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Beste lezers, 
 

Het is zomervakantie dus dit wil zeggen een nieuw huiskrantje… Hoog tijd voor 
een babbeltje met Dhr. Declerck!  
 
Eerst en vooral wil onze algemeen directeur graag zijn steun betuigen aan de 
familie en vrienden van Dhr. Lippens Denis die overleden is op 20 mei 2018. Hij 
was medeoprichter van de vereniging in 1991. Dhr. Declerck is hem dankbaar 

voor zijn strategisch denken en zijn jarenlange inzet.  
 
Op 3 mei was er kappa-controle in Huize Maria Troost. We kregen een college 
van adviserend geneesheren over de vloer die de naleving van de toegepaste 
zorgprofielen moet inspecteren. Onze 50 bewoners werden allemaal 
gecontroleerd op de correctheid van de KATZ-schaal score. Er waren 7 
aanpassingen, maar gesommeerd werd uiteindelijk maar 1 score verlaagd. We 
kunnen dus zeggen dat de controle goed verlopen is. De directeur wil daarom 
graag het personeel bedanken voor hun correcte registratie en de 
verantwoording van de zorgprofielen.  
 

In het kader van de bouw van ons nieuw woonzorgcentrum werd recentelijk 
een bouwcomité opgericht, bestaande uit 4 leden: Dhr. Declerck Koen, Dhr. De 
Cock Paul en Dhr. Brysse Henri. Zij komen op regelmatige basis samen en 
periodiek woont ook Dhr. Dumoulein Pieter-Jan van de firma Prof+ de 
vergadering bij. Momenteel is het comité bezig met de grootte en de indeling 
van de toekomstige kamers. Belangrijk hierbij is de exclusiviteit waarmee we het 
verschil kunnen maken met andere woonzorgcentra. Binnenkort wordt een 
wedstrijd georganiseerd tussen een aantal architectenbureaus waarbij ze het 
project voor ons toekomstig woonzorgcentrum moeten uitwerken. Er zal 
rekening gehouden worden met een aantal voorwaarden zoals: een 
verpleegpost met uitzicht op de dagzaal, een vergaderzaal, een 

personeelsruimte, een bij wet verplichte rokersruimte, een aantrekkelijke 
inkomhal,… Wat vast staat, is dat het een energievriendelijke bouw wordt. Het 
bouwcomité zal vanuit de projecten één winnaar kiezen waarmee in zee 
gegaan zal worden.  
 
Om alle betrokken partijen inspraak te bieden, wordt op donderdag 6 
september 2018 een brainwave georganiseerd die geleid zal worden door 
Prof+. Personeelsleden en bestuursleden, maar ook vrijwilligers, bewoners, 
familieleden en buurtbewoners zullen die avond actief participeren. Door 
middel van stellingen en vragen zal men een goed beeld kunnen schetsen wat 
voor ons allen belangrijk is bij de bouw van het nieuw woonzorgcentrum.  

Voorwoordje 
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In Tagaste mochten we op 22 mei onze nieuwe coördinator Jeroen Van Hove 
verwelkomen. Hij zal vanaf heden de werking van het dagverzorgingscentrum 
in goede banen leiden. Uiteraard kan hij hierbij rekenen op ondersteuning van 
de directie en het aanwezige personeel, waardoor een naadloze continuïteit 
verzekerd wordt. Voor de bezoekers stond de jaarlijkse uitstap naar de 
Molenwal op de agenda. Op 29 juni werden alle bezoekers er verwend met een 

feestmaaltijd en een muzikale namiddag.  
 
In Sint-Andries konden de bewoners op 16 juni aanschuiven aan een heerlijk 
barbecue buffet! Hierbij graag een woordje van dank aan onze organisatoren 
en tevens chef-koks van dienst Michel Debruyne en André Hendrickx! Samen 
met vrijwilligers Nadine, Daniël, Veerle en  conciërges Eddy en Diana bezorgden 
ze de bewoners een lekkere maaltijd en een gezellige namiddag! De zomer is 
dus alvast goed ingezet in Diksmuide!  
 
Nieuw in Sint-Andries is de mogelijkheid voor externe verenigingen om de 
polyvalente ruimte te kunnen huren. Sinds kort vergadert de 

Seniorenadviesraad er 3-maandelijks. Voor meer info, kunt u terecht op het 
nummer 058 33 36 36. 
 
Ook in Kastanjedal draait alles ondertussen op volle toeren… De persoonlijke 
terrassen van de bewoners zijn zo goed als afgewerkt en het 
gemeenschappelijke terras krijgt vorm. Een leuk vooruitzicht nu de zomer reeds 
begonnen is!  
 
De bewoners van de assistentiewoningen Suytcapelle en Soror Nigra hebben 
hun jaarlijkse daguitstap naar de Molenwal achter de rug. Wekelijks kunnen de 

bewoners deelnemen aan activiteiten in de polyvalente ruimte. Sinds kort heeft 
men de mogelijkheid om, naast hun middagmaal, ook hun ontbijt en 
avondmaal te bestellen via ons woonzorgnetwerk.  
 
Bent u zelf nog op zoek naar een comfortabele en ondersteunende 
woonformule voor ouderen? Dan is één van onze assistentiewoningen 
misschien wel iets voor u. Indien interesse kunt u contact opnemen met onze 
woonassistent mevr. Depaepe Vicky op het nummer 0493 47 08 13.  
 
We eindigen het voorwoordje graag met een grote dankjewel aan onze trouwe 
groep wandelaars! Wekelijks staan onze vrijwilligers met een 20-tal paraat om 

onze bewoners te laten genieten van het mooie weer.  
 
Veel leesplezier met dit Matroosje!   
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Jarigen 
Jarige bewoners in juli 

Mevr. Poppe Laura wordt op 5 juli 87 jaar. 

Mevr. Flahou Marguerite wordt op 9 juli 84 jaar. 
Mevr. Desaele Andrea wordt op 23 juli 92 jaar. 

 

Jarige bewoners in augustus 
Mevr. De Carne Marie-Rose wordt op 2 augustus 98 jaar. 

Mevr. Niville Godelieve wordt op 5 augustus 94 jaar. 
Mevr. Degrave Jacqueline wordt op 6 augustus 85 jaar. 

Dhr. Debels Jean wordt op 6 augustus 80 jaar. 
Dhr. Declerck Roger wordt op 16 augustus 85 jaar. 

Mevr. Vandevelde Greta wordt op 31 augustus 74 jaar. 

 

Jarige bewoners in september 
Dhr. Gesquiere Jan wordt op 8 september 91 jaar. 

Mevr. Coopman Margriet wordt op 8 september 86 jaar. 
Mevr. Perneel Agnes wordt op 10 september 81 jaar. 

Mevr. Verstraete Yolande wordt op 13 september 89 jaar. 
Dhr. Synaeve Etienne wordt op 19 september 85 jaar. 

Mevr. Battel Alice wordt op 27 september 96 jaar. 
Mevr. Mahieu Gilberte wordt op 30 september 91 jaar. 

 

Welkom aan… 
Dhr. Synaeve Etienne 

Etienne zag het levenslicht op 19 september 

1933 in Evergem. Hij was de enige zoon van 

Rachel en Alfons. Zijn jeugd bracht hij door in 

Evergem - Doornzele. Hij ging tot 18 jaar naar 

school in Zelzate en volgde de richting 

handel. Nadien ging hij aan de slag bij 

Electrabel waar hij later zelfs groepsoverste 

werd. Etienne speelde voetbal in 

Lovendegem en samen met zijn ploegmaten 

gingen ze na de match iets drinken in hun 

stamcafé. Etienne liet zijn oogje vallen op de 

dochter van de uitbaters van het café: Lisette. Het was gelukkig wederzijds en de 

tortelduiven besloten in het huwelijksbootje te stappen op 12 mei 1956. Ondertussen 

zijn ze dus al meer dan 62 jaar gelukkig getrouwd! Lisette en Etienne gingen na hun 

huwelijk samenwonen in Evergem, waar Lisette werkte als kapster! Toen ze beide op 

Nieuws uit Huize Maria Troost  
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pensioen waren, verhuisden ze naar Oostduinkerke waar ze samen nog 30 gelukkige 

jaren doorbrachten. Etienne geniet nu nog steeds van het voetbal op televisie en de 

bezoekjes van zoon Hans, van kleinkinderen Fien en Arno en van hun 

achterkleindochtertje Diekte. Welkom, Etienne! 

 

Mevr. Bultynck Maria 

Maria werd geboren op 3 januari 1928 te 
Gistel. Ze was de oudste dochter van Albertine 
en Georges. Ze heeft 2 jongere zussen 
Godelieve (+) en Aline. Georges was 
paardenkoopman en nadien veehandelaar. 
Moeder Albertine was huisvrouw. Maria is als 
19-jarige afgestudeerd als ‘handelsregentes’ te 
Brugge en ging aan de slag als leerkracht in 
Sint-Truiden en in Mechelen. Ze heeft haar 
huwelijk te danken aan haar neef. Hij stelde 
Maria voor aan een collega van hem en zo 
trouwde ze op 1 augustus 1951 met de 5 jaar 
oudere Marcel (+ in 2016). Ze verhuisden samen naar Verviers en al snel werd hun eerste 
zoon geboren: Marcel (zoals de vader). Nadien volgden nog Myriam en Georges 
(genaamd naar de grootvader). Marcel was onderwijzer, maar kreeg een job 
aangeboden als directeur in het Sint-Hubert college te Brussel dus verhuisden ze in 1958 
naar Sint-Pieters-Woluwe. Daar kregen ze nog 2 dochters: Monique en Nicole. De langste 
tijd van haar carrière gaf Maria les in Sint-Lambrechts-Woluwe. Toen Marcel 60 werd, 
ging hij op pensioen en bouwde (met hulp van familie) een 2de verblijf in de duinen van 
Oostduinkerke. Toen Maria enkele jaren later ook 60 werd en met pensioen ging, 
verhuisden ze samen naar hun huisje in Oostduinkerke waar ze genoten van 
wandelingen met hun hondjes aan zee. Maria heeft 19 kleinkinderen en reeds 9 
achterkleinkinderen. Hartelijk welkom Maria! 
 

Mevr. Boussemaere Christiane  
Christiane werd geboren in Zonnebeke op 1 

december 1945. Ze was de oudste dochter 

van Maria en François. Christiane moest haar 

mannetje staan thuis, want ze had 7 jongere 

broers. Het gezin woonde in Ieper, waar 

Christiane tot 12 jarige leeftijd naar school 

ging. Nadien ging ze gaan poetsen en hielp 

ze bij de boeren. Christiane trouwde op 19-

jarige leeftijd en verhuisde naar Oostende. Ze 

kreeg 4 kinderen: Redgy, Gino, Elien en 

Cédric. Na haar huwelijk baatte ze 35 jaar 

lang haar eigen voedingswinkel uit in Oostende. Christiane was een creatieve dame! In 

haar vrije tijd kon ze zich goed vermaken met allerlei handwerk zoals naaien, breien en 

borduren. Ze hield ook van tekenen en schilderen. Christiane was daarbij ook nog eens 

een echte keukenprinses, dus aan hobby’s geen gebrek.  We wensen je fijne dagen toe 

in Huize Maria Troost, Christiane! 
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Mevr. Poppe Laura 
Laura is geboren te Wulpen op 5 juli 1931 en was de 

jongste in het gezin. Ze had een broer Albert en 2 

zussen Georgette en Godelieve. Haar vader heette Jan, 

maar Laura heeft hem nooit echt gekend omdat hij 

vroeg gestorven is. Moeder Bertha stierf helaas ook op 

jonge leeftijd. Laura was amper 13 jaar en werkte pas 2 

maanden bij een gezin om daar te helpen in het 

huishouden. Dat joviale gezin stelde Laura voor om bij 

hen in te trekken en ze ontfermden zich over haar. Haar 

jongste zus kon gelukkig terecht bij een ander gezin. De 

twee oudste kinderen stonden reeds op eigen benen. 

Na 17 jaar besloot Laura een eigen huisje te zoeken in 

Veurne en ging ze aan de slag als poetsvrouw in het 

moederhuis te Veurne. Enkele jaren later leerde ze 

Gaston Sticker kennen. Ze traden in het huwelijk in 

1971 en bouwden samen een huis in “Veurne Voorstad”. Enkele jaren later werd hun 

liefde bezegeld met een dochter Clairette die hen later 3 kleindochters schonk. 

Ondertussen heeft Laura ook 4 achterkleinkinderen. Laura en Gaston woonden 45 jaar 

lang heel graag in hun huisje in de Voorstad, maar verhuisden in 2015 naar Suytcapelle. 

Laura en Gaston genieten van de buitenlucht en de zon. Laura verblijft sinds juni in Huize 

Maria Troost en geniet nog steeds van de dagelijkse bezoekjes van haar dierbare man 

Gaston! Welkom! 
 

Overleden bewoners 

 

Dhr. Durnez Luciaan is overleden op 26 maart 2018.  

Luciaan werd 85 jaar.  

 

Dhr. Barone Matteo is overleden op 26 april 2018. 

Matteo werd 93 jaar. 

 

Mevr. Ameloot Simonne is overleden op 29 mei 2018. 

Simonne werd 81 jaar. 

 

Dhr. Dehuvyne Jean-Pierre is overleden op 5 juni 2018. 

Jean-Pierre werd 68 jaar. 

 

Mevr. Pyliser Edith is overleden op 16 juni 2018. 

Edith werd 76 jaar. 

 
 
We wensen familie en vrienden veel sterkte toe!  
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Verjaardagsfeest 
 
 
 

 
 

Op woensdag 28 maart werden 
alle bewoners die jarig waren in 

januari, februari en maart 
uitgenodigd voor een stukje taart 

met een tasje koffie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nog vele 
gezonde en 

gelukkige 
jaren 

toegewenst! 

 

 

Sfeerbeelden uit Huize Maria Troost  
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Koffietafel Pasen 
 

Daags na het Paasweekend bakten we samen 

met een aantal bewoners brésiliennetaart.  

Met enkele paaseitjes en een tasje koffie werd dit 

door iedereen goed gesmaakt! 

 

 

 

 

Pure verwennerij… 

In Maria Troost is elke reden goed om te 

bakken! Zo maakten we verse pannenkoeken 

op 20 april en bakten we Brusselse wafels op 

22 mei. Mmmmmm…. 
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Optreden Astrid 

 
Alleen maar tevreden gezichten 

op maandag 9 april! Hoe dit 

kwam? Accordeoniste Astrid 

toverde een glimlach op ieders 

gezicht met haar mooie 

melodietjes. 

 

 

Een fris glaasje 

cava of biertje 

erbij en een 

huisgemaakt 

bewaarwafeltje 

maakten het 

feest compleet. 

 

 

Dankjewel aan 

de vrijwilligers 

die het 

optreden 

betaalden met 

de opbrengst 

van hun 

pannenkoeken- 

en 

wafelverkoop. 

Merci !!  
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Week van de Valpreventie 
 

We startten de week van de valpreventie (23 t.e.m. 29 april) met 

groepsgymnastiek en sloten hem af met een sessie zitdansen.  

 

Heel wat 

bewoners 

dansten mee op 

de vrolijke 

muziek van de 

‘boerinnekes-

dans’. 
 

Er kon weer heel wat gesmuld worden… 
De bewoners worden in Maria Troost geregeld verwend met een feestelijk 

avondmaal! Op 12 april was er macaroni. Op 23 april maakten we een 

heerlijke koude vleesschotel en op 29 mei was er koude visschotel.  

Op 11 juni voorzagen we ook nog een kaasplank voor onze bewoners! 

 

 

 

 

 
 

Mmm dat was heerlijk… 
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Prijsuitreiking bingoseizoen 

Eind april betekent het einde van het bingoseizoen. Alle punten van gans het 

bingoseizoen worden dan samen geteld en zo weten we dus wie de beker 

mee naar huis mag nemen… Op donderdag 26 april was het zo ver! 

 

 

 

Op het 1ste verdiep 

was de beker voor 

Agnes! 

Ook Marguerite en 

Alice vielen in de 

prijzen! 

 

Op het gelijkvloers werd Andrea de grote 

winnares! Flavie en Bertha mochten een prijs 

ontvangen voor hun 2de en 3de plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat aan alle winnaars en bedankt aan de 

vrijwilligers voor hun wekelijkse inzet!! 
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Start wandelseizoen 

 
In mei start het wandelseizoen in Maria Troost! 
Wanneer het weer het toelaat, trekken wij erop 

uit met onze bewoners op 
donderdagnamiddag! 
 

 
Maar op 19 april was het reeds zo zomers 

warm dat we er toen al met enkele vrijwillige 
‘duwers’ konden op uit trekken! We trokken 

richting bakkerijmuseum om daar te klinken op 
het prachtige weer! 
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Modeshow van eigen kweek 

Op maandag 9 mei showden onze 

modellen kleren uit de tijd van 

toen… Er werden zowel zomerse 

jurkjes als dikke pelsen hoedjes uit 

de kast gehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de viswijven met hun klompen 

waren van de partij met hun “vesche 

ploaten”! 
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Op de klanken van “Le Lac du 

Connemara” onthaalden de bewoners, 

en hun servetten, vol enthousiasme onze 

trouwers. 

De bewoners konden meezingen met 

de Spaanse dames op de mooie muziek 

“Eviva Espana”. 

Zowel de bewoners als de modellen 

hadden een plezierige namiddag! 
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Koffietafel Moederdag 

Mei is de aardbeienmaand dus maakten we met onze bewoonsters heerlijke 

aardbeientaart de vrijdag voor Moederkesdag.  

Het werk werd beloond, want de taart was heerlijk! 
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Uitstap Bakkerijmuseum 

Op donderdagnamiddag 

gaan we steeds wandelen 

met een enthousiaste bende 

duwers die onze bewoners 

de kans geven om te 

genieten van de buitenlucht. 

 

 

 

 

Om hen te bedanken, namen 

we hen tijdens de wandeling 

op donderdag 7 juni mee 

naar het Bakkerijmuseum. Op 

het terras genoot iedereen 

van een drankje, de zon en 

een gezellige babbel! 
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Koffietafel Vaderdag 

De tweede zondag van juni is het 

Vadertjesdag en dus was het opnieuw 

tijd voor een gezellige koffietafel.  

We maakten heerlijke warme 

appelcrumble met een bolletje vanille-ijs! 
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De bewoners supporteren voor de Rode duivels 

Op woensdag 13 juni organiseerden we in het 

rusthuis een quiz n.a.v. het 

Wereldkampioenschap voetbal 2018 die 

doorgaat van 14 juni t.e.m. 15 juli in gastland 

Rusland. 

We stoomden onze bewoners klaar voor 

het WK door hen wat meer wegwijs te 

maken in de voetbalwereld en door hen 

enkele weetjes mee te geven over 

Rusland. 

 

Zoals je op de foto’s kunt zien, 

hebben onze bewoners alleszins 

hun best gedaan om te 

supporteren voor onze Rode 

Duivels! Hopelijk helpt het hen 

naar de 1ste plaats!!  
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Juli – hooimaand  

Wandeling op 5, 12, 19 en 26 juli 

 

  Vrijdag 6 juli 

Quiz “Tour de France” 

 

Dinsdag 10 juli 

Ontbijtbuffet n.a.v.  

Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli 

 

Woensdag 11 juli 

Feest van de Vlaamse Gemeenschap 

Aperitiefje: wijn met huisgemaakte vlierbloesemsiroop 

 

Vrijdag 13 juli 

Namiddag: muzikale quiz met Franse chansons 

 

Maandag 16 juli 

Koude vleesschotel als avondmaal 

 

Dinsdag 17 juli 

Bewonersraad  

 

Vrijdag 20 juli 

Koffietafel met een Belgische lekkernij 

 

Zaterdag 21 juli 

Aperitiefje n.a.v. Nationale feestdag 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 27 juli 

Contactkoor “De Babelutjes” 

  

Activiteitenkalender Huize Maria Troost 
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Augustus – oogstmaand  
Wandeling op 2, 9, 16, 23 en 30 augustus 

 

Donderdag 2 augustus 

Wandeling naar het oliebollenkraam op “Veurn Kermesse” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 3 augustus 

Zanger in de kijker: Will Tura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 21 augustus 

Pannenkoekenbak  
 

Maandag 27 augustus 

Koude visschotel als avondmaal 

 

Dinsdag 28 augustus 

Contactkoor “De Babelutjes” 
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September – fruitmaand  
Wandeling op 6, 13, 20 en 27 september 

 

Dinsdag 4 september: FEEST HUIZE MARIA TROOST 

Om 10u15: eucharistieviering 

Om 11u: aperitief met hapjes 

Om 11u30: feestmaaltijd 

Om 13u: koffie met taart 

Om 14u: optreden van Rudi en Kristien  

(Vanaf 14u zijn ook bezoekers welkom!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 14 september 

Contactkoor “De Babelutjes” 

 

Dinsdag 18 september 

Macaroni met kaas en hesp als avondmaal 

 

Woensdag 26 september 

Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van juli, augustus en september 

 

Donderdag 27 september 

Laatste wandeling met de vrijwilligers 

 

Vrijdag 28 september 

Ontbijtbuffet 

Zanger in de kijker: Bobbejaan Schoepen 
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Jarigen 

Jarige bezoekers in juli 
Dhr. Denys Fernand wordt op 8 juli 84 jaar. 

Mevr. Lesage Rosa wordt op 20 juli 92 jaar. 

 

Jarige bezoekers in augustus 
Mevr. Desomer Andrea wordt op 12 

augustus 69 jaar. 

Mevr. Bovy Marie-Paule wordt op 14 

augustus 70 jaar. 

 

Jarige bezoekers in september 
Mevr. Depryck Denise wordt op 17 september 93 jaar. 

 

 

 

Welkom aan… 
 

Mevr. Boffe Yolande 
Yolande is geboren op 24 februari 

1947 in Sint-Pieters-Leeuw. Ze is de 

jongste uit een gezin van 4 kinderen. 

Op 20-jarige leeftijd studeerde ze af 

aan de richting Germaanse Talen en 

ging ze les geven. In 1972 huwde ze 

met Paul Vancamphout en samen 

kregen ze 3 dochters: Pascale, Joëlle 

en Christelle. Yolande en haar man 

hebben al jaren een buitenverblijf aan 

de kust. In haar vrije tijd ging Yolande 

vroeger graag tennissen. Nu geniet ze ervan om een goed boek te lezen. 

 

  

Nieuws uit Tagaste 
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Mevr. Bovy Marie-Paule 
Marie-Paule zag het levenslicht op 14 

augustus 1948 in Verviers. Ze was de 

middelste van 3 kinderen en ging tot 

haar 18 jaar naar school. Nadien ging ze 

werken als verkoopster. In 1970 huwde 

ze met Daniel Diedren. Samen kregen ze 

4 kinderen: Christelle, Nadine, Stephan 

en Cindy. Ondertussen heeft Marie-Paule 

al 14 kleinkinderen en 4 

achterkleinkinderen. Ze verhuisde naar 

Stavele om dichter bij haar dochter te zijn.  

 

 

Mevr. Dervyn Micheline 
Micheline is geboren in Warrem, 

Frankrijk op 28 maart 1950.  

Ze is de voorlaatste van 7 kinderen. 

Micheline is naar De Panne gekomen 

om er te werken in een brasserie.  

In haar vrije tijd breide ze graag. 

 

 

De heer Van Hoef Joris 
Joris is geboren op 29 mei 1943 in Genk. 

Hij heeft 1 broer Walter en 1 zus Anne-

Marie. In 1965 huwde hij met Jeanine 

Swaenepoel die hij had leren kennen in 

de bakkerij waar hij werkte. Ze kregen 

een zoon Johan en een dochter Katrien. 

Joris heeft al 3 kleinkinderen. Hij had 

later zijn eigen bakkerij. In zijn vrije tijd 

speelde hij graag squash en mini-voetbal. 

 

Overleden bezoekers 
  

Dhr. Fastré Paul is overleden in maart 2018.  

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe.  
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Prijsuitreiking Bingo 
De grote winnaar van dit seizoen was Gombeir Riquet. De 2de plaats was voor 

Barbez Marie-Louise en op de 3de plaats stond Averyn Maria. Proficiat dames!  

 

 

Proficiat aan 

alle winnaars 

en deelnemers!  

Sfeerbeelden uit Tagaste 
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Tagaste geniet van het mooie weer 
  

 

 

Met de eerste warme dagen in 

april genoten de bezoekers van 

Tagaste van de buitenlucht op 

hun terras. 

 

 

 

 

 

Hopelijk kunnen 

we in de zomer 

nog meer 

genieten van 

heerlijk 

zomerweer! 
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Aperitief ter gelegenheid van Moederdag 

 

Om alle dames 

eens goed te 

verwennen 

voorzag het 

personeel een 

aperitiefje met 

hapjes! 

 

 

 

Maar ook de mannen 

mochten natuurlijk 

meegenieten…  
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Aperitief ter gelegenheid van Vaderdag 
 

 

 

In juni was het de beurt 

aan de mannen om in de 

bloemetjes gezet te 

worden. 

 

 

De bezoekers werden getrakteerd op 

een porto met hapjes. 
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Juli – hooimaand 
 

Dinsdag 3 juli:  

Middagmaal: Draniqui (Russische aardappelpannenkoeken) 

 

Maandag 9 juli: Start Tour de France  

Fietsen voor de Tour  

Sangria met vers fruit 

 

Woensdag 11 juli: Vlaamse feestdag 

 

Vrijdag 13 juli: Franse Feestdag 

Franse Quiz 

 

Maandag 16 juli: Verse tomatensoep met balletjes maken 

 

Vrijdag 20 juli: Belgische Feestdag 

Belgische Quiz 

 

Woensdag 25 juli: Fietsen voor de Tour de France 

Ijsje eten 

 

Augustus – oogstmaand  
Donderdag 2 augustus: Kermiswandeling 

Oliebollenbak 

 

Woensdag 8 augustus: Verse juliennesoep maken 

 

September – fruitmaand  
Dinsdag 4 september: Feest Huize Maria Troost (zie activiteitenkalender HMT) 

 

Dinsdag 9 september: Verse appelsoep maken 

 

Vrijdag 19 september:  

Middagmaal: mosselen met verse frietjes  

Activiteitenkalender Tagaste 
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Jarigen 
Mevr. Platevoet Jacqueline wordt op 7 augustus 87 jaar 

Mevr. Huyghe Agnes wordt op 10 augustus 86 jaar. 

Dhr. Ketels Jean-Marie wordt op 20 augustus 73 jaar. 

Mevr. Depryck Denise wordt op 17 september 93 jaar  

 

Welkom aan… 
Dhr. Heylen Marc  

Marc nam zijn intrek in flat 10 op 20 maart. Welkom Marc! 

 

Mevr. Vandamme Annie  

Annie nam op 5 april haar intrek in flat 7. Van harte welkom! 

 

Dhr. Cyx Lucien en zijn echtgenote mevr. Alderweireld Godelieve  

Zij namen hun intrek in flat 4 op 10 mei 2018. Lucien en Godelieve huwden op 

12 juni 1965. Na hun huwelijk woonden ze in Veurne, waar Lucien opgroeide 

als kind. Ze werden de trotse ouders van Ronny en Nathalie. Lucien werkte als 

vloerlegger en Godelieve was huisvrouw. Ondertussen werden zij grootouders 

van 5 kleinkinderen: Siebe, Simon, Kiara, Fien en Eva. Lucien kaart graag en hij 

houdt ervan om te wandelen aan de kust. Godelieve hield zich vroeger 

voornamelijk bezig met breien. Nu is haar favoriete bezigheid het invullen van 

kruiswoordraadsels. We wensen jullie van harte welkom!  

 

Mevr. Plaetevoet Jacqueline 

Jacqueline nam op 18 juni haar intrek in flat 13. Welkom Jacqueline!  

Bewoners die hun flat verlieten 
Mevr. Depoorter Evelina veliet flat 18. Zij nam haar intrek in WZC Ter Linden. 

 

Komende activiteiten met de ergo 

Woensdag 4 juli: sangria met vers fruit 

Woensdag 11 juli: quiz “ Vlaamse feestdag”  
Woensdag 18 juli: bewonersraad met “coupe fraises” 

→ Komende 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.  

Nieuws uit Suytcapelle 

http://www.mariatroostveurne.be/
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Uitstap naar de Molenwal 

 

Ook dit jaar gingen we samen met de 

bewoners naar de Molenwal te 

Alveringem. 

 

 

 

Iedereen koos zijn/haar 

lievelingsaperitiefje om de 

daguitstap goed in te zetten! 

  

Sfeerbeelden uit Suytcapelle 
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Nadien was het tijd voor het 

hoofdgerecht: beenhesp met 

frietjes! 

Als dessert was er koffie met warme 

appeltaart, vanille-ijs en slagroom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadien genoten de bewoners van Suytcapelle nog van de live accordeon 

muziek die de patron voor hen speelde. Het was een geslaagde uitstap en 

zéker voor herhaling vatbaar. Op naar volgend jaar dus!  
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Jarigen  
Jarige bewoners in juli 
Dhr. Vanlandtschoot Marcel wordt op 17 juli 87 jaar. 

Dhr. Vanhoutte André wordt op 20 juli 86 jaar. 

 

Jarige bewoners in augustus 
Mevr. Cools Alice wordt op 3 augustus 95 jaar.  
Dhr. Cuvelier Michel wordt op 9 augustus 64 jaar.  
Mevr. Scharre Denise wordt op 14 augustus 87 jaar. 

Dhr. Meirlevede Urbain wordt op 20 augustus 87 jaar. 

 

Jarige bewoners in september 
Mevr. Vanderlinden Monique wordt op 10 september 93 jaar. 

 

Welkom aan… 
Dhr. Toortelboom André  

André nam op 26 april zijn intrek in flat 00.04. 

 

Overleden bewoners 
Mevr. Pouchele Georgette (flatje 00.06) overleed op 01 mei 2018. Onze 
oprechte deelneming aan familie en vrienden.  
 

Bewoners die hun flat verlieten 
Dhr. & mevr. Vandenbussche – Debeerst verlieten flat 01.03. Zij namen hun 

intrek in WZC ’t Hoge te Alveringem. 

 

Komende activiteiten met de ergo 

Maandag 2 juli: sangria met vers fruit 

Maandag 9 juli: quiz “Vlaamse feestdag” 

Maandag 16 juli: bewonersraad met “coupe fraises” 
 

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. 

Nieuws uit Soror Nigra 

http://www.mariatroostveurne.be/
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Uitstap naar de Molenwal 
 

Op maandag 4 juni was het opnieuw tijd voor de jaarlijkse daguitstap! 

Alle bewoners van Soror Nigra werden uitgenodigd naar de Molenwal in 

Alveringem. 

 

Iedereen kreeg eerst een aperitiefje en nadien was er beenhesp met frietjes 

voor iedereen. Het was feest, dus mocht een dessertje natuurlijk niet 

ontbreken! Iedereen genoot van een stukje warme appeltaart met ijs. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sfeerbeelden uit Soror Nigra 
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Na het feestmaal was het tijd voor een streepje muziek.  

De patron van de Molenwal staat ervoor bekend dat hij graag muziek speelt op 

zijn accordeon. Enkele bewoners hebben zelfs gedanst. Maar de grootste 

verrassing was misschien wel deze onverwachte gast … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaja! De enige echte WILLEM 

VERMANDERE was daar toevallig 

ook en zong voor de bewoners van 

Soror Nigra één van zijn bekendste 

liedjes…  

“lat mie mor lopen langs 

de stroate”…  

 

 

Dit was dus de perfecte afsluiter van 

een hele leuke namiddag!  
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Jarigen 
 

Jarige bewoners in juli 
Mevr. Deschrijver Diana wordt op 3 juli 82 jaar. 

Dhr. Hurtekant Patrick wordt op 6 juli 63 jaar. 

Dhr. Sinnaeve Gerard wordt op 15 juli 81 jaar. 

 

Jarige bewoners in augustus 
Dhr. El Matar Ben Ali wordt op 20 augustus 83 jaar. 

Dhr. Schollier Willy wordt op 27 augustus 86 jaar. 

Dhr. Van Acker Frans wordt op 23 augustus 87 jaar 

 

Jarige bewoners in september 
Mevr. Vinckier Monika wordt op 2 september 81 jaar. 

Mevr. Knockaert Marie-Thérèse wordt op 3 september 85 jaar. 

Braem Zoë wordt op 30 september 88 jaar. 

 

Welkom aan… 
Mevr. Wildemeersch Maria  

Maria nam op 18 april haar intrek in flat 02.11. 

 

 

 

 

Komende activiteiten met de ergo 
 

Vrijdag 6 juli: kaartnamiddag 

Vrijdag 13 juli: bewonersraad met “coupe fraises” 

 

 

Komende 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.  

Nieuws uit Sint-Andries 

http://www.mariatroostveurne.be/
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Moederdag & Vaderdag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moederdag en Vaderdag 

gingen niet zomaar  

voorbij in Sint-Andries! 

 

 

 

 

 

 

De bewoners aten 

samen belegde 

broodjes en nadien nog 

een heerlijk stukje taart! 

  

Sfeerbeelden uit Sint-Andries 
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Barbecue 

Op zaterdag 16 juni werden de bewoners van 

Sint-Andries verwend met een heerlijke 

barbecue. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dank aan organisatoren André en 

Michel en aan de vele helpende 

handen van Nadine, Veerle, Daniël, 

Eddy en Diana! 
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Jarigen 
In de vorige editie werd de verjaardag van mevr. Blanckaert  

Odette over het hoofd gezien. Odette werd 78 jaar op 14 april. Onze excuses 

en alsnog een welgemeende proficiat Odette! 

 

Mevr. Rynjeko Raymonde wordt op 8 juli 84 jaar. 

Mevr. Lesage Rosa wordt op 20 juli 92 jaar. 

Dhr. Lefranc Gilbert wordt op 28 juli 86 jaar.  
 

Welkom aan… 

Dhr. Defossez Luc nam zijn intrek in flat 02.07. 

Mevr. Sneyers  Maria nam haar intrek in flat 03.07. 

 

Overleden bewoners 
Dhr. Casselman Roland overleed op 24 april 2018. Hij werd 84 jaar. 

 

Bewoners die hun flat verlieten 
Mevr. Geernaert Jeanine nam haar intrek in Huize Maria Troost. 

 

Activiteiten met de ergo 
 

Donderdag 5 juli: Gezelschapsspel “wie is het?” 

Donderdag 12 juli: Quiz “ Vlaamse feestdag” 

Donderdag 19 juli: Bewonersraad met “coupe fraises” 

 

 

 

 

 

 

Komende 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.  

Nieuws uit Kastanjedal 

http://www.mariatroostveurne.be/
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Croque monsieurs als avondmaal 
 

Op donderdag 31 mei werden de 

bewoners van Kastanjedal verwend. 

 

 

Ze maakten 

samen met de 

ergotherapeut 

croque 

monsieurs om 

’s avonds op te 

eten. 

Met wat 

spaghettisaus 

erbij was het 

een echte 

“croque boem 

boem”! 

Sfeerbeelden uit Kastanjedal 
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Net zoals vorig jaar willen we opnieuw ons steentje bijdragen aan het goede 

doel t.v.v. “Music for Life”!  

Op vrijdag 21 september 2018, niet toevallig op  

‘Wereld Alzheimer Dag’ 

start opnieuw onze wafelverkoop! We bakken enkele weken lang verse 

bewaarwafeltjes die u kunt kopen in onze cafetaria.  

De opbrengst van de wafelverkoop gaat zoals elk jaar integraal naar de 

Alzheimer Liga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvast bedankt voor uw steun!  

  

Wafelverkoop “Music for life” 
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Welkom  
 

Het dagverzorgingscentrum 

Tagaste kan sinds 22 mei 2018 

rekenen op Jeroen Van Hove. Hij is 

daar gestart als coördinator en zal 

voortaan Tagaste in goede banen 

leiden. We wensen je heel veel 

succes en plezier met je nieuwe job! 

 

Ook in Huize Maria Troost mochten 

we een nieuw personeelslid 

verwelkomen. Célérier Sophie startte op 25 juni 2018 als verpleegkundige. 

Veel succes en plezier met je nieuwe job! 

 

 

Overlijdens 
 

Georges De Bruyckere is overleden op 21 

maart 2018. Hij was de opa van Sara De 

Bruyckere (zorgkundige Huize Maria Troost). 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies! 

 

Oproep !  
Wie overtollig fruit kan missen, kan ermee terecht bij ons! 

Wij maken er lekkere confituur mee voor 

onze bewoners en onze kerstmarkt in het 

najaar. Fruit op overschot die u zelf niet zal 

gebruiken, kunt u afgeven aan de 

ergotherapeuten of in ons 

dagverzorgingscentrum. 

Alvast bedankt!   

Personeelsweetjes 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi50O_ej5LTAhXCvRQKHchDBAgQjRwIBw&url=http://ibelongatnipissingu.ca/2016/01/22/the-most-important-thing-food/&bvm=bv.152174688,d.ZGg&psig=AFQjCNFueYbuDFlx3eXA_GQTPqm3z_sohg&ust=1491646828896359
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Woensdag 15 augustus 2018 
Maria-Tenhemelopneming 

De viering gaat door om 10u30  
in de kapel van Huize Maria Troost. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 4 september 2018 

Patroonheilige van Huize Maria Troost 
De viering gaat door om 10u15 in de kapel van Huize 

Maria Troost. 
  

Pastorale kalender 
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