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Jarige bewoners 
 

Jarige bewoners in januari 2021 

Laplace Jeanne wordt op 7 januari 98 jaar. 

Myny Marie-Louise wordt op 17 januari 91 jaar. 

 

Jarige bewoners in februari 2021 

Vandooren Josianne wordt op 22 februari 78 jaar. 

Vande Woude Marie-Jeanne wordt op 24 februari 95 jaar. 

 

Jarige bewoners in maart 2021 

Gersis Paula wordt op 1 maart 86 jaar. 

Vanhove Nelly wordt op 1 maart 81 jaar. 

Joye Lucienne wordt op 4 maart 87 jaar. 

Eerebout Albert wordt op 6 maart 85 jaar. 

Deriemaeker Flavie wordt op 8 maart 91 jaar. 

Dewilde Godelieve wordt op 22 maart 82 jaar. 

Rosseel Magdalena wordt op 24 maart 87 jaar. 

Lepage Claudine wordt op  25 maart 79 jaar. 

Thery Monique wordt op 26 maart 90 jaar. 

Detollenaere Frans wordt op 26 maart 91 jaar. 

Devaddere Julienne wordt op 28 maart 94 jaar. 

Dervyn Micheline wordt op 28 maart 71 jaar. 

  

Nieuws uit Huize Maria Troost  
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Nieuwe bewoners in Huize Maria Troost 
 

Mevr. Vandooren Josianne 

 

Josianne is geboren op 22 februari 1943. Haar 

moeder heette Alice en werkte in een hotel. 

Haar vader heette André en ging iedere dag 

met de moto naar zijn werk in Frankrijk. 

Josianne heeft twee jongere zussen: Marie-

Hélène en Christiane. Na haar schooljaren 

ging ze gaan werken als serveuse in het Meli 

Park. Later ging ze gaan werken in een 

wasserij. Josianne is een bezige bij. Ze werkt 

graag in de tuin, het huishouden en houdt van wandelen. 

Josianne verblijft in HMT sinds 23 april 2020.  

 

Mevr. Navez Suzanne 

Suzanne is geboren op 19 augustus 1932 in 

Bray, een dorp in Henegouwen. Ze is het 

enige kind van Jules en Jeanne Navez. Haar 

vader was een man van de wereld en kon 

vloeiend meerdere talen spreken, een talent 

die van pas kwam tijdens zijn job als 

tramconducteur. Suzanne werkte twee jaar 

in een bakkerij. In deze periode leerde ze 

haar man, Michel Paradis, kennen. Samen 

met haar man hield Suzanne een slagerij 

open. Vijf jaar na hun huwelijk werd hun liefde gezegend door de 

geboorte van hun dochter, Brigitte. Suzanne heeft een grote 

passie voor muziek. Ze houdt ervan om mee te zingen met de 

“oude” klassiekers en kan zelf piano spelen. Suzanne verblijft in 

HMT sinds 3 april 2020.  
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Dhr. Detollenaere Frans 

 

Frans is geboren op 26 maart 1930 in Wulpen. 

Hij groeide er op in een landbouwersgezin 

samen met zijn 2 broers en 5 zussen. Frans 

ging naar school tot hij 17 jaar was. Hij ging 

naar de landbouwschool in Nieuwpoort en 

naar de tuinbouwschool in Carlsbourg. Zo 

trad hij in de voetsporen van zijn eigen vader 

als landbouwer. Zijn toekomstige 

echtgenote, Paula, leerde hij kennen in het 

uitgaan. Ze traden op 3 juli 1962 in het 

huwelijksbootje en kregen 1 dochter, Carine. Frans heeft 2 

kleindochters: Goedele en Nele. Frans bleef in Wulpen wonen tot 

aan zijn pensioen, nadien verhuisden ze naar Oostduinkerke. Frans 

was een bezige bij: hij hield van zijn moestuin en van het kweken 

van bloemen.  Frans verblijft in HMT sinds 21 april 2020.  

 

 

Dhr. Persyn Daniël 

Daniël is geboren op 16 juni 1931 te Beauvoorde in het 

landbouwersgezin van André en Angèle. Hij groeide er op samen 

met zijn twee oudere zussen en jongere broer. Daniël ging tot zijn 

15 jaar naar school en hielp daarna met zijn ouders op de 

boerderij. Ook na het overlijden van zijn ouders bleef hij op de 

boerderij wonen samen met zijn broer Georges. Toen Daniël 65 

jaar werd, lieten ze de boerderij achter zich en kochten ze een 

huisje in het centrum van Beauvoorde. Daniël kijkt graag naar de 

koers. Zijn favoriete wielerwedstrijd is de Ronde van Frankrijk. Daniël 

verblijft in HMT sinds 27 juli 2020.  
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Mevr. Raskin Suzanne 

 

Suzanne werd geboren op 25/09/1926 in 

Longlier (in de Ardennen). Ze groeide op in 

een zigeunergezin. Samen met moeder Rosa, 

vader Jean-Baptiste en haar 2 broers Lucien 

en Louis trokken ze rond met hun caravan en 

hun paard. Toen Suzanne 6 jaar was, ging het 

gezin in een appartementje wonen in de 

buurt van Namen. Daar ging ze ook korte tijd 

naar school. Toen ze 15 jaar was, liet ze het 

ouderlijk huis achter zich. Ze startte een eigen 

leven in Namen en ging er werken bij de mensen thuis. Op 21-

jarige leeftijd huwde ze met Leonce. Hij overleed helaas 2 jaar 

later… Ze vond nieuw liefdesgeluk toen ze 36 jaar was. Samen met 

haar echtgenoot woonde ze Oostduinkerke en genoten ze van 

reizen naar Spanje, Joegoslavië, Bulgarije, Italië,… Suzanne zegt 

dat haar behulpzaamheid een goed voorbeeld is van haar 

zigeunerin karakter. Suzanne verblijft in HMT sinds 27 mei 2020.  

 

 

 

Mevr. Vande Woude Marie-Jeanne 

 

Welkom Marie-Jeanne, we wensen je een fijn verblijf in Huize 

Maria Troost! 

Marie-Jeanne verblijft in HMT sinds 23 juni 2020.  
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Mevr. Denée Marie 

 

Marie werd op 31 augustus 1927 

geboren in Haneffe, een gemeente in 

de provincie Luik. Haar vader heette 

Nicolas en haar moeder Nicole.  

Marie was huisvrouw en had dus haar 

handen vol met het zorgen voor haar 

kroost. Marie vindt het leuk om ’s 

avonds te breien, kijkt graag televisie en luistert heel graag naar 

muziek. Marie verblijft in HMT sinds 31 oktober 2020.  

 

Mevr. Dewilde Godelieve 

 

Godelieve is geboren op 22 maart 1939 te 

Vladslo. Vader Marcel werkte in een 

houtzagerij te Handzame. Moeder Laura 

had haar handen vol met het huishouden 

van een gezin met 8 kinderen. Godelieve 

heeft namelijk 2 oudere broers en 5 jongere 

zussen. Ze ging tot haar 14 jaar naar school 

en moest daarna als oudste dochter haar 

zieke moeder helpen in het huishouden. Een 

jaar later besloot ze om naar de naaischool 

te gaan. Nog enkel jaren later leerde ze haar echtgenoot Gilbert 

kennen. Hij was een bevriende collega van haar broer die ook in 

de houtzagerij werkte. In 1963 stapten ze in het huwelijksbootje en 

gingen ze samenwonen in Esen. Later kregen ze 3 dochters: Karin, 

Ingrid en Myriam. Godelieve heeft ondertussen 6 kleinkinderen en 

5 achterkleinkinderen. Op latere leeftijd kochten Godelieve en 

Gilbert bouwgrond in de Halve maanwijk in Veurne. Ze bouwden 

er een toegankelijke woning om hun pensioen door te brengen. 

Sinds 22 juli 2020 verblijft Godelieve in HMT.  
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Mevr. Vancauwenberghe Marie-Thèrése  
 

Marie-Thèrése is geboren op 13 november 

1942 in Zwevegem. Haar vader heette Karel 

en had een textielfabriek in Zwevegem. 

Haar moeder heette Henriette en stond in 

voor de zorg van hun 13 kinderen. Marie-

Thérèse had namelijk 8 broers en 3 zussen en 

was de 4de in rij. Na haar lagere en 

middelbare studies ging ze 6 jaar 

binnenhuisarchitect studeren aan het 

Imelda-instituut te Brussel. Ze zat samen met 

haar zus die geneeskunde studeerde op kot in Leuven. Ze 

pendelde dus iedere dag met de trein van Leuven naar Brussel. 

Via gemeenschappelijke vrienden van haar zus heeft ze haar 

echtgenoot leren kennen. Samen met haar man verhuisde ze 

naar Sint-Idesbald . Ze kregen 3 kinderen: Stijn, Toon en An. 

Ondertussen heeft ze ook al 6 kleinkinderen. Marie-Thérèse is een 

erg creatieve dame, ze houdt van tekenen en schilderen met 

verschillende technieken zoals houtskool, aquarel, pastel, 

olieverf,…  Marie-Thérèse verblijft in Huize Maria Troost sinds 13 juli 

2020. We wensen je hier een fijn verblijf! 

 

 

Mevr. De Goe Simonne  

Simonne verblijft in HMT sinds 30 

november 2020.  

Welkom Simonne, we wensen je 

een fijn verblijf in Huize Maria 

Troost! 
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Mevr. Van den Bossche Esther 

Esther is geboren op 23 oktober 1926 in 

Ternat, het Pajottenland. Ze groeide er 

samen op met haar 2 broers Lucien en 

Willy. Op jonge leeftijd verhuisde het 

gezin Van den Bossche van Ternat naar 

Brugge waar ze enkele jaren woonden. 

Esther startte daar haar studies voor 

leerkracht lager onderwijs. Na de oorlog 

verhuisde het gezin naar Brussel. Daar 

leerde ze haar toekomstige echtgenoot Leon kennen. Ze hebben 

een tijdje samen gewerkt op een bureau. Na deze job wilde ze 

graag les geven in Brussel. Omdat Esther van Vlaanderen kwam 

moest ze een examen afleggen om te mogen lesgeven in het 

Frans. Gelukkig was haar mama Franstalig, want daarom was 

Esther al perfect tweetalig. In Brussel heeft ze haar gehele carrière 

lesgegeven met veel passie en liefde voor de kinderen.  

Esther verblijft in Huize Maria Troost sinds 9 november 2020. We 

wensen je hier een fijn verblijf!  
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Overleden bewoners Huize Maria Troost sinds 2020… 

 

Dhr. Devrome Cyriel is overleden op 5 februari 2020.  

Hij werd 90 jaar.  

 

Mevr. Vancompernolle Clara is overleden op 24 februari 2020.  

Zij werd 83 jaar. 

 

Mevr. Battel Alice is overleden op 7 maart 2020.  

Zij werd 98 jaar.  

 

Mevr. Mortier Leona is overleden op 27 maart 2020. 

Zij werd 92 jaar.  

 

Mevr. Top Simonne is overleden op 29 maart 2020. 

Zij werd 96 jaar.  

 

Mevr. Laleman Alice is overleden op 30 maart 2020.  

Zij werd 93 jaar. 

 

Mevr. Everaert Denise is overleden op 30 maart 2020.  

Zij werd 86 jaar.  

 

Mevr. Pasto Maria is overleden op 31 maart 2020.  

Zij werd 87 jaar.  

 

Dhr. Zeebroek Robert is overleden op 12 april 2020. 

Hij werd 82 jaar. 

 

Dhr. Deroo Maurice is overleden op 16 mei 2020.  

Hij werd 90 jaar. 

 

Mevr. Irma looten is overleden op 5 juli 2020. 

Zij werd 97 jaar. 

 

Mevr. Defour Carola is overleden op 7 juni 2020.  

Zij werd 87 jaar.  
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Mevr. Lesage Rosa is overleden op 9 juli 2020. 

Zij werd 93 jaar. 

 

Mevr. Geernaert Jeannine is overleden op 13 juli 2020. 

Zij werd 90 jaar. 

 

Dhr. Debels Jean is overleden op 11 augustus 2020. 

Hij werd 82 jaar. 

 

Dhr. Eneman Albert is overleden op 9 september 2020. 

Hij werd 86 jaar. 

 

Dhr. Vanmaele Michiel is overleden op 12 september 2020. 

Hij werd 91 jaar. 

 

Mevr. Bultynck Maria is overleden op 17 oktober 2020.  

Zij werd 92 jaar. 

 

Mevr. Dujardin Françoise is overleden op 27 oktober 2020.  

Zij werd 81 jaar. 

 

Mevr. De Burchgraeve Paula is overleden op 2 november 2020.  

Zij werd 89 jaar. 

 

Mevr. Désiron Jacqueline is overleden op 16 november 2020. 

Zij werd 83 jaar. 

 

Mevr. Bulcke Christiane is overleden op 28 november 2020. 

Zij werd 89 jaar. 

 

Mevr. Vantyghem Jacqueline is overleden op 2 december 2020. 

Ze werd 82 jaar. 

 

Dhr. Vens Jean Pierre is overleden op 9 december 2020. 

Hij werd 78 jaar. 

 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies... 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 
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Feest Huize Maria Troost 
 

Normaalgezien gaat ons jaarlijkse “Feest Huize Maria Troost” door 

op 4 september. Wegens de ondertussen welbekende reden – 

corona – kon dit helaas niet doorgaan zoals gepland… 

 

We bleven niet bij de pakken 

zitten, en organiseerden een 

ontbijtbuffet om de dag een 

feestelijke start te geven! 

 

In de namiddag werd er Veurnse 

meringue taart voorzien voor alle 

bewoners!  

Sfeerbeelden uit Huize Maria Troost 
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Verrassing voor de jarige Marguerite 

 
Marguerite werd op 

8 september 88 jaar! 

De familie had een 

leuke verrassing voor 

haar in petto: 

accordeoniste Astrid 

kwam langs! 

 

 

Ook heel wat tevreden 

medebewoners konden op 

veilige afstand meegenieten 

van de muziek! 

 

 

 

 

 

Dankjewel Erik, 

Maria en Astrid 

voor de mooie 

namiddag! 
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Dag van de ouderen 
 

1 oktober 2020... DE DAG VAN DE OUDEREN! 
Dit konden we uiteraard niet 

zomaar laten passeren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

We staken de handen uit de 

mouwen en maakten enkele 

aperitiefhapjes! 
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Werelddierendag  

 

 

 

 
Naar aanleiding van 

werelddierendag op 4 

oktober, kwamen er op 

vrijdag 2 oktober enkele 

diertjes over de vloer in HMT!  

 

 

 

 

Het werd een 

topnamiddag dankzij Lola, 

de chihuahua, en de twee 

mopshondjes Ayko en 

Copine.  
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Bedankt aan 

collega Muriel om 

de kleine Lola mee 

te nemen & aan 

collega Liesbeth om 

Ayko en Copine 

mee te brengen! 
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Verjaardag Yolande Duron 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolande werd op 6 oktober 

90 jaar! Haar familie verraste 

haar met een feestelijke 

verjaardag.  

 

 

 

Kers op de taart 

was het optreden 

van Yolande haar 

schoonzoon, 

Patrick! 

Bedankt Patrick 

voor de fijne 

namiddag! 
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Mosselen met handgesneden frietjes 

 

 

 

 

 

 

Alle bewoners konden 

genieten van een heerlijk 

mosselfestijn met 

handgesneden frietjes! 
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Halloween  
 

Op maandag 30 oktober 

kwamen 3 vriendelijke 

heksen Huize Maria Troost 

bezoeken. Ze kwamen 

een beetje griezelen voor 

Halloween! 
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Chocolade van Sint Maarten 
 

Alle bewoners en 

werknemers van Huize 

Maria Troost zijn dit jaar 

flink geweest.  

 

 

 

 

Daarom kregen ze 

allemaal een lekkere 

attentie van Sint-

Maarten (dankjewel 

vrijwilligers      ).  
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Week van de smaak 

 

De week van de smaak werd afgetrapt op 12 november met 

een lekkere pannenkoekenbak. 

Het heeft gesmaakt! 
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Gezellig koffiekransje 
 

 

Op 13 november werd er 

een gezellig koffiekransje 

georganiseerd.  

 

 

 

Hierbij moesten de 

bewoners zelf nog de 

koffiebonen malen en 

hebben ze zelfgemaakte 

rijsttaart gegeten.  
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Een goed vullend ontbijtbuffet 
 

Op 17 november vonden we 

het tijd om nog eens een 

lekker ontbijtbuffet te 

organiseren.  

 

Iedereen kon zijn buik vullen met 

heel wat lekkers: verse 

chocoladekoekjes, sandwiches, 

ovenkoekjes en zoveel meer!  

Ook lekker fruit ontbrak niet op ons 

buffet! 
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Quiche Lorrainne als avondmaal 
 

Op donderdag 19 

november maakten we 

samen met onze 

bewoners quiche Lorraine 

als avondmaal! Het was 

voor vele bewoners iets 

onbekends, maar het viel 

bij iedereen erg in de 

smaak! Voor herhaling 

vatbaar dus! 

 

Op vrijdag 20 november trokken we opnieuw onze keukenschort 

aan, want we maakten samen met enkele bewoners van het 

gelijkvloers en het eerste verdiep aperitiefhapjes! 
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We maakten een hapje met 

peperkoek, warme bloedworst 

& gebakken appeltjes.  

Een opgevuld eitje, enkele 

toastjes & een warme 

champignon met kruidenkaas 

maakten het hapjesbordje 

compleet. 

 

 

 

 

Daarmee sloten we op vrijdag 20 november 2020 

“De week van de smaak” feestelijk af! 
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Kerstbos op de markt in Veurne 

 

Van 11 december tot en met 3 

januari 2021 is de markt van 

Veurne omgetoverd tot een 

gezellig kerstbos. Om het bos wat 

op te vrolijken, waren er heel wat 

kerstballen nodig. Stad Veurne 

stelde ons de vraag of we wilden 

meehelpen om houten 

kerstballen te versieren.  

 

Uiteraard deden we met 

plezier mee aan zo’n leuk 

initiatief.  
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Onze creatievelingen vonden het 

heel fijn om te doen & het 

resultaat mag er zijn!! 

 

 

 

Ga gerust eens een 

kijkje nemen op de 

markt en laat ons 

weten wat je ervan 

vindt! 
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Sinterklaas en zijn roetpieten kwamen langs… 

 
Op vrijdag 4 december 2020 

kwam Sinterklaas langs met zijn 2 

roetpieten. 

 

 

 

Het was alweer een jaartje 

geleden dat ze in het land 

waren, dus het was een héél fijn 

weerzien! 
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De Sint en zijn roetpieten werden in 

de 4 dagzalen heel hartelijk 

onthaald!  

 

In ruil voor de blije gezichtjes, 

was er lekkers voor iedereen!! 

We kijken al uit naar hun komst 

volgend jaar! 
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Covid-19 had ook op Tagaste een hele grote invloed. 

Begin maart was het personeel van Tagaste volop bezig met het 

organiseren van de familienamiddag die plaats zou vinden op 18 

maart.  

Tot plotseling de week van 9 maart aanbrak. In het begin van die 

week werd er beslist om de familienamiddag aftelassen en werd 

alle berichtgeving met een bang hartje gevolgd. Onze eerste 

bekommernis:  Zouden we mogen open blijven? 

Donderdag 12 maart, ’s avonds kregen wij dan het bericht dat 

alle centra voor dagverzorging zouden sluiten vanaf zaterdag 14 

maart. Voor hoelang? Niemand wist het.  

In allerijl werden alle bezoekers, familieleden, thuiszorgdiensten,… 

verwittigd en werden er oplossingen gezocht zodat elke 

bezoeker toch voldoende ondersteuning thuis zou hebben. 

 

In de eerste week van de sluiting ging het personeel dagelijks op 

ronde bij de mensen thuis, voor een babbel, om boodschappen 

te doen, thuis oppas,… we waren overal welgekomen.  

 

En dan strooide Covid-19 nogmaals roet in het eten. Om onze 

bezoekers, die thuis in hun eigen bubbel zaten, te beschermen 

werd er overgegaan naar telefonische contactmomenten. Op 

regelmatige basis belde het personeel de bezoekers op met de 

vraag ‘oe is t me je?’. 

De volledige personeelsequipe van Tagaste kon aan het werk 

blijven. Zij zorgden overal in het woonzorgnetwerk voor 

ondersteuning. Men zorgde voor permanentie in de zorgflats 

Kastanjedal, er werd een boodschappendienst op poten gezet 

voor de bewoners van de assistentiewoningen Suytcapelle, 

Sorror Nigra en de zorgflats Kastanjedal. Hierdoor liepen de 

bewoners geen extra risico … 

Nieuws uit Tagaste 
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Maar het overgrote deel van het personeel ging helpen in het 

woonzorgcentrum: in de verzorging, ontbijtbegeleiding, 

bereiding van het avondmaal, ...  

Tijdens de sluitingsperiode profiteerde het personeel ervan om de 

dagzaal van Tagaste een grondige poetsbeurt te geven zodat 

alles zou blinken bij een heropening. 

 

En dan kwam op woensdag 20 mei het verlossende bericht: We 

mogen terug opstarten!!! Dit was weliswaar een opstart met heel 

wat voorwaarden en beperkingen. Maar toch was dit een 

oplossing om de meeste bezoekers terug te zien. Sommige van 

onze bezoekers werden tijdens de lockdown opgenomen in een 

WZC. Bij anderen zit er helaas nog steeds de schrik in om terug te 

komen alhoewel de maatregelen in het centrum voor 

dagverzorging en het WZC heel goed worden opgevolgd. Bij 

deze dus een warme oproep! 

 

Ondertussen zijn we al enige tijd terug opgestart en hebben we 

een aantal versoepelingen doorgemaakt, maar een aantal van 

de regels blijven van kracht.  

Zo blijven de mondmaskers verplicht en worden op regelmatige 

tijdstippen de handen en het meubilair ontsmet. De bezoekers 

worden ook gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van 

elkaar. In de dagzaal wordt er ook gewerkt met 2 bubbels die 

steeds strikt gescheiden zijn van elkaar. Eens je in een bubbel zit, 

blijf je in die bubbel. 

 

Voor 2021 kijken we allemaal uit naar het vaccin in de hoop dat 

we zo snel mogelijk terug kunnen gaan naar een werking zoals 

we die kenden voor Covid-19.  
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Jarige bezoekers Tagaste 

Jarige bezoekers in januari 2021 

 

De heer Guillaumé Adolphe wordt op 6 januari 93 jaar. 

Mevr. Fromont Jacqueline wordt op 10 januari 94 jaar. 

Mevr. D’Argent Jacqueline wordt op 19 januari 75 jaar. 

Mevr. Pyliser Erna wordt op 22 januari 69 jaar. 

Mevr. Lammens Henriette wordt op 30 januari 89 jaar. 

 

Jarige bezoekers in februari 2021 

 

De heer Debaenst Xavier wordt op 9 februari 84 jaar. 

 

Jarige bezoekers in maart 2021 

 

Mevr. Vandenbroucke Agnes wordt op 11 maart 81 jaar. 

Mevr. Vanderfraenen Ghislaine wordt op 13 maart 73 jaar. 

Mevr. Sansen Maria wordt op 14 maart 91 jaar. 

Mevr. Louwye Liliane wordt op 23 maart 85 jaar. 

Mevr. Honnart Marie-André wordt op 31 maart 71 jaar.  

 

Jarige bezoekers in april 2021 

 

De heer Detremmerie André wordt op 2 april 88 jaar. 

Mevr. Averyn Maria wordt op 7 april 94 jaar. 

Mevr. Joseph Rita wordt op 10 april 73 jaar. 

De heer Demuysere Robert wordt op 12 april 88 jaar. 

De heer De Keyrel Paul wordt op 13 april 83 jaar. 

Mevr. Blanckaert Odette wordt op 14 april 81 jaar. 
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Tussen begin september en begin december mochten we 

de volgende bezoekers verwelkomen in Tagaste 
 

De heer Delanghe Julien 

 

Julien is geboren op 3 oktober 1934 in Wulpen. Samen met zijn 

vrouw heeft hij jaren geboerd in Veurne.  

Vroeger hield Julien ervan om te werken aan motoren. 

Tegenwoordig houdt hij het bij luisteren naar muziek en komen 

naar Tagaste. 

 

Mevr. Ibens Marie-Louise 

 

Marie-Louise is geboren op 4 mei 1949 in Schoten. Ze was 

werkzaam als secretaresse.  

Marie-Louise houdt ervan om muziek te beluisteren. 

 

Mevr. Gyselen Andrea 

 

Andrea is geboren op 22 augustus 1947. Andrea woont in de 

assistentiewoningen Sorror Nigra en in het verleden was ze 

werkzaam als naaister.  
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Verse pompoensoep met balletjes in Tagaste 

  

 

 

 

 

 

 

Koken doen ze graag in Tagaste en dus werd er eind oktober 

verse pompoensoep met balletjes gemaakt 

  

Sfeerbeelden uit Tagaste 
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Dessertbord voor de seniorenmaand 

Om de seniorenmaand te starten 

werden de bezoekers getrakteerd op 

een lekker dessertbord bereid door het 

personeel van Tagaste. Er was verse 

rijsttaart, citroentaart, flan bresilienne en 

chocolademousse. Natuurlijk mocht een 

Elixirtje niet ontbreken. 
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Fotonamiddag met oliebollen 

Op maandag 9 november blikten we samen met de bezoekers 

terug op het afgelopen jaar. De foto’s die gedurende gans het 

jaar gemaakt 

werden, waren 

zichtbaar op het 

grote scherm. De 

namiddag werd 

afgesloten met 

lekkere oliebollen 

gebakken door 

het personeel. 
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Sinterklaas op bezoek 

Ook Tagaste kreeg dit jaar hoog bezoek van de Sint!  

De Sint had een kleine 

attentie voorzien voor alle 

bezoekers en natuurlijk 

verliep alles met in 

achtneming van de 

maatregelen. 
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Jarige bewoners Suytcapelle 
 

Hennebert Marijke 07/02/1966: 55 jaar 

Vandamme Annie 13/02/1952: 69 jaar  

Amelaat Luc 24/02/1962: 59 jaar  

Mereiles Antonio 09/03/1974: 47 jaar 

Heylen Marc 20/03/1948: 73 jaar  

Desmet Carine 29/03/1963: 58 jaar  

Honnaert Marie 31/03/1950: 71 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners die hun flat verlieten 

 

Mevr. Budry Janine verliet Suytcapelle en ging naar “De 

Zilvervogel” in Lo. 

 

Mevr. Vermandel Antoinette nam haar intrek in Ter Linden.  

 

Mevr. Depruyck Denise nam haar intrek in Kastanjedal. 

 

 

Nieuws uit Suytcapelle 
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Nieuwe bewoners Suytcapelle 

 

Mevr. Hennebert Marijke nam haar intrek in flat 03.  

 

Dhr. Van Tichelen Albert nam zijn intrek op 26 februari in flat 20. 

 

Op 13 maart nam Dhr. Leleux Jules zijn intrek in flat 16. 

 

Mevr. Meersseman Paula nam op 1 mei haar intrek in flat 14. Ze is 

geboren in Poperinge op 13 mei 1932. Ze is de mama van onze 

collega Rita De Coninck en Erno. Paula verhuisde naar SC om 

wat dichter bij haar dochter te wonen. Haar echtgenoot Julien 

overleed begin dit jaar. Ze is oma van Davy en Kelly en reeds 

trotse overgrootmoeder van Thomas en Matthias. 

 

Dhr. Burggraeve nam op zijn beurt zijn intrek in flat 18. 

 

Op 10 augustus nam Dhr. Geeraert Albert zijn intrek in flat 02. 

 

Dhr. Ameloot Luc nam zijn intrek in flat 04 op 4 november.  

 

Op 23 november nam Dhr. Catak zijn intrek in flat 08. 

 

Op 24 november nam Meireles Ferrera in flat 15 zijn intrek.  

 

 

 

 

 

Overleden bewoners  
 

Dhr. Coinne Philippe (flat 11) overleed in het ziekenhuis op 17/11. 
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Renovatiewerken 

In Suytcapelle werden 6 

flatjes eens goed onder 

handen genomen.  

 

Ze werden volledig opnieuw 

geschilderd en kregen een 

nieuwe vloer.  

 

 

Ook de keuken kreeg 

een grondige 

opfrisbeurt!  

 

 

 

Wat denken jullie van 

het resultaat? 

 

De eerste bewoners 

namen reeds hun intrek 

in de vernieuwde flatjes.  
  

Renovatiewerken in Suytcapelle 
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Sinterklaas op bezoek 
 

Op maandag 7 december 

kwam de 

Goedheiligman langs 

bij de brave bewoners van 

Suytcapelle. 

  

Sfeerbeelden uit Suytcapelle 
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Huisbezoekjes 
 

Tijdens de lockdown 

gaat de 

woonassistente Vicky 

wekelijks langs bij de 

bewoners. 
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Jarige bewoners Suytcapelle  

 

Temmerman Wiske 04/01/1931: 90 jaar  

Masschaele Maria 07/02/1933: 88 jaar  

Vandenbroucke Agnes 11/03/1940: 81 jaar  

Schmit Gabriella 29/03/1958: 63 jaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners die hun flat verlieten 
 

Het echtpaar Pochet-Cuvelier verliet Soror Nigra en keerde terug 

naar Bertrix. 

 

Mevr. Claire Verhulst verliet Soror Nigra op 14 augustus.  

 

Mevr. Debeerst Jeanne nam haar intrek in Kastanjedal op 08 

november in flat 0101.  

 

  

Nieuws uit Soror Nigra 
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Nieuwe bewoners 

 

Mevr. Rollez Rika nam op 13 januari haar intrek in flat 03.01. 

 

Op 20 februari nam Mevr. Ghyselen Andrea haar intrek in flat 

00.02. 

 

Mevr. Schmit Gabrielle nam op 23 september haar intrek in flat 

02.06. 

 

Op 7 oktober 2020 nam mevr. Ibens Marie-Louise haar intrek in 

flat 03.03. 

 

Mevr. Vermoote nam op 21 november haar intrek in flat 01.02.  

 

 

 

 

 

 

 

Overleden bewoners  
 

Mevr. Ollevier overleed op 28 juni in AZ West. Ze verbleef 

jarenlang in flat 01.04. 

 

 

 

 

 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies… 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBmMzAhO_SAhUCuBQKHawLBbkQjRwIBw&url=http://forum.belgiumdigital.com/f66/orchidee-278860.html&psig=AFQjCNE9kV4uPskBCJZlxV-b9ZpC1l_JCw&ust=1490441174594127
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Sinterklaas op bezoek 

 
Op maandag 7 december kwam de 

Goedheiligman en zijn roetpiet langs 

bij de brave bewoners van Soror 

Nigra met voor elk een zakje lekkernij! 

 

 

 

 

Huisbezoekjes 
 

Tijdens de lockdown 

gaat de 

woonassistente 

Vicky wekelijks langs 

bij de bewoners. 

 

Sfeerbeelden uit Soror Nigra 
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Tijdens de huisbezoekjes van de 

woonassistente genieten de 

bewoners van het sociaal 

contact & de gezellige babbel! 

Heel wat bewoners toonden trots 

hoe ze zichzelf bezighouden 

tijdens de lockdown. 

 

 

 

De ene bewoner houdt ervan om 

mandala’s te tekenen, de andere 

bewoner kijkt graag wat in oude 

fotoboeken. 
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In oktober werden de bewoners 

verwend met een stukje Veurnse 

meringue taart! 

 

 

De tevreden 

gezichten spreken 

voor zich!  



 Huiskrantje ’t Matroosje januari – februari – maart 2021 p. 50 

 

 

 

Jarige bewoners Sint-Andries  

 

Ackaert Robert 10/01/1931: 90 jaar 

Wildemeersch Maria 11/01/1925: 96 jaar  

Brock Nelly 16/01/1940: 81 jaar  

Mortelmans Rene 21/01/1928: 93 jaar 

Mylle Maria 30/01/1955: 66 jaar  

Devriendt Godelieve 31/01/1955: 66 jaar 

Demey André 06/02/1940 : 81 jaar  

Sinnaeve Gerard 15/02/1937 : 84 jaar 

Boussauw Raf 12/03/1933 : 88 jaar  

Vulsteke Godelieve 15/03/1933 : 88 jaar 

Roose Maria 29/03/1932 : 89 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners die hun flat verlieten 

 

Mevr. Dewulf Christiane verliet Sint-Andries en nam haar intrek in 

een WZC in Oostkamp.  

 

Nieuws uit Sint-Andries 
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Nieuwe bewoners 
 

Op 7 januari namen Mevr. Poulin Anne, Dhr. Tankere Jonas en 

Van Houtryve Francoise elk hun intrek in een assistentiewoning. 

 

Mevr. Devriendt Godelieve nam op 1 februari haar intrek in flat 

03.04.  

 

Mevr. Claeys Solange nam haar intrek in flat 00.02 op 3 maart.  

 

Begin mei namen Mylle Maria en Vandecapelle Hilaire hun intrek 

in flat 03.11 en 01.05 

 

Op 1 augustus nam meneer Ackaert Robert zijn intrek in flat 

03.06. 

 

Dhr. Vansuypeene Lucien nam op 15 augustus zijn intrek in flat 

00.01 

 

Overleden bewoners 
 

Dhr. Decoster Roland overleed op 5 februari 2020. 

Hij werd jaar 75. 

 

Dhr. Hurtekant Patrick overleed op 9 juni 2020. 

Hij werd 64 jaar. 

 

Mevr. Declerck Denise overleed op 15 juni 2020. 

Ze werd 87 jaar. 
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Sinterklaas op bezoek 
 

Op zondagochtend 29 

november kregen de 

bewoners van Sint-Andries 

hoog bezoek!  

Vrijwilligster Nadine kon 

Sinterklaas en zijn roetpiet 

strikken voor een bezoekje.  

Sfeerbeelden uit Sint-Andries 
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De Sint had voor iedereen 

wat lekkers mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt Nadine, Nathalie en Michel voor de fijne verrassing! 
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Huisbezoekjes  
 

Ook de bewoners van Sint-Andries 

krijgen wekelijks bezoek van onze 

woonassistente Vicky. Ze gaat 

langs voor een babbel, wat 

administratieve taken & neemt 

eens de tijd om te horen hoe het 

met iedereen gaat tijdens deze 

moeilijke periode. 
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Jarige bewoners Kastanjedal 
 

Coeman Maria 14/01/1929: 92 jaar  

Compagnie Jacques 16/01/1941: 80 jaar 

Debaenst Xavier 09/02/1937 : 84 jaar 

Vanhauwermeiren Gabriel 18/02/1937 : 84 jaar  

Mahieu Alice 29/02/1922: 99 jaar  

Sansen Maria 14/03/1930: 91 jaar  

Louwye Liliane 23/03/1936: 85 jaar  

Deschodt Suzanne 30/03/1928: 93 jaar  

 

 

 

Bewoners die hun flat verlieten  
 

Mevr. Lefranc en Dhr. Detollenaere verlieten Kastanjedal voor 

Maria Troost. 

 

Op 29 februari verliet Mevr. Ryckeboer de flats en nam haar 

intrek in t’hoge.  

 

Het echtpaar Degand-Detollenaere nam hun intrek in Mercator 

Oostende. 

 

Mevr. Desmadryl Marcella verliet Kastanjedal voor WZC 

Dunecluze.  

 

Nieuws uit Kastanjedal 
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Nieuwe bewoners Kastanjedal 

 

Mevr. Louwye nam haar intrek in flat 01.04 op 06 juli. 

Op 20 augustus nam mevr. Claryse Elisabeth haar intrek in flat 

206. 

Mevr. Moerman Jeanne nam haar intrek in flat 301 op 24 

augustus. 

Mevr. Nevejan Margriet nam haar intrek op 1 september in flat 

203. 

Op 23 oktober nam Dhr. De Maeyer Karel zijn intrek in flat 105. 

Dhr. en Mevr. Hosten – Verleye namen hun intrek op 29 

september in flat 106. 

Het echtpaar Vanhauwermeiren Gabriel en Van Waerebeke 

Julienne nam hun intrek in flat 201. 

Op 09 november nam Debeerst Jeanne haar intrek in flat 101. 

 

 

 

Overleden bewoners 
 

Dhr. De Lille Jan overleed op 24 juni. 

Hij werd 90 jaar. 

 

Dhr. Cocuyt Hubert overleed op 31 januari. 

Hij werd 84 jaar. 

 

Dhr. De Wandeler Jan is overleden op 11 oktober 2020.   
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Op woensdag 11 

maart (vlak voor 

de corona) 

hebben de 

bewoners 

kunnen genieten 

van heerlijke 

zelfgemaakte 

spaghetti als 

avondmaal. 

 

 

 

Een aantal van de bewoners hielpen met de voorbereidingen 

van de spaghettisaus. Vele handen maken licht werk! 

 

Sfeerbeelden uit Kastanjedal 
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Zo te zien viel de spaghetti 

enorm in de smaak! Iedereen 

heeft zijn buik goed rond 

kunnen eten. Zo veel zelfs dat 

alles bijna op was! 
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Sinterklaas op bezoek 

 
 

Ook de bewoners 

van Kastanjedal 

kregen op 

maandag 7 

december leuk 

bezoek! 

De Sint en zijn 

roetpiet kwamen 

eens goeiendag 

zeggen & brachten 

voor alle bewoners 

iets lekkers mee! 
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Al wekenlang staan deze lieve 

vrijwilligers vol enthousiasme klaar 

om de bezoekers te ontvangen en 

te begeleiden naar hun dierbare 

familielid, vriend(in) in Huize Maria 

Troost.  

 

  

Vrijwilligers in de kijker 
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Langs deze weg willen we hen 

nogmaals van harte 

bedanken voor de grote hulp 

die ze ons bieden in deze 

bizarre tijden!! Want zonder 

jullie zou er geen bezoek 

mogelijk zijn!  

 

 

Dank aan Pascal, Sonja, 

Josma, Anna, Hilde, Martine, 

Christiane, Christine en Maria! 
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Sinds eind 

oktober 

hebben we 

in HMT een 

“crisis-

vrijwilligster”!  

 

 

Annouchka komt 3 keer in de week in de 

namiddag helpen. Ze verdeelt de was & vult 

het incontinentiemateriaal aan op de kamers!  

 

Dankjewel voor de grote hulp!! 

 

 

 

  



 Huiskrantje ’t Matroosje januari – februari – maart 2021 p. 63 

 

Nieuwe personeelsleden 
 

Depoorter Marlies is in dienst sinds 27 januari. Ze vervangt Romina 

tijdens haar zwangerschapsverlof als maatschappelijk werkster. 

 

Het verzorgingsteam kan sinds 6 februari rekenen op de hulp van 

De Wilde Jessica. Ook Laure Allermeersch (8 juli), Nick Dehaese 

(28 september) & Dora Paasbrugghe (9 november) kwamen 

ondertussen ons team versterken. 

 

De bewoners van het woonzorgcentrum kunnen sinds 4 maart 

rekenen op de hulp van nachtverpleegkundige Dehouck Heidi. 

 

Ook het paramedisch team mocht enkele nieuwe gezichten 

verwelkomen. Op 1 juli startte Leen Laleman als kinesiste in het 

woonzorgcentrum. Op 7 september kwam Luna Pareyn het 

ergotherapeutisch team versterken. Ook animator Yentl 

Vandendriessche vervoegde het paramedisch team op 19 

oktober. 

 

Het onderhoudsteam kreeg er ook een nieuwe collega bij: Kim 

Deplancke startte op 2 november met haar nieuwe job! 

 

En ook in de thuisverpleging mochten we een nieuw gezicht 

verwelkomen: Severine Mermuys (verpleegkundige) startte op 1 

december. 

 

  

Personeelsweetjes 
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Geboortes 
 
Op 3 februari 2020 werd Lowie geboren. Lowie is het derde kindje van 

Lore De Ruyck (verpleegkundige) en Tom Geuns. Proficiat aan de 

ouders en aan grote broer Miel en zus Nora. 

 

Proficiat aan Talitha De Roo (zorgkundige) en Joachim Ackermans met 

de geboorte van hun 1ste kindje. Alyna werd geboren op 26 februari 

2020! Van harte gefeliciteerd! 

 

Sarah Caekebeke (zorgkundige) en Stelian Bridelance mochten op 15 

maart 2020 hun 1ste dochtertje verwelkomen: Olivia! Van harte proficiat 

& veel geluk samen. 

 

Op 25 april 2020 was het dubbel geluk ten huize Romina Coutteure 

(sociale dienst) en Piet Buseyne. Zij werden voor de eerste maal trotse 

ouders van tweeling Nina en Oona! We wensen jullie daarom een 

dubbele proficiat!  

 

Proficiat aan Sara De Bruyckere (zorgkundige) en Jeroen Pannekoecke 

die op 21 mei 2020 hun eerste kindje Stan in hun armen mochten 

nemen. We wensen jullie alle geluk. 

 

Fiere grootouders 
 

Christel Nuyttens (onderhoud) werd voor de vierde keer trotse oma. Lize 

werd geboren op 2 januari 2020. Van harte proficiat! 

 

Marianne Fockedey (verpleegkundige) werd voor de 11ste maal fiere 

oma! Haar kleinkindje Fleur werd geboren in januari 2020. 

 

Carine Meesseman (onderhoud) werd voor de 1ste maal oma. Haar 

kleinzoontje Lucien werd geboren op 18 september 2020. Proficiat! 

 

Lieve Deschoemaeker (zorgkundige in HMT & Tagaste) mocht op 1 

oktober 2020 haar tweede kleinkindje verwelkomen! Proficiat Lieve met 

de geboorte van Emiel. 
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Huwelijk 
 

Hartelijk gefeliciteerd aan Jeroen Van Hove (coördinator van het 

dagverzorgingscentrum Tagaste) & Lynn Calcoen. Zij kunnen 

voortaan als man en vrouw door het leven, want ze huwden op 

28 augustus 2020. We wensen hen veel geluk toe!  

 

Proficiat aan Verena D’Hulster (ergotherapeut) en Jonas 

Matthys! Zij beloofden elkaar eeuwige trouw, want ze traden op 

3 oktober 2020 in het huwelijksbootje. Van harte proficiat & veel 

geluk samen! 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdens  
 

Ludwine Vanassche is overleden op 3 maart 2020. Zij was de 

geliefde mama van Isabelle Aneca (directeur bewonerszorg). 

 

Vantyghem Jacqueline (bewoonster HMT) is overleden op 2 

december 2020. Zij was de grootmoeder van Jessica De Wilde 

(zorgkundige). 

 
 

 

 

Onze oprechte deelneming bij dit verlies. 

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. 
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Woensdag 6 januari 2021 

Driekoningen 
 
 

 
 
 

 

 

 

Dinsdag 2 februari 2021 
Maria Lichtmis 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 17 februari 2021 
Aswoensdag 

Het hangt af van de toestand en de corona maatregelen in februari of de 

viering n.a.v. Aswoensdag zal kunnen doorgaan. 

 

Pastorale kalender 
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