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Beste lezers, 
 

De herfst is in het land, dus hebben we een nieuwe editie van ons 
huiskrantje ’t Matroosje voor u  klaar! Na een gesprekje met onze 
algemeen directeur Dhr. Declerck hebben wij heel wat nieuws te 
vertellen… 
 
Op 6 september vond de veelbesproken brainwave plaats. Met een 80-
tal deelnemers mogen we zeker spreken van een grote opkomst. Meneer 
Declerck wenst hierbij iedereen nogmaals te bedanken voor hun actieve 
participatie gedurende de ganse avond. Er kwam van sommige 
deelnemers wat kritiek over het feit dat er heel wat gelijkaardige vragen 
waren. Meneer Declerck kan u geruststellen dat dit de bedoeling was om 
op deze manier duidelijke tendensen te kunnen zien. Tegen eind dit jaar 
zou de directie een verslag moeten krijgen van Prof+ omtrent de 
typerende zaken voor iedereen die iets te maken heeft met Maria Troost. 
Er zal een duidelijk beeld geschetst worden over de huidige werking en 
visie. Al deze zaken zullen meegenomen worden in de bouwplannen 
van het nieuw woonzorgcentrum. In afwachting van het brainwave-
rapport zullen voorlopig geen verdere acties worden ondernomen i.v.m. 
het nieuwe WZC. 
 
Meneer Declerck wil graag langs deze weg het personeel bedanken voor 
het vele werk en hun dagelijkse inzet gezien de zware zorgbehoefte. 
Mede daarom kunnen we nog steeds spreken van een hoge bezetting 
in Huize Maria Troost, wat op de dag van vandaag niet altijd meer zo 
evident is. Met de directie wordt ondertussen gekeken om opnieuw een 
personeelsfeest te organiseren omdat heel wat personeelsleden 
aangaven dit te appreciëren. 
 
Huize Maria Troost kreeg van de ‘Zuidburg’ – een complex van 100 
assistentiewoningen die opent in het voorjaar van 2019 – de vraag om 
te helpen voorzien in crisiszorg en overbruggingszorg. Met de 
verschillende partijen wordt momenteel onderzocht in welke mate dit 
mogelijk is, want op die manier zouden ook mensen kunnen 
doorstromen naar één van onze eigen initiatieven.  

Voorwoordje 
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In Suytcapelle werd een nieuw oproepsysteem geïnstalleerd. Vroeger 
kwamen de oproepen bij de spoeddienst van het ziekenhuis, maar 
wegens veel onterechte oproepen werd gekozen voor een nieuw 
systeem. De oproepen van Suytcapelle gaan in HMT toekomen zodat de 
triage hier kan gebeuren. Bij ernstige situaties zal uiteraard beroep 
gedaan kunnen worden op het ziekenhuis. Er werd ook geïnvesteerd in 
een nieuwe voordeur voor Suytcapelle. De zware buitendeur zal 
vervangen worden door een schuifdeur met een optisch oog. De deur 
werd besteld, dus we zijn in blijde verwachting. 
 
Naast Soror Nigra staat een oud klooster. Na een lange tijd van leegstand 
is momenteel een omgevingsonderzoek aan de gang. De eigenaar van 
het gebouw wil het klooster omvormen tot hotel met conciërgewoning 
en landschapskantoren. De restauratie van het klooster zal voor de 
bewoners van Soror Nigra een mooier uitzicht bieden, wat dus een 
goede zaak is. 
 
Ook in Diksmuide is er een omgevingsonderzoek aan de gang. Er wordt 
een groot appartementsgebouw met 15 appartementen voorzien vlak 
naast de assistentiewoningen Sint-Andries. Daarnaast is er een 
onderhoud gepland met de bouwmaatschappij “ijzer en zee” inzake de 
perceelsgrens met de sociale appartementen aan de achterkant van Sint-
Andries die in het najaar open gaan.  
 
Er doen spijtig genoeg veel geruchten de ronde over het feit dat de 
assistentiewoningen te duur zijn. De directie is bezig om deze 
misopvattingen te ontkrachten door duidelijk te stellen dat er reeds heel 
wat bijkomende kosten (verzekeringen, syndic,…) en extra 
dienstverlening in de huurprijs van een assistentiewoning zitten. Vanaf 
oktober wordt de dienstverlening in Sint-Andries nog wat verruimd. 
Bewoners die dit wensen, zullen kunnen genieten van een ontbijt en 
avondmaal tegen ‘kostprijs’. 
 
De bouwperiode met de aannemers van Kastanjedal liep ten einde. Er 
werd een tuinaannemer onder de arm genomen die de opdracht kreeg 
om dit najaar de grond naast Kastanjedal steenvrij te maken, om te 
ploegen en vervolgens gras te zaaien. 
 
  



 Oktober – november – december 2018 Huiskrantje ’t Matroosje p. 5 

 

In augustus kwamen enkele mensen op bezoek van het mantelzorgcafé 
‘de luisterbloem’. Op die manier konden zij kennis maken met de werking 
van het dagverzorgingscentrum. Coördinator Jeroen gaf onlangs ook 
een voorstelling in het OCMW van Koksijde voor thuiszorg- en  
doorverwijzende diensten, verantwoordelijken van vrijwilligers,… Ook de 
personeelsleden van Tagaste schoolden zich afgelopen zomer bij door 
deel te nemen aan de ‘trefdag voor West-Vlaamse 
dagverzorgingscentra’. Nog leuk nieuws uit Tagaste is dat ze een nieuwe 
folder hebben. Dankzij dit alles blijft Tagaste steeds nieuwe bezoekers 
aantrekken! 
 
De thuisverpleging draait na bijna 5 jaar werking op volle toeren en werd 
tot een volwaardige dienst uitgebouwd. 
 
We sluiten ons voorwoordje helaas af met droevig nieuws. We willen 
graag onze oprechte deelneming betuigen aan familie en vrienden van 
E.H. Roland Pollet die onlangs is gestorven. Hij was voormalig bestuurder 
van onze vereniging. 
 
 
 
Veel leesplezier met dit Matroosje! 
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Jarigen 
Jarige bewoners in oktober 
Dhr. Maesen Georges wordt op 2 oktober 77 jaar. 

Mevr. Duron Yolande wordt op 6 oktober 88 jaar. 

Mevr. Debruyne Bertha wordt op 22 oktober 90 jaar. 
Dhr. Vormezeele Willy wordt op 25 oktober 87 jaar. 

Mevr. Alderweireldt Irene wordt op 30 oktober 103 jaar!!  
 

Jarige bewoners in november 
Dhr. Beyaert Gilbert wordt op 6 november 75 jaar. 
Mevr. Maesen Lucienne wordt op 14 november 90 jaar.  
Mevr. Michiels Rosa wordt op 25 november 95 jaar. 

 

Jarige bewoners in december 
Mevr. Boussemaere Christiane wordt op 1 december 73 jaar. 
Dhr. Devrome Cyriel wordt op 12 december 89 jaar. 
Zuster Helena wordt op 25 december 94 jaar. 

 

Welkom aan… 
Mevr. Vandevelde Greta 

Greta werd geboren op 31 augustus 1944 in 

Alveringem. Greta was de oudste van 6 kinderen. 

Haar zussen waren Liane en Marleen. Haar broers 

waren Fernand, Roland en Erik. Haar ouders Maria en 

Daniel waren landbouwers. Greta bracht haar jeugd 

door in Zoutenaaie en ging tot haar 16de naar school. 

Nadien moest ze helpen op de boerderij van haar 

ouders. Greta heeft 2 kinderen uit haar eerste 

huwelijk: Ann en Frank. Eerst bleef ze thuis voor de 

kinderen, later werkte ze 20 jaar in de tennisclubs van 

De Panne en Veurne. In 2001 hertrouwde ze met Albert, een chauffagist uit Willebroek 

die ze leerde kennen in het uitgaansleven. Samen woonden ze in Sint-Idesbald. Greta is 

graag in gezelschap, vandaar dat ze ook zo lang met hart en ziel in de tennisclub werkte. 

Daarnaast houdt ze van muziek en dansen! Greta en Albert hebben samen 5 

kleinkinderen. De kinderen van Ann en Frank heten Virginie, Vincent, Amber en Ward. 

Alberts dochter heet Ariane. We wensen je een fijne tijd toe in Huize Maria Troost! 

 

Dhr. Alferinck Wim 
Van harte welkom aan Wim die sinds eind juni in Huize Maria Troost verblijft.  

Nieuws uit Huize Maria Troost  
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Mevr. Myny Marie-Louise 
 

Marie-Louise werd geboren in Werken op 17 

januari 1930. Ze was de derde telg in een gezin van 

zeven kinderen, maar was de eerste dochter. Haar 

oudere broers heetten Firmin en Maurice. Na de 

geboorte van Marie-Louise verhuisde het gezin 

naar Adinkerke. Daar werden de vier jongste 

kinderen geboren: Karel, Urbain, Pelagie en 

Godelieve. Haar moeder was Antoinette en had 

haar handen vol met de 7 kinderen en het 

huishouden. Haar vader heette Lieven en was 

metser. Marie-Louise ging naar school in Adinkerke tot 14-jarige leeftijd. Als oudste 

dochter van het gezin moest zij veel meehelpen met haar moeder in het huishouden. 

Daarnaast ging ze ook nog gaan werken in een ‘home’ waar Waalse kinderen op verlof 

kwamen. Ze moest daar afwassen, helpen in de keuken, kamers opruimen enz. Ze is daar 

blijven werken tot ze op pensioen ging. Marie-Louise is steeds bij haar ouders blijven 

wonen. Ook na hun overlijden bleef ze in het ouderlijk huis. Ze kon zich goed 

bezighouden in de tuin. Ze werkte graag in haar moestuin en hield ervan bloemen te 

planten! Sinds half juli verblijft Marie-Louise in Huize Maria Troost. Van harte welkom! 

 

Mevr. Désiron Jacqueline  
Jacqueline is geboren op 3 juli 1937 in Ganshoren 

(Brussel) als enig kind in het gezin. Haar vader 

heette Louis en haar moeder Yvonne. Het grootste 

deel van haar jeugd groeide Jacqueline op in 

Brussel waar ze het 1ste en 2de leerjaar volgde. 

Toen verhuisde het gezin naar De Panne dus deed 

Jacqueline daar nogmaals het 1ste en 2de leerjaar 

over in het Nederlands. Ze is dan opnieuw naar 

Brussel verhuisd en woonde daar toen even bij 

haar grootouders, want haar ouders baatten het 

café ‘Le Régent” uit in De Panne. Ze sloot haar schoolcarrière af op 15-jarige leeftijd in 

Veurne. In 1956 verhuisde ze met haar toenmalige echtgenoot naar Kortrijk en beviel ze 

van haar zoon Jean. In 1960 werd dochter Anouk geboren. Van 1966 tot 1976 woonde 

ze met haar 2 kinderen in Veurne en baatte er de kinderkleerwinkel “Jeanouk” uit in de 

Noordstraat. Daarna trokken ze samen naar Afrika. Jacqueline woonde in een complex 

met allemaal blanke mensen waar ze als het ware de ‘supervisor’ was. Ze werkte in de 

brousse om rietsuiker te maken. Na hun 8-jarig avontuur in Afrika, trok ze nog voor 2 jaar 

naar Cros-de-Cagnes (bij Nice). Nadien besliste ze toch terug te keren naar het mooie De 

Panne. Daar werkte ze een 7-tal jaar in een sigarettenwinkel. Na het overlijden van haar 

vader in 1987, trok ze in bij haar moeder. Jacqueline kijkt met een grote glimlach terug 

op haar boeiend leven. Ze geniet nog steeds erg van gezelschap, maar houdt ook van 

haar kruiswoordraadsels. Sinds half augustus verblijft Jacqueline in Huize Maria Troost. 

We wensen je hier een fijne tijd toe!   
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Overleden bewoners Huize Maria Troost 

 

Mevr. Rubben Jacqueline is overleden op 15 juli 2018.  
Jacqueline werd 80 jaar. 
 
Dhr. Vandoorne Carol is overleden op 18 juli 2018 .  
Carol werd 84 jaar.  
 
Dhr. Vanelslander Ernest is overleden op 20 juli 2018.  
Ernest werd 92 jaar.  
 
Dhr. Heremans Leo is overleden op 10 augustus 2018.  
Leo werd 72 jaar. 
 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 
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Verjaardagsfeest 27 juni 
 

Op 27 juni werden 

alle jarige bewoners 

van april, mei en 

juni getrakteerd op 

een stukje taart! 

 

 

 

De bewoners werden allemaal vergezeld 

door hun familie en maakten er zo een 

gezellige namiddag van! 

 

Het is ondertussen al traditie 

geworden dat wij deze leuke 

familiemomenten graag vastleggen 

op foto voor in ons huiskrantje  

’t Matroosje 😊! 

  

Sfeerbeelden uit Huize Maria Troost  
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Er werd geklonken op nog vele 

gelukkige en gezonde jaren! 
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Kermiswandeling 

In Huize Maria Troost worden vele tradities in ere gehouden, ééntje ervan is dat er met 

“Veurn Kerremesse’ oliebollen worden gegeten. Zo werd er op donderdag 2 augustus, 

een warme zomerse dag, gewandeld naar een koel plekje. Zowel de bewoners als de 

vrijwillige helpers smulden van deze goudgele lekkernij, om de vingers bij af te likken.  
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Het was weer smullen in Huize Maria Troost… 

Om de Nationale Feestdag te vieren, maakten we daags voordien voor alle 

bewoners een zomerse “Coupe Exotique”: een heerlijk ijsje met exotisch fruit! 

Tijdens de prachtige zomerdagen in juli 

en augustus werden de bewoners 

verwend met ijsjes, ijskoffies, milkshakes 

en sangria! 

De dag voor 

de Vlaamse 

Feestdag 

werd een 

ontbijtbuffet 

voorzien. 

 

Op een avond in juli maakten we koude vleesschotel en op een avond in 

augustus maakten we koude visschotel. In september was het nog eens tijd 

voor macaroni met kaas en hesp! Mmmmmmm… 
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Feest Huize Maria Troost 

Dinsdag 4 september was het feesten geblazen in Huize Maria Troost. We 

startten de dag met een eucharistieviering. Aansluitend werd er geklonken 

met een glaasje cava om daarna te smullen van, traditiegetrouw, koeientong 

in Madeirasaus. Nadien genoot iedereen van een tasje koffie met een stuk 

Veurnse Meringuetaart. Als kers op de taart kwamen ‘Rudi en Kristien’ voor de 

ambiance zorgen. En ambiance was er! Iedereen genoot met volle teugen van 

deze mooie dag. Nog een welgemeende dankjewel aan de vele helpende 

handen om alles vlot te laten verlopen! 
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Dankjewel 

In de zomereditie van ons huiskrantje ’t 

Matroosje deden we een oproep naar 

fruit om confituur te maken. Hartelijk 

dank voor jullie reacties! 

Onze bewoners staken samen met 

vrijwilligster Anna de handen uit de 

mouwen om het fruit te versnijden en er 

heerlijke confituur van te maken. Deze 

zal worden verkocht op onze kerstmarkt. 

 

Verjaardagsfeest 26 september  
 

In de maanden juli, augustus en september 

verjaarden er heel wat bewoners. Daarom 

trakteerden we hen op woensdag 26 

september met een stukje taart en een 

drankje. Het werd een gezellig drukke 

namiddag! 
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Verjaren is gezond, 

hoe meer je er beleeft, hoe langer je leeft! 
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De laatste wandeling van het seizoen 

De laatste donderdag van september 

betekent spijtig genoeg ook de laatste 

wandeling van het seizoen…  

We trokken er voor de laatste maal op uit op 

27 september en de weergoden waren ons 

goedgezind! Het was een stralende 

nazomerdag.  

De bewoners genoten met volle teugen van 

de zonnestraaltjes… 

 

 

 

DANKJEWEL AAN DE VRIJWILLIGERS  

voor de talrijke opkomst week na week!  
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Oktober – zaaimaand  

  Maandag 1 oktober 

Quiz n.a.v. de “Internationale dag van de ouderen” 

 

Woensdag 3 oktober : 

Dieren op bezoek n.a.v. Werelddierendag op 4 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 4 oktober : 

Start bingoseizoen  

 

Woensdag 10 oktober:  
Mosselen met frietjes 

 

Donderdag 11 oktober : 

Bewonersraad 

 

Maandag 15 oktober: 

Koffietafel met Brusselse wafels voor de bewoners van het gelijkvloers 

 

Vrijdag 19 oktober : 

Koffietafel met Brusselse wafels voor de bewoners van het 1ste verdiep 

 

Donderdag 25 oktober : 

Spaghetti als avondmaal 

 

Woensdag 31 oktober : 

Optreden van Johnny Clarysse 

Activiteitenkalender Huize Maria Troost 
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November – slachtmaand  

Vrijdag 2 november 

Halloween bingo 

 

Dinsdag 6 november 

Kiekjesnamiddag voor bewoners van het gelijkvloers 

 

Zondag 11 november: 

Ontbijt met Sint-Maartenskoek en chocolademelk  

 

Dinsdag 13 november 

Kiekjesnamiddag voor bewoners van het eerste verdiep 

 

Donderdag 15 november: 

Ontbijtbuffet  

voor de start van de “Week van de smaak” 

 

Maandag 19 november: 

Aperitief met hapjes 

 

Dinsdag 20 november: 

Fotonamiddag met oliebollen 

 

Donderdag 22 november: 

Hespenrolletjes met puree als middagmaal 

 

Vrijdag 23 november: 

Dessertbordje om de “Week van de smaak” af te sluiten 

 

Maandag 26 november: 

Modeshow door firma “Decostyle” 

 

Dinsdag 27 november: 

Optreden van Anneke Bo 

Gesponsord door vrijwilligers dankzij de pannenkoeken- en wafelverkoop 

 

Donderdag 29 november: 

Kaasplank als avondmaal 
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December – donkere maand  
 

Maandag 3 en dinsdag 4 december: 

Leerlingen van het 5de jaar verzorging op bezoek  

om samen kerststukjes te maken voor boven de kamerdeuren 

 

Woensdag 5 december: dag van de vrijwilliger 

Sinterklaasfeest met pannenkoeken  

 

Donderdag 6 december: 

Sinterklaasontbijt 

 

Woensdag 12 december: 

Kerstmarkt 

 

Maandag 17 december: 

Optreden “Plovikoor” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Woensdag 19 december: 

Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van de maanden oktober, 

november en december 

 

Donderdag 20 december: 

Macaroni als avondmaal 

 

Prettige eindejaarsfeesten 
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Woensdag 12 december: 

Kerstmarkt  
in Huize Maria Troost 

met decoratiestandjes, lekkernijen en verse 
pannenkoeken en taarten… 

 
 
 
 
 
 
 

U bent van harte welkom vanaf 14u tot 16u  
in de cafetaria van Huize Maria Troost. 
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Jarigen 

Jarige bezoekers in oktober 
Dhr. Raucoux Luc wordt op 6 oktober 88 jaar. 

Mevr. Brusselle Denise wordt op 13 oktober 79 jaar. 

Mevr. Soenen Monique wordt op 26 oktober 68 jaar. 

Mevr. Gombeir Riquet wordt op 30 oktober 45 jaar. 

 

Jarige bezoekers in november 
Mevr. De Ridder Godelieve wordt op 1 november 79 jaar.  
Dhr. Calcoen José wordt op 4 november 80 jaar. 

Mevr. Popeye Marcella wordt op 26 november 88 jaar. 

 

Jarige bezoekers in december 
Dhr. Bruynooghe Rafael wordt op 8 december 78 jaar. 

Mevr. Vantyghem Jacqueline wordt op 26 december 81 jaar. 

Mevr. Poissonier Nelly wordt op 29 december 87 jaar. 

 

Welkom aan… 
Denys Fernand 
Fernand is geboren op 8 juli 1934 en had 1 

zus en 4 broers. In 1956 huwde hij met De 

Reyzer Paula, die hij had leren kennen in de 

KAJ. Ze gingen in de regio van Brussel 

wonen en kregen 2 kinderen: Michel en 

Thierry. Samen met zijn vrouw is hij aan zee 

komen wonen voor de gezonde lucht en om 

te fietsen. 

 

Raucoux Luc  
Luc is geboren in Nafraiture (Luxemburg) op 6 

oktober 1930 en hij had 1 broer en 6 zussen. 

Als kind heeft hij in Brussel gewoond. Hij 

huwde met Magnette Iréne en ze kregen 1 

dochter Michelle. Luc was gendarme te paard 

te Brussel. Hij is naar de kust verhuisd om 

dichter bij zijn dochter te zijn die in De Panne 

woont. Luc hield van tuinieren. 

Nieuws uit Tagaste 
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Bruynooghe Rafael 
Op 8 december 1940 werd Rafael geboren in 

Avekapelle. In 1968 huwde hij met Monique 

Popeye en ze kregen 4 kinderen: Els, Henk, 

Nancy en Kurt. Rafael en Monique hebben hun 

ganse leven in Avekapelle & Veurne gewoond. 

Ze hebben 5 kleinkinderen. Rafael was 

werkzaam als wegenwerker en in zijn vrije tijd 

hield hij van vissen en werken in zijn tuin. 

 

Nowé Yves 
Yves is geboren op 19 april 1942 in 

Oostduinkerke. Hij had een broer Roger en 

een zus Erna. Tot zijn 20 jaar ging hij naar de 

vakschool in Veurne waar hij de richting 

elektriciteit volgde. In 1964 huwde hij met 

Jacqueline Vanhove. Yves was politie-

inspecteur in De Panne. In zijn vrije tijd houdt 

hij ervan om pronostieken te doen met het 

Wekelijkse Nieuws.  

 

Vanhalewijn Roland 
Roland is geboren en getogen in De Panne. 

Hij was de oudste van 4 kinderen. In 1974 

huwde hij met Coffyn Martine en samen 

kregen ze 2 kinderen: Yves en Johan. Zijn 

zonen schonken hem 7 kleinkinderen. Roland 

studeerde elektromechanica. In zijn vrije tijd 

ging hij graag vissen op zee en was hij bij de 

brandweer.  

 

Overleden bezoekers Tagaste 
  

De heer Martin Patrick is overleden op 28 augustus 2018.  

Patrick werd 62 jaar. 

 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 
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Daguitstap Molenwal  
 

Naar jaarlijkse gewoonte gingen de 

bezoekers van Tagaste op daguitstap in 

de maand juni.  

Dit jaar trokken ze op 29 juni met z’n 

allen naar de Molenwal in Alveringem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een fris aperitiefje op het terras genoten de 

bezoekers van lekkere beenhesp met frietjes. 

Nadien volgde er nog koffie met taart  

en werd er gedanst. 

 

 

 

Sfeerbeelden uit Tagaste 
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Aperitief  

 

Om onze bezoekers in de watten te 

leggen, werden ze op 7 september 

getrakteerd op een glaasje cava en 

wat lekkere hapjes. 

 

 

 

Het smaakte hen overduidelijk! 

Sfeerbeelden 

Hier zie je de vrouwtjes aan het 
werk in Tagaste! 

 
 
 

 

 
 
 

Er werden een heleboel 
verse boontjes gekuist om 

nadien van te smullen! 
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Foto’s kermiswandeling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 2 augustus smulden onze bezoekers, samen met de 

vrijwilligers, van de overheerlijke olliebollen van “Veurn Kerremesse”.   
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Feest Huize Maria Troost 

 
Naar jaarlijkse gewoonte was er op dinsdag 4 

september “feest Huize Maria Troost”. 
 

In de voormiddag vond er een 
eucharistieviering plaats. 

Daarna konden de bezoekers genieten 
van een glaasje cava en enkele hapjes. 
Traditiegetrouw stond er koeientong in 
Madeirasaus met kroketjes op het menu. 

Iedereen genoot nadien nog van een 
stukje Veurnse Meringuetaart en een 

tasje koffie. 
 

 
 

 
 

Na het dessert stonden 
‘Rudi en Kristien’ klaar 
om de bezoekers van 

Tagaste te verwennen 
met een fantastisch 

optreden! 
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Oktober – zaaimaand 

 
Woensdag 3 oktober 

Quiz n.a.v. Werelddierendag (4 oktober) & dieren op bezoek 

 

Donderdag 4 oktober 

Start bingoseizoen 

 

Maandag 8 oktober 

Verse tomatensoep met balletjes maken 

 

Dinsdag 23 oktober  

Middagmaal: macaroni met hesp en kaassaus 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 31 oktober  

Quiz Halloween met koffietafel 

 

November – Seniorenmaand in Tagaste 

 
Maandag 5 november 

Aperitief met hapjes 

 

Woensdag 7 november 

Kaas- en wijnnamiddag 

 

Activiteitenkalender Tagaste 
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Donderdag 15 november 

Bloedworst met appelmoes 

 

Dinsdag 20 november  

Casinonamiddag met pannenkoeken 

 

Woensdag 21 november 

Verse pompoensoep maken 

 

Maandag 26 november 

Modeshow van de firma Decostyle 

 

Dinsdag 27 november 

Optreden van “Anneke Bo” 

 

Vrijdag 30 november 

Koffietafel met muziek uit de tijd van toen 

 

  

December – Donkere maand  

 
Woensdag 5 december 

Sinterklaasfeest 

 

Woensdag 12 december  

Kerstmarkt 

 

Maandag 17 december 

Optreden “Plovikoor” 

 

Dinsdag 18 december  
Middagmaal: Jagerschotel 

 

Maandag 24 december 

Quiz en koffietafel voor Kerstmis 

 

Prettige feestdagen!  
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Jarigen  
 
Jarige bewoners in oktober 
Dhr. Cyx Lucien wordt op 17 oktober 75 jaar. 

 

Jarige bewoners in november 
Mevr. Palfriet Liliana wordt op 10 november 78 jaar.  
 

Jarige bewoners in december 
Mevr. Vantyghem Jacqueline wordt op 26 december 81 jaar. 

 

Welkom aan… 
 

Op 1 september 2018 nam mevr. De Clercq Lisetta haar intrek in flat 18. 

 

Overleden bewoners 
 
Mevr. Huyghe Agnes is overleden op 9 september 2018. Agnes werd 86 jaar.    
 

Komende activiteiten met de ergo 

 

De activiteiten worden steeds aangekondigd op onze website 

www.mariatroostveurne.be en maandelijks uitgehangen in de polyvalente 

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

 

Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

 

Woensdag 31 oktober: optreden Johnny Clarysse 

Maandag 26 november: modeshow firma Decostyle 

Dinsdag 27 november: optreden Anneke Bo 

Woensdag 12 december: kerstmarkt 

Maandag 17 december: optreden Plovikoor 

 

Dit alles gaat door in de cafetaria van Huize Maria Troost van 14u tot 16u.  

Nieuws uit Suytcapelle 

http://www.mariatroostveurne.be/
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Op woensdag 18 juli werden de 

bewoners van Suytcapelle tijdens de 

bewonersraad verwend met een heerlijke 

coupe fraise met slagroom! 

 

 

  

Sfeerbeelden uit Suytcapelle 



 Oktober – november – december 2018 Huiskrantje ’t Matroosje p. 34 

 

Jarigen  
Jarige bewoners in oktober 
Dhr. Louwyck Guido wordt op 15 oktober 86 jaar. 

Mevr. Verspurten Solange wordt op 15 oktober 83 jaar. 

 

Jarige bewoners in november 
Mevr. Coene Monique wordt op 9 november 88 jaar. 

Dhr. Pochet Georges wordt op 20 november 50 jaar. 

Dhr. Dehaese Philippe wordt op 23 november 62 jaar. 

 

Welkom aan… 
Mevr. Verspurten Solange nam op 1 augustus 2018 haar intrek in flat 00.05. 

 

Overleden bewoners 
Dhr. Vanlandtschoot Marcel overleed op 28 juli 2018. Hij werd 87 jaar. 

 

Bewoners die hun flat verlieten 
Mevr. Vander Linden Monique verliet haar flat.  

Zij nam haar intrek in WZC Ter Linden. 

 

Komende activiteiten met de ergo 

De activiteiten worden steeds aangekondigd op onze website 

www.mariatroostveurne.be en maandelijks uitgehangen in de polyvalente 

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

 

Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

 

Woensdag 31 oktober: optreden Johnny Clarysse 

Maandag 26 november: modeshow firma Decostyle 

Dinsdag 27 november: optreden Anneke Bo 

Woensdag 12 december: kerstmarkt 

Maandag 17 december: optreden Plovikoor 

 

Dit alles gaat door in de cafetaria van Huize Maria Troost van 14u tot 16u.  

Nieuws uit Soror Nigra 

http://www.mariatroostveurne.be/
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Op maandag 2 juli maakten de bewoners van Soror Nigra een heerlijke  

sangria met vers fruit!  

 

 

 

 

  

Sfeerbeelden uit Soror Nigra 
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Jarigen  
 
Jarige bewoners in oktober 
Mevr. Debruyne Maria wordt op 2 oktober 82 jaar. 

 

Jarige bewoners in november 
Dhr. Hendryckx André wordt op 22 november 77 jaar. 

Mevr. Beuselinck Cécile wordt op 29 november 88 jaar. 

 

Jarige bewoners in december 
Dhr. Debruyne Michel wordt op 1 december 72 jaar. 

Mevr. Decoodt Marie-Lieve wordt op 4 december 58 jaar. 

Mevr. Declerck Denise wordt op 21 december 86 jaar. 

Mevr. Titeca Christiane wordt op 23 december 80 jaar. 

 

Welkom aan… 
 

Mevr. Swyngedauw Mariette nam haar intrek in flat 01.02 op 10 september. 

 

Bewoners die hun flat verlieten 
 

Mevr. De Cock Maria verliet haar flat.  

Zij nam haar intrek in WZC Sint-Anna te Bulskamp. 

 

Komende activiteiten met de ergo 

 

De activiteiten worden steeds aangekondigd op onze website 

www.mariatroostveurne.be en maandelijks uitgehangen in de polyvalente 

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

  

Sfeerbeelden uit Soror Nigra Nieuws uit Sint-Andries 

http://www.mariatroostveurne.be/
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Ook de bewoners van 

Sint-Andries werden 

tijdens de 

bewonersraad 

verwend met een 

heerlijke 

coupe fraise met 

slagroom! 

  

Sfeerbeelden uit Sint-Andries 
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Jarigen 
 

Jarige bewoners in oktober 
 

Dhr. Eneman Albert wordt op 9 oktober 85 jaar. 

Mevr. Top Simonne wordt op 11 oktober 95 jaar. 

 

Jarige bewoners in november 
 

Mevr. Broucke Rosa wordt op 5 november 84 jaar. 

Dhr. Asseloos Ivan wordt op 16 november 63 jaar. 

 

Jarige bewoners in december 
 

Dhr. Coeman Guido wordt op 2 december 82 jaar. 

Mevr. Meersseman Godelieve wordt op15 december 82 jaar. 

Dhr. Gesquiere Guido wordt op 17 december 86 jaar. 

Mevr. Poissonnier Nelly wordt op 29 december 87 jaar. 

 

  

Nieuws uit Kastanjedal 
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Welkom aan… 
Dhr. & Mevr. Cochuyt-Coeman namen hun intrek in flat A/305 op 31 juli 2018. 

 

Overleden bewoners 
Mevr. Vyvey Georgette overleed op 18 september 2018. Zij werd 92 jaar. 

 

Bewoners die hun flat verlieten 
Mevr. Geernaert Jeanninne verliet flat A/305.  

Zij nam haar intrek in herstelverblijf Huize Maria Troost. 

 

Mevr. Figoureux Gabriëlle verliet flat A/105.  

Zij nam haar intrek in WZC Ter Linden. 

 

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

www.mariatroostveurne.be en maandelijks uitgehangen in de polyvalente 

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

 

Noteer alvast deze data in jullie agenda: 

 

Woensdag 31 oktober: 

optreden Johnny Clarysse 

 

Maandag 26 november: 

modeshow firma Decostyle 

 

Dinsdag 27 november: 

optreden Anneke Bo 

 

Woensdag 12 december: 

kerstmarkt 

 

Maandag 17 december: 

optreden Plovikoor 

 

Dit alles gaat door in de cafetaria van Huize Maria Troost van 14u tot 16u.  

http://www.mariatroostveurne.be/
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Na het succes van de vorige keer werd er in 

augustus terug een warme maaltijd voorzien. 

Deze keer werd het  

macaroni met kaassaus en hesp!  

 

 

 

 

De bewoners 

hielpen met de 

voorbereidingen 

van de macaroni. 

Ze hielpen de 

hesp en de 

champignons 

snijden. 

 

  

 

  

Sfeerbeelden uit Kastanjedal 
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En het resultaat mocht er zeker zijn! 

Iedereen heeft zeer smakelijk gegeten van 

de macaroni.  



 Oktober – november – december 2018 Huiskrantje ’t Matroosje p. 42 

 

 

Welkom  
Op 12 juli kwam Kristin De Herdt het onderhoudsteam in Huize Maria Troost  

versterken.  

 

In het dagverzorgingscentrum Tagaste mogen we sinds 16 

juli Liliana Gomes verwelkomen als zorgkundige. 

 

Op 15 september startte Rita Devlamynck als 

verpleegkundige in het woonzorgcentrum.  

 

Ook Lieze Wallican werkt sinds 24 september als 

ergotherapeut in het dagverzorgingscentrum Tagaste.  

 

Veel succes met jullie nieuwe job! 

  

Huwelijk 
Op vrijdag 24 augustus traden Emilie Thieren (zorgkundige) en Niko Barzeele 

in het huwelijksbootje.  

 

Op zaterdag 8 september gaven Lieselot 

Seynaeve (ergotherapeut) en Stijn Vermeersch 

eveneens hun ja-woord.  

 

We wensen hen veel liefde en geluk toe. 

 

Overlijdens 
Dhr. Richard Caekebeke, vader van Sara Caekebeke (zorgkundige), is op 13 juli 

overleden.  

 

Op 23 september overleed Dhr. Gerard Fockedey, vader van Marianne 

Fockedey (nachtverpleegkundige).  

 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies.  

  

Personeelsweetjes 
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Donderdag 1 november 2018 

Allerheiligen 
Viering om 10u30 in de kapel van  

Huize Maria Troost 
 

Vrijdag 2 november 2018 
Allerzielen 

 
 
 

Zondag 2 december 2018 
1e zondag van de Advent 

Viering om 10u30 in de kapel van  
Huize Maria Troost 

 
Zondag 9 december 2018 
2e zondag van de Advent 

Viering om 10u30 in de kapel van  
Huize Maria Troost 

 
Zondag 16 december 2018 
3e zondag van de Advent 

Viering om 10u30 in de kapel van Huize Maria Troost 
Gemeenschappelijke ziekenzalving in de kapel 

 
Zondag 23 december 2018 
4e zondag van de Advent 

Viering om 10u30 in de kapel van  
Huize Maria Troost 

 
Dinsdag 25 december 2018 

Kerstmis 
Viering om 10u30 in de kapel van  

Huize Maria Troost 
  

Pastorale kalender 
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