maar lekker: een kaasje en een 

druifje op een prikkertje! 
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Maria, Nicole en Jacqueline maakten 

de worstenbroodjes klaar! 

En het resultaat mocht er zijn! De 

bewoners smulden van de hapjes met 

een glaasje porto/fruitsap. 

 

Op vrijdag 22 november sloten we de 

week van de smaak af met een fameus 

verwenbordje.  
 

Hieronder zie je enkele keukenprinsessen aan het werk! 
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Op vrijdag 22 november sloten we de week van de smaak af  

met een heerlijk verwenbordje:  

een stukje fruittaart, rode vruchtenmilkshake, broodpudding, verse wafeltjes 

en een heerlijke brownie met een bolletje vanille ijs! 
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Leerlingen Annuntiata op bezoek 
Het is ondertussen reeds een jaarlijkse traditie geworden... Rond het begin van 

de maand december krijgen we een 2-tal keer het bezoek van 5e jaars 

studenten van het Annuntiata. 

 

 

Zij komen onze bewoners assisteren in 

het knutselen van een kerststukje om 

boven elke kamerdeur van het 

woonzorgcentrum te hangen! 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar opnieuw verschieten ook wij er 

weer van hoe creatief beide generaties uit 

de hoek komen.  

Het resultaat mag er dan ook opnieuw 

zijn!  
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Sinterklaasfeest  
 

Op vrijdag 6 december kregen 

onze bewoners bezoek van de 

Goedheilige man!  

Vooraleer Sinterklaas hen persoonlijk 

begroette, konden alle bewoners smullen 

van heerlijke verse pannenkoeken!  

 

Een aantal bewoners werden 

naar voren geroepen tot bij de 

Sint, want voor enkelen had hij 

een belangrijke persoonlijke 

boodschap… 

Sinterklaas had dit jaar 3 

Zwarte Pieten meegebracht, zij 

hadden heel wat lekkers bij om 

de bewoners te verwennen: 

mandarijntjes, picknicken, 

guimauves,… Smullen maar!  

 

We hopen jullie volgend jaar 

terug te zien!   
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Kerstmarkt  
 

Op woensdag 11 december ging 

opnieuw onze jaarlijkse 

kerstmarkt door in de cafetaria.  

Het werd alweer een supergezellige 

namiddag met een grote opkomst!  

Bewoners, bezoekers, familieleden,… 

iedereen was welkom! 

 

Met gezellige kerstmuziek op de 

achtergrond genoot men van een 

tasje koffie met een stukje taart of 

heerlijke verse pannenkoeken! 
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Ook op de decoratiestand was 

het gezellig zoeken naar het 

geschikte cadeautje voor 

onder de kerstboom, een mooi 

bloemstukje voor op de 

kersttafel of wat heerlijke 

koekjes, advocaat, choco om 

gewoon zelf te verorberen…  

 

 

Wij willen graag iedereen 

bedanken die zijn steentje 

bijgedragen heeft om van 

deze editie opnieuw een 

geslaagde kerstmarkt te 

maken, zowel de helpende 

handen van de vele 

vrijwilligers als alle bezoekers! 

 

 

 

Wij hopen 

om jullie 

volgend jaar 

terug te 

mogen zien!  
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Eindejaarsbal  
 

We organiseerden voor de 

eerste maal in Huize Maria 

Troost een eindejaarsbal! 

 

Met de feestdagen en vakanties in 

aantocht leek het ons een leuk idee om 

reeds wat vroeger te klinken op het 

eindejaar, dus organiseerden we een feest 

in de cafetaria op17 december! 
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Het einde van het jaar, 

daar hoort een glaasje 

cava en een chipje bij. 

De bewoners klonken 

op al het moois van 

het voorbije jaar en op 

een goede 

gezondheid! 

 

 

Er werd veel gedanst!  

Zowel de cha cha cha 

als de wals, maar ook 

de scottish en de 

tango kwamen aan 

bod! 
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De chipjes kregen we van 

Kathy, een dochter van 

bewoonster Alice, 

waarvoor hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogmaals een dikke merci aan 

vrijwilligers Pascal, Sonja en Hilde 

voor de hulp!  
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Verjaardagsfeest 

Op woensdag 18 december 

vierden we alle jarigen van 

oktober, november en 

december! 

Onze bewoners waren opnieuw welkom 

met hun familie en vrienden om samen te 

smullen van een lekker stuk biscuittaart 

vergezeld van een kopje koffie.  

 

Santé op alle jarigen!  
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Januari 2020 
 

Vrijdag 3 januari 

Ontbijtbuffet vanaf 8u 

Contactkoor De Babelutjes: “winterliedjes” 

 

Maandag 6 januari 

Drie Koningentaart 

 

Woensdag 8 januari 

Klassiek concert op groot scherm 

 

Dinsdag 14 januari 

Optreden van het duo “Jean-Pierre Verschueren en Germain”, 

georganiseerd door de vrijwilligers 

 

Maandag 20 januari 

Lukken bakken met Anna op het gelijkvloers 

 

Woensdag 22 januari 

Contactkoor De Babelutjes 

 

Maandag 27  januari 

 Fotonamiddag (foto’s van alle activiteiten van het afgelopen jaar) met verse 

appelbeignets 

 

Dinsdag 28 januari 

Macaroni als avondmaal 

 

Vrijdag 31 januari 

Pannenkoekenbak n.a.v. Maria Lichtmis (2 februari)  
 

 

  

Activiteitenkalender Huize Maria Troost 
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Februari 2020 
 

Woensdag 12 februari 

Lasagne als avondmaal 

 

Vrijdag 14 februari 

Contactkoor De Babelutjes thema: “Valentijn”  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 18 februari 

Bloedworst met appelmoes en puree als middagmaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 19 februari 

Cinema in de cafetaria met verse oliebollen 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 25 februari 

VETTE DINSDAG 

carnavalsfeest 
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Maart 2020  
 

Dinsdag 10 maart 

Brusselse wafels in de dagzaal beneden (vanaf 14u) 

 

Woensdag 11 maart 

Brusselse wafels in de dagzaal boven (vanaf 14u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 16 maart 

Croque monsieurs als avondmaal 

 

Vrijdag 20 maart 

Contactkoor De Babelutjes thema: “lente” 

 

Dinsdag 24 maart 

Ontbijtbuffet 

 

Woensdag 25 maart 

Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van januari, februari en maart 

 

Dinsdag 31 maart 

Spaghetti als avondmaal 
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Hiep hiep hoeraaa! 
Jarige bezoekers in januari 2020 

Dhr. Guillaumé Adolphe wordt op 6 januari 92 jaar. 

Mevr. Fromont Jacqueline wordt op 10 januari 93 jaar. 

Mevr. D’Argent Jacqueline wordt op 19 januari 74 jaar. 

Mevr. Pyliser Erna wordt op 22 januari 68 jaar. 

Dhr. Vinckbooms Antoinne wordt op 28 januari 84 jaar. 

Mevr. Lammens Henriette wordt op 30 januari 88 jaar. 

 

Jarige bezoekers in februari 2020 
Mevr. Philips Els wordt op 2 februari 50 jaar. 

Mevr. Driessens Rosette wordt op 3 februari 85 jaar. 

Dhr. Debaenst Xavier wordt op 9 februari 83 jaar. 

 

Jarige bezoekers in maart 2020 
Mevr. Vandenbroucke Agnes wordt op 4 maart 80 jaar. 

Mevr. Vanderfraenen Ghislaine wordt op 13 maart 72 jaar. 

Mevr. Sanssen Maria wordt op 14 maart 90 jaar. 

Mevr. Louweye Liliane wordt op 23 maart 84 jaar. 

Dhr. Detollenaere Frans wordt op 26 maart 90 jaar. 

Mevr. Dervyn Micheline wordt op 28 maart 70 jaar. 

Mevr. Honnart Marie-André wordt op 31 maart 70 jaar. 

 

  

Nieuws uit Tagaste 
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Welkom aan… 
 

De heer Asseloos Ivan 
Ivan woont samen met zijn moeder in Kastanjedal. 

Hij is geboren op 16 november 1955 in Oostende 

en heeft er tot voor kort altijd gewoond. Ivan heeft 

vroeger gewerkt in een beschutte werkplaats in 

Oostende. Om dichter bij zijn broer te wonen is hij 

verhuisd naar Veurne. Welkom, Ivan!  

 

 

Mevr. Philips Els 

 
Els is geboren op 2 februari 1970 

in het gezin van Robert en Clara. 

Ze woont reeds gans haar leven 

in Bulskamp. Els heeft heel veel 

hobby’s: lezen, zwemmen, gaan 

eten, knutselen,… Haar moeder 

Clara woont in Huize Maria 

Troost en is steeds blij met de 

bezoekjes van dochter Els. We 

wensen je van harte welkom, Els!  

 

 

De heer Sticker Gaston 
Gaston is geboren op 24 mei 1926. Hij was 

werkzaam in de bouw. In het uitgaan leerde 

Gaston zijn toekomstige echtgenote kennen. In 

1971 stapte hij dan ook in het huwelijksbootje 

met Laura Poppe. Samen bouwden ze een huis 

in “Veurne Voorstad”. Zij hebben 1 dochter, 

Clairette. Ondertussen heeft Gaston 3 

kleindochters en 5 achterkleinkinderen. Zijn 

vrouwtje Laura is spijtig genoeg overleden in 

juni 2019, maar dat weerhoudt Gaston er niet 

van om naar het dagverzorgingscentrum te 

komen, iets wat Laura zelf ook altijd heel graag 

gedaan heeft. Welkom, Gaston!  
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Mevr. Denée Maria 
Maria is geboren op 31 augustus 

1927 in de provincie Luik. Ze had 

3 broers en 2 zussen. Op 23 

januari 1946 huwde ze in Luik. 

Samen met haar man kreeg 

Maria 15 kinderen waarvan er 

jammer genoeg 4 zijn overleden.  

Sinds juli 2019 woont Maria bij 

haar dochter in De Panne, omdat 

ze niet meer alleen kon wonen in 

haar huis. We wensen je van 

harte welkom, Maria!  

 

Mevr. Waeghemaecker Pascale 
Pascale is afkomstig uit Noord-

Frankrijk. Ze is er geboren op 22 

mei 1949 in Godewaarsvelde en 

ze heeft één broer: Martial. 

Pascale heeft gestudeerd aan de 

universiteit van Rijsel en toen ze 

22 jaar was, studeerde ze af als 

apotheker. In 1974 huwde ze met 

Paul Duribreux. Na hun huwelijk 

bleven zij in Noord-Frankrijk 

wonen en sedert enige tijd 

wonen ze in De Panne. Pascale 

houdt ervan om grote 

wandelingen in de natuur te maken. Welkom in Tagaste!  
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Optreden Roberto’s Live Band  

Op 12 november 

organiseerden de vrijwilligers 

een optreden van Roberto’s 

Live Band. 

 

Dit optreden werd bekostigd 

met de verkoop van 

pannenkoeken, wafels en 

pralines in de cafetaria.  

 

 

 

Hartelijk dank voor deze 

plezante namiddag!  

  

Sfeerbeelden uit Tagaste 
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Dessertbord 
De bezoekers werden op woensdag 6 november verrast met een 

dessertbordje bereid door het personeel van Tagaste.  

 

 

 

Er was keuze uit: flan brésilienne, 

chocoladecake, rijsttaart en 

chocolademousse. 

 

 

Nadien konden diegene die het 

wensten nog nagenieten met 

een elixirtje. 
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Voorbereiding Kerstmarkt 

Onze bezoekers waren de voorbije maanden druk in de weer om allerlei 

spulletjes en lekkers te maken voor de kerstmarkt.  

Riquet en Els maakten samen alle 

kerstkaartjes die te koop waren, zo’n 200 

stuks!! 

Andere bezoekers hielpen bij het 

bakken van lukken, maken van 

truffels, snijden van fruit voor de 

verse confituur en bij het inpakken 

van al dat lekkers… Dank je wel aan 

alle helpers!  
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Sinterklaasfeest 

 

Naar jaarlijkse gewoonte 

kwam de Sint langs in 

Tagaste op 6 december. 

 

 

 

Sommige bezoekers werden 

geprezen door de sint, anderen 

hebben de roe gezien... 

 

 

 

Gelukkig had de Sint toch voor 

iedere bezoeker een lekker stukje 

taart voorzien en hadden zij ook 

een mand vol lekkers mee om 

nog wat na te genieten… 

  



 Huiskrantje ’t Matroosje januari – februari – maart 2020 p. 33 

 

Kerstmarkt 

De jaarlijkse kerstmarkt ging 

door op 11 december.  

Bij het genot van een kopje 

koffie en een stukje taart of 

een lekkere pannenkoek 

genoten de bezoekers van 

de kerstsfeer. 

 

 

 

Er was eveneens de 

mogelijkheid om een 

huisgemaakte lekkernij 

of kerstdecoratie aan te 

kopen. 

Hopelijk tot volgend 

jaar!  
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Januari 2020 
Donderdag 2 januari  

Koffietafel met verse lukken  

 

Maandag 6 januari  

Wafelbak n.a.v. 3 Koningen 

 

Donderdag 9 januari 

Verse soep maken 

 

Dinsdag 14 januari 

Optreden duo Jean-Pierre Verschueren en Germain, 

georganiseerd door de vrijwilligers 

 

Woensdag 29 januari  

Nieuwjaarsfeest 

 

Februari 2020 
Woensdag 5 februari  

Verse soep 

 

Vrijdag 14 februari 

Activiteit nav Valentijn 

 

Dinsdag 18 februari 

Middagmaal: Huisbereide hutsepot 

 

Dinsdag 25 februari 

Carnaval: quiz en oliebollen 

 

Maart 2020 

Woensdag 18 maart  

Familienamiddag om 14u in de cafetaria 

 

Donderdag 26 maart 

Middagmaal: huisbereide jagerschotel  

  

Activiteitenkalender Tagaste 
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Hiep hiep hoeraaa!  
Jarige bewoners in februari 2020 
Mevr. Hennebert Marijke wordt op 7 februari 54 jaar. 
Mevr. Vandamme Annie wordt op 13 februari 68 jaar. 
 

Jarige bewoners in maart 2020 
Dhr. Heylen Marc wordt op 20 maart 72 jaar. 
Mevr. Desmet Carine wordt op 29 maart 57 jaar. 
Mevr. Honnart Marie-André wordt op 31 maart 70 jaar. 
 

Bewoners die hun flat verlieten 
Mevr. Vantyghem Jacqueline verliet flat 15. Zij nam haar intrek in herstelverblijf 
Huize Maria Troost. 

 
Dhr. Jettner Thierry verliet flat 4. Hij nam zijn intrek in herstelverblijf Huize 
Maria Troost. 

 

Welkom aan… 
Mevr. Druwé Yvonne nam op 6 oktober 2019 

haar intrek in flat 6. 
 

  

Komende activiteiten met de ergo 
Komende activiteiten gaan door van 14u tot 16u in de polyvalente ruimte en  

worden steeds aangekondigd met een affiche. 

 

Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

Woensdag 8 januari:  

Voelmemorie 

Woensdag 15 januari:  

Pim Pam Pet 

Woensdag 22 januari:  

Bewonersraad met nieuwjaarsreceptie 

Woensdag 29 januari:  

Quiz jaaroverzicht 2019  

Nieuws uit Suytcapelle 
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Sinterklaas op bezoek 

 

Op vrijdag 6 december 

kwam Sinterklaas en zijn 

Pieten langs in Suytcapelle. 

De Sint was zeer tevreden 

want er waren dit jaar geen 

‘stoute’ bewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

Na zijn bezoek liet de Sint 

nog een mand vol lekkers 

achter voor alle bewoners.  

Tot volgend jaar!  

Sfeerbeelden uit Suytcapelle 
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Hiep hiep hoeraaa! 
Jarige bewoners in januari 2020 
Mevr. Timmerman Maria wordt op 4 januari 89 jaar. 

 

Jarige bewoners in februari 2020 
Mevr. Masschaele Maria wordt op 7 februari 87 jaar. 

 

Jarige bewoners in maart 2020 
Mevr. Vandenbroucke Agnes wordt op 11 maart 80 jaar. 

 
 

Welkom aan… 
Mevr. Verhulst Maria-Claire nam haar intrek in flat 03.03 op 1 november 2019. 

Van harte welkom! 

 

Komende activiteiten met de ergo 

Komende activiteiten gaan door van 14u tot 16u in de polyvalente ruimte en  
worden steeds aangekondigd door een affiche. 
 
Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

Maandag 6 januari:  

UNO 

Maandag 13 januari:  

Voelmemorie 

Maandag 20 januari:  

Bewonersraad met nieuwjaarsreceptie 

Maandag 27 januari:  

Quiz jaaroverzicht 2019 

 

 

  

 

 

Nieuws uit Soror Nigra 
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Kerststukjes maken 

Op maandag 9 december 

maakten deze dames van Soror 

Nigra prachtige kerststukjes.  

 

Het was een zeer aangename 

en creatieve namiddag en het 

resultaat mocht er zeker zijn!  

Alle bloemstukjes waren 

uiteindelijk aan sneltempo 

uitverkocht op onze kerstmarkt 

in de cafetaria van Huize Maria 

Troost.  

 

 

 

Wat vinden jullie van het resultaat? 

Sfeerbeelden uit Soror Nigra 
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Hiep hiep hoeraaa! 
Jarige bewoners in januari 2020 
Mevr. Wildemeersch Maria wordt op 11 januari 95 jaar. 
Mevr. Brock Nelly wordt op 16 januari 80 jaar. 
Dhr. Mortelmans René wordt op 21 januari 92 jaar. 
 

Jarige bewoners in februari 2020 
Dhr. Demey André wordt op 6 februari 80 jaar. 
Dhr. Sinnaeve Gerard wordt op 15 februari 83 jaar.  
 

Jarige bewoners in maart 2020 
Dhr. Boussauw Raf wordt op 12 maart 87 jaar. 
Mevr. Vulsteke Godelieve wordt op 15 maart 87 jaar. 
Mevr. De Wulf Christiane wordt op 28 maat 83 jaar. 
Mevr. Roose Maria wordt op 29 maart 88 jaar. 

 

Overleden bewoners 
 

Mevr. Decoodt Marie-Lieve is overleden  

op 30 november 2019. Zij werd 59 jaar. 

 

Dhr. Vanden Candelaere Johan is overleden  

op 30 november 2019. Hij werd 76 jaar. 

 

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.  
 

 

 

Welkom aan… 
Mevr. Roose Maria nam haar intrek in flat 00.06 op 4 oktober 2019. 

Mevr. Vulsteke Godelieve nam op 9 november 2019 haar intrek in flat 01.11. 

We wensen jullie van harte welkom in Sint-Andries!  

Nieuws uit Sint-Andries 
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Komende activiteiten met de ergo 

Komende activiteiten gaan door van 14u tot 16u in de polyvalente ruimte en  

worden steeds aangekondigd met een affiche. 
 
Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

Vrijdag 3 januari: Bingo 

Vrijdag 10 januari: Minutentest 

Vrijdag 17 januari: Bingo 

Vrijdag 24 januari: Quiz jaaroverzicht 2019  
Vrijdag 31 januari: Bewonersraad met nieuwjaarsreceptie 

Sinterklaas op bezoek 
Ook in Sint-Andries kwam de goedheilige man op bezoek. Iedereen kreeg van 

hem een zakje chocolade cadeau om mee te nemen naar huis.  

Smakelijk en hopelijk tot volgend jaar!  

 

  

Sfeerbeelden uit Sint-Andries 
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Hiep hiep hoeraaa! 
Jarige bewoners in januari 2020 

Mevr. Coeman Maria wordt op 14 januari 91 jaar. 

Dhr. Compagnie Jacques wordt op 16 januari 79 jaar. 

Mevr. Maeyaert Frida wordt op 25 januari 78 jaar. 

Dhr. Sohier Willem wordt op 28 januari 83 jaar. 

 

Jarige bewoners in februari 2020 
Dhr. Debaenst Xavier wordt op 9 februari 83 jaar. 

Mevr. Mahieu Alice wordt op 29 februari 98 jaar. 

 

Jarige bewoners in maart 2020 
Mevr. Sansen Maria wordt op 14 maart 90 jaar. 

Dhr. Detollenaere Frans wordt op 26 maart 90 jaar. 
Mevr. Deschodt Suzanne wordt op 30 maart 92 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners die hun flat verlieten  
Mevr. Devaddere Julienne verliet flat A/203. Zij nam haar intrek in Huize Maria 

Troost. Veel geluk in je nieuwe woonst!  

 

Dhr. Coeman Guido en mevr. Vandenbroucke Maria verlieten flat A/306. Zij 

namen hun intrek WZC Ter Linden. Veel geluk in jullie nieuwe woning! 

  

Nieuws uit Kastanjedal 
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 Overleden bewoners 
Mevr. Bekaert Madelena is overleden op 15 november 2019.  

Zij werd 95 jaar. 

 

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.  

 

 Welkom aan… 
 

Dhr. Degand André en zijn echtgenote mevr. Allemeersch Georgette namen 

hun intrek in flat A/203 op 31 oktober 2019. 

 

Dhr. Sohier Willem en zijn echtgenote 

mevr. Maeyaert Frida namen hun intrek 

in flat A/306 op 25 november 2019. 

 

 

Komende activiteiten met de ergo 
Komende activiteiten gaan door van 14u tot 16u in de polyvalente ruimte en  
worden steeds aangekondigd met een affiche. 
 

 

Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

Donderdag 9 januari: 

Bewegingsactiviteit 

 

Donderdag 16 januari: 

UNO 

 

Donderdag 23 januari: 

Quiz 

 

Donderdag 30 januari: 

Bewonersraad met nieuwjaarsreceptie 
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Zitgymnastiek 

Sinds begin 2019 zijn we in Kastanjedal gestart 

met zitgymnastiek. Ondertussen zijn we al een 

jaar verder en werd het wel eens tijd om onze 

sportievelingen in de spotlights te zetten. 

Maandelijks 

komen we met 

een groepje 

bewoners samen 

om een uurtje te 

bewegen. We 

starten steeds met 

ons van kop tot 

teen op te 

warmen. Afsluiten 

doen we met een 

paar leuke 

spelletjes.    

Sfeerbeelden uit Kastanjedal 
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Adventskransen maken 

Op donderdag 28 november hielpen de bewoners adventskransen maken. We 

maakten maar liefst vier stuks. De kransen mochten zeker gezien worden en 

de geur van de takken die de volledige zaal vulde, was zeer mooi 

meegenomen! 
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Voor het 4de jaar op een rij zijn we trots om opnieuw een mooi bedrag te 

kunnen schenken aan het goede doel. Dit jaar kozen we ervoor om het 

‘Expertisecentrum Dementie Vlaanderen’ te steunen.  

We verkochten opnieuw heerlijke bewaarwafels in onze cafetaria en zijn fier 

om met onze verkoop € 483 te kunnen schenken! 

 

Met de opbrengst wil het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een 

vakantieweekend met vorming organiseren voor kinderen en mantelzorgers 

van personen met (jong)dementie. Deze activiteit zal de eerste in zijn soort zijn 

in Vlaanderen en zal – bij voldoende budget – gratis of tegen minimaal tarief 

worden aangeboden aan de deelnemers.  

Verder willen ze werk maken van een reisgids voor mensen met dementie, 

zodat zij met hun partner of onder begeleiding nog op reis kunnen gaan, waar 

dat anders niet meer zou lukken.  

Hartelijk dank aan iedereen die deze actie hielp steunen!! 

De Warmste Week 
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Woordzoeker “Oud & Nieuw” 

Uitleg: De woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links 

geschreven zijn, alsmede zowel horizontaal als verticaal als diagonaal. De 

overgebleven letters vormen een zin. Veel zoekplezier!  

  

Ontspanning 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Horizontaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verticaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diagonaal
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Sudoku 
Uitleg 
Een sudoku is een puzzel van 

9 bij 9 vakjes, waarin een klein 

aantal cijfers al zijn ingevuld. 

Vul de overige vakjes in 

volgens de volgende regels: 

 

1. In elke rij moeten de 

getallen 1 tot en met 9 

één keer voorkomen. 

2. In elke kolom moeten de 

getallen 1 tot en met 9 

één keer voorkomen. 

3. In elk blok van 3 bij 3 

moeten de getallen 1 tot 

en met 9 één keer 

voorkomen. 

  

In onze cafetaria kun je van woensdag 1 januari t.e.m. vrijdag 14 februari 2020 

een glazen bokaal met kurken terugvinden. Kun jij raden wat het juiste aantal 

kurken is die zich daarin bevindt?  

Dan win jij misschien wel een leuke attentie!  

 

Breng je antwoordstrook binnen ten laatste op vrijdag 14 februari aan het 

onthaal en wie weet word jij in onze volgende editie van ’t Matroosje gekroond 

tot winnaar!  

 

 

Naam en voornaam:……………………..………………………………………………………………… 

 

Bewoner of bezoeker van (omcirkel): Huize Maria Troost – Tagaste – 

Suytcapelle – Soror Nigra – Kastanjedal – Sint-Andries 

 

Het aantal kurken dat we zoeken is:………………………………………………………..……  

Wedstrijd 
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Kaas- en wijnavond 
Als dank voor hun trouwe inzet tijdens 

de zomermaanden verwenden we 

onze vrijwilligers op woensdag 16 

oktober met een kaas- en wijnavond. 

Vrijwilligster Marleen 

Coopman en vriendin Rita 

Derycke zorgden voor de 

nodige ambiance. 

 

 

De prachtige accordeonmelodieën zorgden 

ervoor dat vele vrijwilligers zich aan een dansje 

waagden. 

Het werd een geslaagde avond. We kijken alvast uit naar de volgende editie! 

Nieuws van onze vrijwilligers 
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Dag van de vrijwilliger 

 

Donderdag 5 december, 

uitgeroepen tot de 

Internationale dag van de 

Vrijwilliger; nogmaals een 

reden om onze vrijwilligers in 

de bloemetjes te zetten. 

 

 

We zagen alleen maar blije 

gezichten bij het 

overhandigen van een 

attentie. 

 

 

 

Dankjewel lieve 

vrijwilligers voor jullie 

trouwe inzet, jullie zijn 

GOUD 

WAARD! 
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Welkom aan… 
Prescilla Merchie is gestart op 26 september als vervangend verzorgende in 

Kastanjedal. Veel succes met je nieuwe job, Prescilla!  

Op 24 oktober is Liesbeth Vermaut gestart als 

vervangend zorgkundige in ons 

dagverzorgingscentrum. We wensen je veel geluk!  

 

 

 

Geboortes 

Anne-Sophie Moncarey (verpleegkundige) en Bert 

Decaigny mochten op 16 oktober 2019 hun 2de 

spruit verwelkomen. Elisa werd grote zus van Aloïs! 

Van harte proficiat! 

 

Overlijdens  

 

Dhr. Luc Moncarey, vader van Anne-Sophie 

Moncarey (verpleegkundige), is op 8 

november overleden.  

 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies. 

We wensen familie en vrienden veel sterkte 

toe.  

Personeelsweetjes 



 Huiskrantje ’t Matroosje januari – februari – maart 2020 p. 51 

 

 

Maandag 6 januari 2020 

Driekoningen 
 
 

 
 
 

 

 

 

Zondag 2 februari 2020 
Maria Lichtmis 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 26 februari 2020 
Aswoensdag 

Viering om 10u15 in de kapel  

van Huize Maria Troost met uitdeling askruisjes. 

Pastorale kalender 
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