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Levensverhaal Mevr. Tistaert Elisabeth 

 

 

Mevr. Elisabeth Tistaert werd geborden op 14/05/1920 in Strombeek-Bever. 

Haar ouders waren Louis Tistaert en Marie Cooreman. 

Ze werkten op een klein boerderijtje en hadden een ezeltje. 

Louis en Marie kregen 3 kinderen: Elisabeth was de oudste dochter, daarna kregen ze een zoon 

François en nog een dochter Clementine; haar broer en zus zijn reeds overleden. 

 

Elisabeth ging naar school in Laken tot ongeveer 16 jaar. 

Nadien ging ze werken op het kasteel van Bever – ze startte haar loopbaan als kamermeisje bij de 

graaf en gravin. 

Na een tijdje kon ze er aan de slag als kokkin en ze bleef er voor de rest van haar carrière . 

Ze kookte voor de hogere klasse, onder andere voor baronnen, architecten, … 

De graaf en de gravin hadden twee zonen  waar ze ook voor zorgde. 

 

Elisabeth huwde in het jaar 1944 met Maurice De Blaes.  

Maurice werkt bij de  RTT. Hij is overleden in 1999. 

Maurice en Elisabeth woonden in een concierge woning bij het kasteel en kregen twee kinderen: 

Jean en Jeanine.  

Jean werd geboren in 1945; Jeanine in 1947. 

Jean huwde met Sonia en kregen één zoon Eric. 

Jeanine kreeg geen kinderen. 

 

Op pensioenleeftijd kochten Elisabeth en haar man een huisje met een tuintje in Strombeek-Bever, 

dichter bij het dorp. 

Elisabeth heeft nooit veel hobby’s gehad. Ze werkte graag in haar tuin en ging af en toe eens naar de 

markt. 

Ze heeft ook nooit alcohol gedronken. 

Toen haar man overleden is ging ze een paar keer op reis met haar dochter. 

 

In 2008 kwam ze in De Panne wonen op een appartement, haar dochter Jeanine woont ook in De 

Panne. 

 

Op 01/02/2016 verhuisde ze naar Noordduin. 
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Elisabeth kan zich nog verplaatsen met haar rollator of rolwagen. 

Haar grootste belemmering is dat ze bijna niet hoort of ziet. 

Ze is enorm gesteld op haar structuur en vaste gewoontes. 

Ze eet graag peperkoek en een stukje lekkere biscuittaart met fruit. 

 

                    
 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Katrien Servayge 

Directeur Noordduin 
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