
 

SINT-REGINA GODSHUIS 

 
Ernest Solvyns, doctor in de rechten KUL, senator voor het 
arrondissement Roeselare, provinciaal raadslid voor het kanton 
Evergem en bestendig afgevaardigde (° Antwerpen 1824 + Gent 
1885) wilde zijn belofte - een rusthuis voor bejaarden bouwen - 
tegenover zijn schoonmoeder Regina Isabella De Meersman 
inlossen.  

Hij kocht daarvoor gronden in de Kloosterstraat (toenmalige 
Baarleveldestraat) en een landbouwgrond van 5 ha langs de 
Gaverlandstraat. Architect August Van Assche ontwierp een 
gebouw in neogotische stijl langs de Kloosterstraat.  

De werken begonnen in 1872 en duurden twee jaar met Petrus 

De Vreese als aannemer. In 1876 werd de oude naastliggende 
pastorij ingelijfd en als hospitaal voor de zieke ouderlingen ingericht. Ernest Solvyns 
bouwde in ruil een nieuwe pastorij op zijn eigendom naast de kerk.  

Als kloostergemeenschap ter verzorging der bejaarden kwamen in mei 1874 vier 
kloosterzusters uit de gemeenschap der Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van VII Weeën 
met moederhuis te Sint-Maria-Oudenhove.  

Tijdens de laatste dagen van WO I diende het 
rusthuis als noodveldhospitaal van het Belgisch 
leger.  

Het gouden jubelfeest werd gehouden in 1924 en in 
1974 vierde de gemeenschap het honderdjarig 

bestaan.  
 
Door toenemende vraag naar opname, hogere eisen 
aan huisvesting, hygiëne en comfort werd 
tegenover het oude rusthuis een nieuw complex 
opgericht. Het werd ontworpen door architect A. 
Ascoop uit Wetteren. Op 13 juni 1971 werd het 
Leiehome ingezegend.  

 
De oude gebouwen werden afgekeurd en een 
uitbreiding van het in 1971 gebouwde home kwam 
er naar de plannen van architect De Smet van 
Damme uit Zottegem. In 1986 klaar gekomen, 
kunnen beide delen samen 166 personen 
herbergen.  
 
Het architectenbureau De Vloed uit Melle heeft de 
plannen klaar voor een gevoelige uitbreiding van 
het rusthuis.  

Het Sint-Reginagodshuis werd volledig gerestaureerd in zijn oorspronkelijke stijl 
eveneens naar de plannen van het architectenbureau De Vloed uit Melle en herbergt de 
v.z.w. Revalidatiecentrum alsook de v.z.w. Dienstencentrum voor gehandicaptenzorg.  


