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Beste lezers, 

 

In navolging van onze editie in april een nieuwe editie van “’t Matroosje”. 

 

En meteen kan ik voortborduren op de lente uitgave.  Van de Overheid 

kregen wij het nieuws dat de tien extra woongelegenheden voorafgaande 

vergunning goedgekeurd werden.  Zoals u weet, zijn er vijf bedden bekomen 

vanuit WZC Bejaardenzorg KEI en vijf bedden vanuit WZC St.-Bernardus.  

Daarmee komt het aantal te bouwen plaatsen nieuwbouw op minimum 60 

kamers. 

 

Wij hebben deze bedden aangevraagd op de erkenningskalender van het 

eerste kwartaal 2023 om in exploitatie te gaan.  Dit omdat het dan precies 25 

jaar geleden is dat er subsidie werd aangevraagd voor de bestaande 

bebouwing en dit de termijn is die noodzakelijk is om een nieuwe 

tussenkomst aan te vragen. 

 

Helaas heeft de Overheid, zoals bij bijna alle aanvragen, beslist om de 

toekenning van erkenning uit te stellen.  Bij ons gaat dit concreet in vanaf het 

vierde kwartaal 2024. 

Dit uitstel van zeven kwartalen geeft ons wat meer de tijd om de dossiers 

voor te bereiden.  Zoals u wellicht al gemerkt hebt, zijn er nog steeds geen 

resultaten bekend over de brainwave die begeleid werd door Prof+.  De 

oorzaak hiervan ligt bij een onverwacht gezondheidsprobleem van de 

persoon die de wave heeft begeleid.  Wij wensen hem een goed en volledig 

herstel en hopen zo vlug als mogelijk met de resultaten naar voor te komen 

om de bouwcomités te hervatten. 

 

Voorwoordje 
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Bijgevolg zou de bouw met goed een jaar uitgesteld worden zodat er nog wat 

ruimte blijft voor de traditionele vertraging n.a.v. onverwachte problemen of 

van droogprocessen en dergelijke meer. 

 

Een aantal personeelsleden werd in de loop van het voorjaar in contact 

gebracht met de onderzoekers van de firma Probis, welke een doorlichting 

van de instelling hebben uitgevoerd op vraag van de Raad van Bestuur. 

Uiteraard werden een aantal werkpunten in de uiteindelijke resultaten 

meegegeven maar er werden geen structurele problemen in de werking 

opgemerkt wat uiteraard positief is.  Deze werkpunten gaan deel uitmaken 

van de verbeterprojecten voorgesteld door de kwaliteitscel. 

 

Tevens hebben wij ook de mededeling ontvangen van de Overheid dat wij 

een extra erkenning mogen toevoegen aan ons dagverzorgingscentrum, 

hierbij beschikken wij vanaf 01.07.2019 over 16 erkenningen. 

 

In een krantenartikel verscheen onlangs een interventie van de brandweer in 

onze assistentiewoningen Soror Nigra.  Een bewoner werd er geëvacueerd 

met verschijnselen van een CO intoxicatie.  Bij deze wens ik hierbij formeel te 

vermelden dat er op geen enkele wijze gas aanwezig is in de 

assistentiewoningen en alles via elektriciteit gevoed wordt. 

 

Voor wat betreft de bijkomende taken die door zorgkundigen gaan mogen 

uitgevoerd worden mits 150 uur scholing zijn de onderhandelingen volop aan 

de gang.  Probleem is wel dat dit via een Koninklijk Besluit werd vastgelegd en 

dat daarin expliciet een onderscheid werd gemaakt tussen 75 uren praktijk en 

75 uren theorie.  De praktijkuren zouden in de eigen instelling kunnen 

uitgevoerd worden.  Over de modaliteiten van de 75 uren theorie is er een 

flinke discussie aan de gang tussen alle partijen. 

 

Voor de nieuwe digitale manier van opnames en facturatie werd de instelling 

in de tweede groep ingedeeld, dit wordt een “golf” genoemd.  Deze komt na 

de ontwikkeling in de pilootinstellingen.  De instelling kon overschakelen op 1 

augustus maar heeft gevraagd en bekomen dat dit slechts op 1 september 
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van start zou gaan om de verlofperiode te overbruggen en op volle sterkte de 

transitie te kunnen uitvoeren. 

 

Zoals u wellicht ook heb opgemerkt staat er een gloednieuw infobord aan de 

inkom van de parking.  Dit kadert in een betere bewegwijzering voor de 

bezoekers.  Dit bord met aangepaste verlichting geeft ook aan dat het om een 

private parking gaat.  Hopelijk wordt dit een beetje in ere gehouden anders 

worden wij genoodzaakt te werken met een slagboom.  Daarvoor werd 

trouwens reeds de voeding voor voorzien. 

 

Ook komen aan de rotonde van het Bakkerijmuseum en tevens langs beide 

zijden van de Klinieklaan een bewegwijzering naar het woonzorgcentrum. 

Verder in dit nummer kun je van alles lezen over het reilen en zeilen binnen 

onze instelling.  Heel interessante artikels en veel foto’s ! 

Bedankt aan alle mensen die hiervoor hun bijdrage hebben geleverd ! 

 

Veel leesplezier, 

 

Koen Declerck 

Algemeen Directeur. 
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Hiep hiep hoeraaa! 
 

Jarige bewoners in juli 
 

Mevr. Désiron Jacqueline wordt op 3 juli 82 jaar. 

Mevr. Flahou Marguerite wordt op 9 juli 85 jaar. 

Mevr. Lesage Rosa wordt op 20 juli 93 jaar. 

 

Jarige bewoners in augustus 
 

Mevr. Degrave Jacqueline wordt op 6 augustus 86 jaar. 
Dhr. Debels Jean wordt op 6 augustus 81 jaar. 

Mevr. Vandevelde Greta wordt op 31 augustus 75 jaar. 
 

Jarige bewoners in september 
 

Dhr. Gesquiere Jan wordt op 8 september 92 jaar. 
Mevr. Coopman Margriet wordt op 8 september 87 jaar. 

Mevr. Perneel Agnes wordt op 10 september 82 jaar. 
Mevr. Verstraete Yolande wordt op 13 september 90 jaar. 

Mevr. Battel Alice wordt op 27 september 97 jaar. 

 

Welkom aan… 
 

Mevr. Verspurten Solange 
 
We mochten een “speciaal koppel” welkom heten 
in Huize Maria Troost. 
Solange en haar trouwste vriend, Mieleke, wonen 
sinds begin juni bij ons! Ze komen van de 

assistentiewoningen Soror Nigra. 
Poes Miel blijft de ganse dag op Solange haar 
kamer en wordt verzorgd door Solange zelf en 
haar lieve mantelverzorgster Chrisje.  
Solange heeft ook nog 2 zonen. 
We wensen hen een prettige tijd toe in Huize 
Maria Troost!  

Nieuws uit Huize Maria Troost  
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Mevr. Goetgheluck Simonne 
 
Van harte welkom aan Simonne die sinds 
21 maart 2019 in ons woonzorgcentrum 
kwam wonen.  
We wensen je een hele fijne tijd toe, 
Simonne! 
 

 

 

 

Mevr. Wylands Nicole 
 
Nicole is geboren op 14 juni 1935 in 
Etterbeek. Samen met haar ouders en 
2 zussen Micheline en Yvette woonde 
zij in Brussel. Vader Félix was 
meesterdrukker, moeder Marie Louise 
was huisvrouw. Nicole kwam als kind 

elke schoolvakantie naar Sint-Idesbald 
met het gezin. Zij heeft erg mooie 
herinneringen aan de drukke 
zomervakanties waar ze urenlang 
plezier beleefden aan de 
strandcabines, fietsen, wandelen, 
tennissen,… Nicole liep school tot 19-
jarige leeftijd en volgde de richting Latijn-Grieks. Na haar schoolloopbaan ging 
Nicole werken als secretaresse in de drukkerij. Na een 5-tal jaar werkte zij als 
studiemeesteres in het Heilig Hart te Elsene, een deelgemeente van Brussel. 
Nicole was een bezige bij en heel actief in de jeugdbeweging Chiro. Ze was 

hoofdleidster tot ze 30 jaar werd! Ze leerde er ook haar toekomstige man 
Raymond Calonne kennen. Hij werkte als ingenieur in de elektriciteitscentrale 
van Langerbrugge. Op 3 juni 1967 stapten zij in het huwelijksbootje en gingen 
in Evergem wonen. In 1972 werd hun huwelijk gezegend met de geboorte van 
hun enige dochter Muriel. Muriel werkt als verpleegkundige in ons 
woonzorgcentrum. Sinds haar huwelijk was Nicole een echte toegewijde 
huisvrouw! Alles draaide rond haar gezin, hun huis in het Gentse en hun 
buitenverblijf in Koksijde. Na het huwelijk van hun dochter hakten ze een grote 
knoop door en zeiden ze Oost-Vlaanderen vaarwel! Ze kwamen wonen in 
Oostduinkerke en Nicole zorgde er met veel liefde voor haar 3 schatten van 
kleinkinderen: Alexandre, Lara en Mila. Zij zijn haar levenskracht! Welkom in 

Huize Maria Troost, Nicole. We wensen jou hier prettige dagen toe!  
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Mevr. Popeye Marcella 
 

Marcella zag het levenslicht op 26 
november 1930 in Avekapelle. Ze 
groeide op in het gezin van Agnes en 
Marcel samen met haar broer Maurice 
en 3 zussen Margriet, Blanche en Clara. 
Vader Marcel was metselaar en moeder 

Agnes zorgde voor het huishouden en 
de kinderen. Marcella ging naar school 
in Avekapelle tot 14-jarige leeftijd. 
Daarna ging zij onmiddellijk werken bij 
de boeren. Marcella verloor op vroege 

leeftijd haar moeder, waardoor Marcel alleen stond in de zorg voor hun 5 
kinderen. Heel af en toe mocht Marcella eens op stap gaan en op zekere dag 
leerde zij dan ook Urbain Hindryckx kennen. Ze werden verliefd op elkaar en 
trouwden op 21 september in het begin van de jaren ’50. Hun huwelijk werd 
gezegend met de geboorte van maar liefst 9 kinderen: Paul, Stefaan, Ronny, 
Johan, Luc, Mireille, Christiane, Christelle en Anja. Ondertussen heeft Marcella 

reeds 10 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen! Urbain is spijtig genoeg veel 
te vroeg gestorven en ook 2 van hun kinderen zijn overleden. Marcella is heel 
dankbaar voor de zorg die zij ontvangt van haar overige kinderen.  In haar vrije 
tijd houdt ze heel erg van manillen en muziek. We wensen jou van harte 
welkom, Marcella!  

 

Dhr. Zeebroek Robert 
 

Robert werd geboren in Mariakerke 

(Oostende) op 3 april 1938.  

Hij was de oudste zoon van Alice en 

Albert. Hij ging naar de lagere school in 

Oostende en ging nadien naar de 

middelbare school in Brugge.  

Na zijn schoolloopbaan deed Robert zijn 

aanvraag voor vervroegde legerdienst. 

Hij werd toegelaten en mocht dus 3 jaar 

legerdienst doen in Duitsland. Nadien werkte en woonde hij lange tijd in 

Brussel waar hij verschillende administratieve jobs had. 

Robert heeft vier kinderen en enkele kleinkinderen. Hij heeft een voorliefde 

voor Koksijde en hield vroeger van voetbal en vissen.  

We wensen je een fijne tijd toe in Huize Maria Troost! 
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Bewoners die ons woonzorgcentrum verlieten 
 
Dhr. Van Langenhove Valère is verhuisd op 12 april 2019 naar 
WZC Dunecluze om dichter bij zijn kinderen te gaan wonen.  

Wij wensen hem veel geluk in zijn nieuwe woonst!  
 

Overleden bewoners  
Mevr. Van Lancker Nannette is overleden op 20 april 2019.  

Nannette werd 87 jaar.  

 

Mevr. Boussemaere Christiane is overleden op 9 mei 2019.  

Christiane werd 73 jaar.  

 

Mevr. Estorez Suzanne is overleden op 11 juni 2019.  

Suzanne werd 86 jaar. 

 

Mevr. Deferme Marie Suzanne is overleden op 16 juni 2019. 

Suzanne werd 86 jaar.  

 

Mevr. Poppe Laura is overleden op 27 juni 2019. 

Laura werd 87 jaar. 

 

 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies. 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 
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Bingo met prijsuitreiking 
 

Op donderdag 11 april was het zover, de bewoners werden beloond voor hun 

trouwe inzet tijdens het afgelopen bingoseizoen. De punten werden opgeteld, 

de prijzen werden in ontvangst genomen en ieder was tevreden! 

 

 

 

Op het gelijkvloers 

mocht Bertha de 

beker in ontvangst 

nemen!  

Jeanne en Cyriel 

mochten een prijs 

ontvangen voor 

hun tweede en 

derde plaats. 

 

 

 

 

Op het eerste 

verdiep werd de 

beker aan Alice 

overhandigd. 

De tweede plaats 

ging naar Maria. 

Laura mocht het 

podium 

vervolledigen met 

haar derde plaats. 

 

 

 

 

Proficiat aan alle trouwe bingospelers en bedankt aan onze vrijwilligers die 

wekelijks klaarstaan om de bewoners een plezierige namiddag te bezorgen!  

  

Sfeerbeelden uit Huize Maria Troost  
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De heerlijkste aardbeientaartjes… 

 

De vrijdag voor Moedertjesdag haalden 

we onze beste bakkerskunsten boven! 

Met de hulp van “een bakker op rust”, 

maakten we samen met onze bewoners de 

lekkerste aardbeientaartjes! 

En zoals je op de foto’s kunt zien, mocht 

het resultaat er absoluut zijn! 
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De bewoners hadden zelfs de keuze 

tussen zelfgemaakt (!) kruimeldeeg of 

zelfgemaakt (!) bladerdeeg! 
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Muzikale namiddag met ijskar 

 

De vrijwilligers organiseerden op 15 mei 

nogmaals een leuke activiteit voor de 

bewoners van Huize Maria Troost en de 

bezoekers van Tagaste. Ook de 

bewoners van de assistentiewoningen 

waren welkom. 

Dit keer kochten ze (met de opbrengst 

van hun pannenkoeken- en 

wafelverkoop) vers hoeve-ijs van de 

Beauvoordse Walhoeve en toverden ze 

onze kar om tot een leuke ijskar! 
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De vrijwilligers verkopen van 27 juni t.e.m. 25 augustus opnieuw 

pannenkoeken en wafels. Je kunt hen dagelijks terugvinden in de 

cafetaria van 14u tot 16u30. 

Met de opbrengst zullen ze onze bewoners in de toekomst opnieuw 

verwennen met allerlei activiteiten: optredens, nieuw spelmateriaal, een 

ijsnamiddag,… 

Wij willen hierbij in naam van alle bewoners de vrijwilligers alvast bedanken 

voor het mooie initiatief!  
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Ontbijtbuffet 

Op een mooie donderdag in mei vonden 

we dat het tijd was voor alweer eens een 

ontbijtbuffet.  

 

 

 

 

Iedereen kon zijn buik vullen met heel wat 

lekkers: verse sandwiches, ovenkoekjes, 

croissants, chocoladekoeken, 

pecannotenkoeken, suisses,…  

 

Met een glaasje versgeperst 

sinaasappelsap en een potje 

verse fruitsalade erbij kon de 

dag niet beter starten!  
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Er werd weer heel wat gesmoefeld de afgelopen maanden… 

Dat onze bewoners op culinair vlak vaak verwend zijn, dat is u misschien al 

opgevallen… De afgelopen maanden konden ze opnieuw van allerlei lekkers 

proeven: appelcrumble, Brusselse wafels, pannenkoeken, ijsjes,…  
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We moeten mee met onze tijd en probeerden enkele nieuwe 

snufjes uit… Namelijk de beleef TV en de duofiets! 

 

In mei 

mochten we 

een week 

lang de 

elektrische 

(oef!) 

duofiets 

eens 

uitproberen 

van de 

thuiszorg-

winkel. 

 

Gelukkig zat het weer een beetje mee en konden we een tiental bewoners 

meenemen op de duofiets! Het was heel leuk om te zien hoe sommige 

bewoners helemaal open bloeiden tijdens de fietsrit. Bewoners herkenden vele 

plaatsen in Veurne en genoten van het rondkijken en de 1-op-1-relatie met de 

begeleider! Het avontuur met de duofiets krijgt zeker een vervolg! 

In april kregen we een week lang de beleef 

TV ter beschikking. Dit nieuwe snufje kan 

je vergelijken met een gigantisch grote 

iPad waarop je allerlei activiteiten kunt 

uitoefenen met de bewoners.  

Ook deze 1ste kennismaking was een 

succes en krijgt misschien wel een vervolg!  
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Uitstap Vadertjesdag  

 

Op vrijdag 7 juni trokken we er met 

onze mannelijke bewoners voor een 

namiddagje op uit naar aanleiding 

van Vaderdag! We hoopten op een 

zonovergoten dag, maar het weer zat 

helaas niet echt mee… Maar we lieten 

het niet aan ons hart komen! 

 

 

We gingen met het busje naar 

het Bakkerijmuseum van Veurne 

en trakteerden hen daar op een 

pannenkoek met koffie! Nadien 

nog wat bijkletsen met een fris 

drankje en ondertussen maakte 

de regen plaats voor een héél 

klein beetje zonneschijn 

waardoor we te voet terug naar 

huis konden wandelen! 

 

 

 

Kortom, 

een 

gezellige 

uitstap 

dicht bij 

huis! 
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Verjaardagsfeest 

Op 12 juni was het opnieuw feest in 

Huize Maria Troost! 

Alle bewoners die verjaarden in april, 

mei en juni werden samen met 

enkele familieleden uitgenodigd op 

het verjaardagsfeest.  

En het waren er een heleboel zoals je 

op de onderstaande foto’s kunt zien! 

 

 

 

 

 

Ook dit keer 

was het voor 

veel bewoners 

en familieleden 

een blij 

weerzien! 
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De bewoners genoten met 

volle teugen van het 

gezelschap van vrienden en 

familie… 

 

Maar uiteraard zat de lekkere taart er ook wel 

voor iets tussen! 

 

 

Na de koffie en de taart, werd er 

nogmaals geklonken op het jaartje meer, 

santé! 

Iedereen bedankt voor de gezellige 

namiddag!  
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Juli – hooimaand 
Vrijdag 5 juli: 

Quiz “Tour de France”  
 

Donderdag 11 juli:  

Ontbijtbuffet nav de Vlaamse feestdag 

 

Vrijdag 12 juli:  
Bewonersraad om 10u 

Muzikale namiddag met Franse chansons  
 

Woensdag 17 juli: 

Huisgemaakte mosselen met verse frietjes als middagmaal  

 
Maandag 22 juli: 

Contactkoor ‘De Babelutjes’ 

 

Woensdag 24 juli: 

Huisgemaakte macaroni met kaas en hesp als avondmaal 

 

Vrijdag 26 juli: 

Vertoning van de “Boeteprocessie” op groot scherm 

 

Dinsdag 30 juli: 

Optreden van Johnny Clarysse  
 

  

Activiteitenkalender Huize Maria Troost 
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Augustus – oogstmaand 
 

Donderdag 1 augustus:  

Kermiswandeling met oliebollen  

 

Vrijdag 2 augustus: 

Zanger in de kijker: Will Tura 

 

Maandag 5 augustus: 

Koude visschotel als avondmaal 

 

Vrijdag 9 augustus:  

Contactkoor ‘De Babelutjes’ 

 

Donderdag 22 augustus: 

Huisgemaakte hespenrolletjes met witloof als middagmaal 

 

Maandag 26 augustus: 

Kaasplank met wijn als avondmaal 

 

September – fruitmaand 
 

Woensdag 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 13 september: 

Contactkoor ‘De Babelutjes’ 

 

Vrijdag 20 september: 

Ontbijtbuffet voor de start van de herfst 

 

Op een woensdag in september: 

Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van juli, augustus en september 

Gelieve in te schrijven via de brief in de kamer van de bewoner.  
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Hiep hiep hoeraaa! 
  

Jarige bezoekers in juli 
Dhr. Labaere Willy wordt op 16 juli 74 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. Druwé Yvonne wordt op 16 september 82 jaar. 

Mevr. Depryck Denise wordt op 17 augustus 93 jaar. 

 

Welkom aan… 
 

Mevr. Viane Simonne 
Simonne is geboren op 16 april 1941 in 

Avekapelle en ze heeft 1 zus: Margriet.  

In 1958 huwde ze met Gilbert Meeseman en 

kregen ze 2 kinderen: Carine en Marc. 

Ondertussen zijn er 7 kleinkinderen en al 8 

achterkleinkinderen.  

Simonne houdt ervan om in haar vrije tijd te 

lezen, handwerk te doen en te wandelen. 

 

 

Dhr. Vinckbooms Antoine 
Antoine is bij iedereen in Tagaste gekend als 

Tony. Hij is geboren op 28 januari 1936 in 

Brussel en heeft als kind in Anderlecht 

gewoond. Zijn broer Freddy is 2 jaar jonger. 

Tony huwde in 2003 met Christiane, met 

wie hij reeds 23 jaar samen is. 

 

  

Nieuws uit Tagaste 
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Dhr. Coulier Pieter 
Pieter is geboren en getogen in De Panne. 

Hij is er geboren op 7 mei 1935. Zijn moeder, 

Angele, deed seizoenswerk en zijn vader, 

Maurice, was visser en redder. Pieter deed 

zijn lagere en middelbare studies in Veurne 

en daarna ging hij bij de marine van het 

Belgisch leger. Zo heeft hij een groot deel 

van de wereld gezien. Hij was gehuwd met 

Giselle Ryckeboer en samen kregen ze 2 

zonen: Jean-Pierre en Ronny. Ondertussen zijn er al 5 kleinkinderen en 1 

achterkleinkind. In zijn vrije tijd ging Pieter graag wandelen en fietsen en hij leest 

ook graag. 

 

Dhr. Vanmaele Michiel 
Michiel is geboren op 15 december 1928 en 

is de 4de van 8 kinderen. Hij ging tot zijn 17 

jaar naar de tuinbouwschool in Roeselare 

en was later ook werkzaam als tuinman en 

gerant van een voedingswinkel. In 1954 

huwde hij en kreeg hij samen met zijn 

vrouw 6 kinderen. Michiel is de trotse 

grootvader van 14 kleinkinderen en 

overgrootvader van 9 achterkleinkinderen.  

Michiel heeft gewoond in Burundi, Namen en Kachtem maar is naar Veurne 

verhuisd om te gaan inwonen bij zijn zoon en schoondochter. 

In zijn vrije tijd werkte hij veel in de tuin en deed hij allerlei schrijnwerkjes.  
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Prijsuitreiking bingo 

Op 11 april werd het bingo seizoen 

afgesloten. 

De eindstand was als volgt: 

 

1ste plaats: Mevr. Popeye Marcella

 1646 punten 

2de plaats: Mevr. Clarys Elisabeth

 1496 punten 

3de plaats: Mevr. Averyn Maria 

 1471 punten 

 

Alle bezoekers werden bij afloop getrakteerd op een ijsje om hen te belonen 

voor hun inzet gedurende het hele seizoen. 

 

Knutselen van zomerdecoratie 

 
Samen met de bezoekers werd de decoratie 

voor deze zomer geknutseld. 

 

De decoratie wordt gebruikt om de zaal en 

de gang van Tagaste op te fleuren. 

 

 

 

 

  

Sfeerbeelden uit Tagaste 
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Tagaste geniet van het mooie weer en gaat wandelen 

Als het mooi weer is zijn de 

bezoekers van Tagaste 

moeilijk binnen te houden.  

Met de hulp van het personeel 

en stagairs zijn ze daarom 

verschillende malen gaan 

wandelen in de buurt 
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Koekjesbak in Tagaste 

 

 

De bezoekers bakten 

samen met het personeel 

heerlijke koekjes. En 

nadien werd er gesmuld 

dat het een lieve lust was!  
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Uitstap naar de Molenwal 

Op vrijdag 28 juni ging de jaarlijkse uitstap van Tagaste door. Naar jaarlijkse 

gewoonte gingen de bezoekers ook dit jaar naar de Molenwal. 

De dag begon met een lekker 

aperitiefje buiten op het 

terras, want het was stralend 

weer! 

 

Nadien was er beenhesp met frietjes en als dessert 

was er appeltaart met ijs.  

Men kon na het feestmaal de beentjes los 

schudden op de vrolijke accordeon muziek! 

De bewoners genoten zoals je kunt zien met 

volle teugen van de zon, het lekker eten en 

de ambiance!  
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Juli – hooimaand 
 

Maandag 8 juli: 

Quiz “Tour de France” op groot scherm 

 

Vrijdag 12 juli: 

Quiz nav de Franse feestdag 

 

Donderdag 18 juli: 

Verse soep maken 

 

Maandag 22 juli: 

Aperitief nav de nationale feestdag van België 

 

Dinsdag 30 juli: 

Optreden van Johnny Clarysse 

 

 

 

 

 

Augustus – oogstmaand 

 
Donderdag 1 augustus: 

Kermiswandeling en oliebollenbak 

 

Dinsdag 6 augustus 

Verse soep maken 

 

Woensdag 14 augustus 

We gaan op reis naar… 

 

  

Activiteitenkalender Tagaste 
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September - fruitmaand 

 

Woensdag 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!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 18 september: 

Mosselen met frieten 

 

Vrijdag 27 september: 
Verse soep 
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Hiep hiep hoeraaa!  
 

Jarige bewoners in augustus 

Mevr. Plaetevoet Jacqueline wordt op 7 augustus 88 jaar. 

Mevr. Bovy Marie-Paule wordt op 14 augustus 71 jaar. 

Dhr. Ketels Jean-Marie wordt op 20 augustus 74 jaar. 

 

Jarige bewoners in september 

Mevr. Depryck Denise wordt op 17 september 94 jaar. 
 

Welkom aan… 
Mevrouw Desmet Carine nam op 16 mei 2019 haar intrek in flat 19. Welkom, 

Carine! 
Mevrouw Bovy Marie-P nam op 4 juni 2019 haar intrek in flat 17. 

 

Bewoners die hun flat verlieten 
Mevrouw Palfried Liliana verliet flat 3. Ze vertrok terug naar huis. 
 

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 17 juli:  

Bewonersraad met koffie en koekjes 

 

Dinsdag 30 juli:  

Optreden Johnny Clarysse 

 

Ergens in augustus: 

Daguitstap (exacte datum volgt nog)   

Nieuws uit Suytcapelle 
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Dessertbuffet  

 

Op woensdag 17 

april werden alle 

bewoners in de 

watten gelegd 

met een heerlijk 

dessertbuffet en 

een heerlijk potje 

koffie.  

 

 

 

 

 

Afsluiten deden we 

met ‘n druppel! 

 

  

Sfeerbeelden uit Suytcapelle 
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Hiep hiep hoeraaa! 
Jarige bewoners in juli 

Dhr. Vanhoutte André wordt op 20 juli 87 jaar. 

 

Jarige bewoners in augustus 
Mevr. Cools Alice wordt op 3 augustus 96 jaar. 

Dhr. Cuvelier Michel wordt op 9 augustus 65 jaar. 
 

Jarige bewoners in september 
Mevr. Denorme Monica wordt op 3 september 80 jaar. 

 

Welkom aan… 
Mevrouw Verhelst Simonne nam haar intrek in flat 00.01 op 1 juni 2019. 
 

Overleden bewoners 
Dhr. Dehaese Philippe overleed op 14 mei 2019. Hij werd 62 jaar. 

 

Bewoners die hun flat verlieten 
Mevr. Verspurten Solange verliet flat 00.05. Zij nam haar intrek in HMT. 
Mevr. Vanlerberghe Simonne verliet flat 00.02. Ze gaat inwonen bij haar zus. 
Mevr. Scharre Denise verliet flat 02.06. Zij nam haar intrek in WZC Ter Linden. 
 

Komende activiteiten met de ergo 

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

Maandag 15 juli:  

Bewonersraad met koffie en koekjes 

 

Dinsdag 30 juli:  

Optreden Johnny Clarysse 

 

Ergens in augustus:  

Daguitstap (exacte datum volgt nog)   

Nieuws uit Soror Nigra 
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Wafelbak 

Op maandag 13 mei konden alle bewoners 

genieten van heerlijke wafels met 

aardbeien en slagroom ter gelegenheid 

van Moederdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraleer hiervan geproefd kon worden moest 

iedereen de handen uit de mouwen steken om 

de aardbeien te snijden. 

 

 

 

 

 

Het resultaat mocht er zeker zijn! 

Mmmmmmmm  

Sfeerbeelden uit Soror Nigra 
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Hiep hiep hoeraaa! 
Jarige bewoners in juli 
Mevr.  Deschrijver Diana wordt op 3 juli 83 jaar. 

Dhr. Hurtekant Patrick wordt op 6 juli 64 jaar. 

 

Jarige bewoners in augustus 
Dhr. El Matar Ben Ali wordt op 20 augustus 84 jaar. 

Dhr. Schollier Willy wordt op 27 augustus 87 jaar.  
Dhr. Van Acker Frans wordt op 23 augustus 88 jaar. 

 

Jarige bewoners in september 
Mevr. Knockaert Marie-Thérèse wordt op 3 september 86 jaar. 

Mevr. Verhaeverbeke Anna wordt op 12 september 90 jaar. 

Mevr. Braem Zoë wordt op 30 september 89 jaar. 

 

 

 

Welkom aan… 
Mevr. Vandevoorde Ingrid nam op 4 juni haar intrek in flat 02.07. Ingrid werd 

geboren te Roeselare. Zij is de dochter van Mariette en Lucas. Samen met haar 

zus en haar 2 broers groeide ze op in Diksmuide, maar ze woonde ook in Eeklo 

en Tielt. Ingrid heeft zelf 1 dochter, Charlotte. Ingrid houdt van muziek, theater 

en is graag creatief bezig. Ook van lezen, wandelen en zwemmen kan Ingrid 

genieten. 

Mevr. Bruneel Paula nam haar intrek in flat 02.02 op 23 februari 2019.  

Mevr. Maertens Andrea nam haar intrek in flat 01.09 op 27 mei 2019. 

Dhr. Demey André nam zijn intrek in flat 03.07 op 22 mei 2019. 

 

  

Nieuws uit Sint-Andries 
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Bewoners die hun flat verlieten 
Mevrouw Vinkier Monika verliet flat 00.01.  

Zij nam haar intrek in WZC De groene Verte te Merkem. 

 

Overleden bewoners 
Dhr. Theuninck Jean-Pierre is overleden op 29 april 2019.  

Hij werd 73 jaar. 

 

Mevr. Jacques Marie is overleden op 15 mei 2019.  

Zij werd 91 jaar. 

 

 

 

 

 

 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies. 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 

 

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 5 juli: 

Bingo 

 

Vrijdag 12 juli: 

UNO 

 

Vrijdag 19 juli:  
Bewonersraad met koffie en koekjes 
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Paasfeest 

Op zondag 14 april konden de bewoners genieten van 

een heerlijke menu ter gelegenheid van Pasen. Bij 

aankomst kregen ze een lekker aperitiefje en 

vervolgens een bord verse tomatensoep. Voor het 

hoofmenu had men de keuze tussen een vispannetje 

of kip met champignonsaus. Afsluiten deden ze met 

een kop koffie en een eclair. 

 

 

 

Achteraf kwam de 

paashaas nog even 

een bezoekje 

brengen aan alle 

bewoners van Sint-

Andries. Hij bracht 

voor iedereen 

lekkere chocolade 

mee. 

  

Sfeerbeelden uit Sint-Andries 
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Hiep hiep hoeraaa! 
Jarige bewoners in juli 
Mevr. Rynjeko Raymonde wordt op 8 juli 85 jaar. 
 

Jarige bewoners in september 
Dhr. Cochuyt Hubert wordt op 1 september 84 jaar. 

Welkom aan… 

Mevr. Deschodt Suzanne nam haar intrek in flat A/107 op 17 mei 2019. 

Suzanne werd geboren te Poperinge op 30 maart 1928. Ze stuurde handel tot 

haar 18de waarna ze ging werken bij Stevens te Poperinge. Suzanne huwde 

met Vanhoucke Gilbert. Na hun huwelijk woonde ze in Brussel, Oostende en 

daarna in Veurne. Suzanne houdt ervan om te naaien en handwerk te doen. 

 

Mevr. Mahieu Alice nam op 17 juni 2019 haar intrek in flat A/002. 

 

Overleden bewoners 
Mevr. Keuppens Odilia is overleden op 7 april 2019 . Zij werd 88 jaar. 

Dhr. Gesquiere Guido is overleden op 8 april 2019. Hij werd 86 jaar. 

Mevr. Broucke Rosa is overleden op 22 juni 2019. Zij werd 84 jaar. 

 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies. 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 

 

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

 

Donderdag 18 juli:  

Bewonersraad met koffie en koekjes 

Ergens in augustus:  

Daguitstap (exacte datum volgt nog) 

Nieuws uit Kastanjedal 
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Croque monsieurs 

 

Donderdag13 juni 

kregen alle bewoners 

croque monsieurs als 

avondmaal.  

 

 

Deze vielen bij 

iedereen enorm in de 

smaak. Zeker voor 

herhaling vatbaar. 

  

Sfeerbeelden uit Kastanjedal 
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Pannenkoekenbak 

Op donderdag 23 maart 

kwamen een aantal 

leerlingen van het 

Annuntiata Veurne langs om 

pannenkoeken te bakken. 

Iedereen werd op hun wenken 

bediend en de pannenkoeken 

werden gesmaakt! 

 

 

Volksspelen 

Op donderdag 6 juni kwamen er opnieuw een 

aantal leerlingen van het Annuntiata langs. 
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Ditmaal om 

samen een 

tiental 

volksspelen 

uit te 

proberen. Het 

werd een 

zeer 

aangename 

namiddag! 
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Welkom aan… 
 

Van harte welkom aan Tibo Depuydt die sinds 15 april als zorgkundige werkt in 

ons dagverzorgingscentrum. Tibo is een “oude” bekende in Tagaste en 

bewoners ontvingen hem met open armen!  

 

Ook Kelly Vallaeys startte op 15 april met 

haar nieuwe job! Zij werkt als 

verpleegkundige in Huize Maria Troost. 

We wensen je veel plezier toe in je 

nieuwe job!  

 

Het verpleegkundig team kan sinds 20 

mei ook rekenen op de hulp van Isabel 

Hendryck. Van harte welkom, Isabel!  

 

 

Overlijdens  
 

Dhr. Hooghe Roger, de schoonvader van Lieve 

Deschoemaeker, is overleden op 6 mei 2019.  

Hij werd 91 jaar. 

 

Dhr. Van Hove Joseph ‘Raymond’, de grootvader 

van Jeroen Van Hove (coördinator Tagaste), is 

overleden op 5 juni 2019. Hij werd 96 jaar. 

 
Onze oprechte deelneming bij dit verlies. 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe.  

Personeelsweetjes 
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Donderdag 15 augustus 
O.L.V. Ten Hemelopneming 

De viering gaat door om 10u30 in de kapel van 

Huize Maria Troost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 4 september: 
Patroonheilige van  

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

kapel van Huize Maria Troost 

 

  

Pastorale kalender 
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