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Beste vrienden van Curando West

Goede vrienden van Curando West,

Graag breng ik hier voor jullie enkele
gewone woorden in deze bijzondere
tijden.
Ik wens  jullie het zachtzinnig licht van
Kerstmis om het goede te zien en het
onzichtbare, zichtbaar te maken. 
Voor het komende nieuwe jaar wens ik
jullie veel momenten van ontmoeting.
Ontmoetingen die niet brekend maar
verbindend zijn.  Mogen dit onze ‘kleine
gelukjes’ en ‘kleine goedheden’ zijn.
Ik hoop dat we in ons samenwerken en
het brengen van goede zorg elkaar niet
te veel verliezen in overbodige
structuren, procedures en regelgeving
maar ervan overtuigd blijven dat goed
zorgen voor elkaar vooral
(buiten)gewoon mensenwerk is.  

.
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Mogen plaatsen dankzij mensen ‘plekken’ worden waar het goed is om te
wonen en te leven. Mogen deze plekken ook ‘troostplekken’ zijn en
zorgzame buurten.
Ik wil hierbij allen die aan onze zorgen en dienstverleningen worden
toevertrouwd danken voor dit vertrouwen. Het is goed dat we dit samen
met jullie mogen doen, ook in het samen zoeken wat passend en juist is.
Dank ook aan alle bewoners, residenten, families, bezoekers,
mantelzorgers en vrijwilligers om blijvend onze ‘kritische vrienden’ te zijn. 
En uiteraard, collega’s, een grote dank je wel, met een diepe buiging voor
jullie dagdagelijkse zorg in deze bijzondere tijden van schaarste waarbij de
zorg enorm onder druk komt te staan. Goede collega’s zijn dan ook steeds
van harte welkom in onze teams.
‘Ik ben Preus op jullie !

Een gelukkig nieuwjaar !

Verbonden groeten, 



Op 17 december was er een  een
Kledingpunt-sorteersessie in Westervier.
Enkele vrijwilligers van Kledingpunt leidden 
 het sorteren in goede banen . Bewoners,
familie, medewerkers, buurtbewoners…
Iedereen was van harte welkom om de
kinderkleren op maat en geslacht te helpen
sorteren. Een gezellig moment.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 21 december 2022 werd een Kledingpunt
Café georganiseerd. De Kledingpunt
vrijwilligers verwelkomden iedereen. Als je
tijdens dit Café een jas voor een kind van de
lagere school binnenbracht, dan kon je
genieten van een gratis koffie. Er werden ook
sokken gesorteerd en er waren vele warme
babbels.
 
 
 
 
 

Nieuws uit Curando West
Kledingpunt 
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Ken je kledingpunt al? 
 
Kledingpunt vzw is een
vrijwilligersorganisatie die via Kledingpunten
in gans België kledij verzamelt voor
kinderen die leven in armoede. Deze kledij
wordt gesorteerd en verwerkt in
kledingboxen per maat en geslacht.
Zorgpartners kunnen bij Kledingpunt een
box aanvragen voor elk kind dat het nodig
heeft.
 
In het verleden hielp Curando West al bij het
sorteren van sokken voor Kledingpunt, en
ook nu sloegen we de handen in elkaar. Dit 
 in de sfeer van de Warmste Week.
 
 
 

Wat deden we allemaal?
Op 14 december was  er in Westervier een 
 kerstmarkt met nocturne. Kledingpunt was 
 hier aanwezig en verkocht snoepjes ten
voordele van hun werking. De opbrengst van
de kerstmarkt wordt ook geschonken aan
Kledingpunt.



Nieuws uit Curando West

Ondertussen werd er al gezellig getafeld in De
Torre. Een heerlijke maaltijd en fijne compagnie,
wie zegt daar nee tegen?
Hou jij ook van een dagverse maaltijd en eet je niet
graag alleen? Kom dan zeker eens langs en schuif
mee aan tafel in 'De Torre', Pastorieweg 2 te Sint-
Kruis!

Elke weekdag kan je er genieten van een dagverse
soep, hoofdgerecht, dessert en als afsluiter een
heerlijke kop koffie (kostprijs 12 euro).

Benieuwd? Reserveer je plekje twee dagen
voordien via detorre@curando.be of 050 36 86 36.
We hopen u snel te mogen ontmoeten!

 

 

!

De Torre
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"Eet je graag in gezelschap? Kom
genieten van een dagverse warme
maaltijd in De Torre"



Nieuws uit Curando West
Welbi
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Neem jij het onderhoud van de tuin van je
ouders of buren voor jouw rekening? Of kan
jouw tuin ook wel een onderhoudsbeurt
gebruiken? Spring je soms in om de
boodschappen voor een ander te doen? Of zou
het fijn zijn mocht iemand anders voor jou de
boodschappen doen? Ben jij vaak oppasser van
dienst? Of heb je nood aan oppas (kinderen /
ouderen)? Voer je bij gelegenheid wel eens een
kennis naar het ziekenhuis of naar een
kaartnamiddag? Of ben je zelf op zoek naar
vervoer? 
 
Reken dan op Welbi. 
 
Vind of bied zelf een helpende hand in jouw
buurt  
Curando en haar partners Cevi en Ferm
lanceerden op 15 maart 2022 Welbi. Dit is een
uniek, door de federale overheid erkend, online
deelplatform dat toelaat om, eenvoudig en
automatisch verzekerd helpende handen, in de
buurt te vinden of zelf aan te bieden. Onze
gemeente stapt graag mee in dit initiatief. 

Hoe werkt het?
Dankzij Welbi kan je elkaar vinden voor zes breed
gedefinieerde diensten. 
Welbi is verzorgt het administratieve luik van de
dienstverlening. Het platform voorziet dat de
tarieven betaalbaar blijven (uurtarief: min. 2 euro -
max. 13 euro) en vraagt een beperkte financiële
bijdrage aan de gebruikers van het platform (2
euro/uur). 
Wie hulp biedt, kan binnen het kader van
deeleconomie een centje bijverdienen. Het maximum
geïndexeerde bij te verdienen bedrag, met een gunstig
belastingtarief van 10,7 %, ligt op 6540 euro (bedrag
2022).

Extra troef: fysieke Welbipunten
Daarnaast organiseert Welbi fysieke Welbipunten
waar je langs kunt gaan met jouw vragen,
geholpen kunt worden met de registratie en
aanmelding op het Welbi-platform … Je vindt ook
in onze stad / gemeente een Welbipunt, en
contactpersoon.

Welbi: actief in heel Vlaanderen
Om ook in de rest van Vlaanderen Welbi
bekend te maken en fysiek bereikbaar te zijn
geven we organisaties en lokale besturen de
kans om hun schouders onder Welbi te zetten.
Deinze, Ichtegem, Meulebeke, Damme,
Dentergem, Oudenaarde en de Bron Zottegem
gaven reeds een formele bevestiging en zullen
Welbi mee bekend maken. dat ze promotie
willen maken voor Welbi. Damme, Dentergem
en de Bron Zottegem gaan zelf actief een
Welbipunt openen in hun organisatie/werking.
Nog enkele leuke weetjes over Welbi:
• Op de dag van vandaag zijn er al meer dan
5000 geregistreerden op Welbi.
• Er werden al bijna 1000 zoekertjes geplaatst
op Welbi
• Een vrijwilliger vanuit zone Oost maakte reeds
als hulpvrager gebruik van Welbi voor het
'verlichten' van haar computer. Samen ruimden
ze alle onnodige zaken op, voerden ze updates
uit, ... Resultaat: Haar PC draait weer als nieuw!.
Hier haar getuigenis:
 
“Ik vond de Welbi app heel handig. Nadat het
mij eerst wat is uitgelegd, is dit heel vlot
verlopen en een echte aanrader. 
Het gevraagde werd niet alleen gedaan door
iemand die dit graag doet en er bijgevolg veel
kennis over heeft, het is bovendien heel
betaalbaar. Ik durf zeggen: een win-win voor
beide.
Alles is gewoon heel vlug en aangenaam
verlopen. 
Vele groetjes van een heel tevreden WELBI-
gebruiker!” 
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Nieuws uit Curando West

WIN WIN WIN
Niet enkel de Kerstman deelt cadeautjes
uit, ook Welbi pakt uit met een
eindejaarsactie: 𝘄𝗶𝗻 𝗷𝗲 𝘂𝗶𝘁𝗴𝗲𝘃𝗼𝗲𝗿𝗱𝗲

𝘇𝗼𝗲𝗸𝗲𝗿𝘁𝗷𝗲 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴!
Heb je een zoekertje uitgevoerd of laten
uitvoeren tussen 24 november 2022 en 31
januari 2023? Stuur dan een foto van het
uitgevoerde zoekertje én van jezelf naar
hallo@welbi.be vóór 15 februari 2023 en
maak kans om het zoekertje 100% terug
betaald te krijgen!
PS: je kan ook meerdere zoekertjes
insturen 

Wens je meer informatie of wil je je
registreren? 

 Surf naar www.welbi.be of
download de app. 
 

 Mail naar hallo@welbi.be of bel op
werkdagen tijdens de kantooruren
naar 078 05 01 48.
 

 Of spring binnen in een Welbipunt. 
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Zin in januari
De kerstcyclus rond
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Kerstmis zet een hele cyclus van
feesten in gang die allemaal draaien
rond de openbaring van God. God
laat zich zien in een mens.
 
Behalve de geboorte van Christus kent
deze kerstcyclus onder meer de
Openbaring van de Heer
(Driekoningen, op 6 januari of de
eerste zondag na 6 januari) en het
Doopsel van de Heer. Verder is er ook
nog ‘Onschuldige Kinderen’ op 28
december (soms ook wel Onnozele
Kinderen genoemd), de herdenking
van de moord op pasgeborenen door
koning Herodes.
 
 

“Vrede, vrede, vrede op aard'
aan alle mensen

die van goede wille zijn” 
We zongen uit volle borst

en met heel ons hart.

Vier kaarsen lang
Doorheen deze pastorale katern ontdek je sfeerbeelden
van de verschillende advents- en kerstvieringen in onze
woonzorgzone Curando West.
 
We staken samen kaarsen aan en groeiden in licht naar
naar Kerstmis. Op het moment van schrijven is het nog
voorbarig, en moeten er nog drie kerstvieringen (in
Sparke Viers, Westervier en Hof Bladelin) plaatsvinden,
maar van ganser harte 
 
een zalig Kerstmis en een gelukkig en gezond nieuw jaar.
 
 
 

De kerstkring

Dank je wel, Chantal, om ons en je mama
met je muziek te verrassen in Westkapelle

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/driekoningen-10-vragen-antwoorden
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/hallo-mens-hoe-een-welbeminde-zoon-de-verbinding-herstelde
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-het-feest-van-de-onschuldige-kinderen-ook-alweer


De Opdracht van de Heer (Maria
Lichtmis, 2 februari) hoort als
achterkomertje inhoudelijk ook nog bij de
kerstcyclus, die officieel al wel afgesloten
is op 6 januari (of de eerste zondag na 6
januari). Op dit feest wordt herdacht dat
Maria en Jozef naar toenmalig joods
gebruik een offer brachten in de tempel
voor hun pasgeboren kind. De oude
Simeon herkende in de baby Gods
heilsbelofte en bad een prachtige hymne:
Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede
heengaan, zoals u hebt beloofd. Want
met eigen ogen heb ik de redding gezien
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle
volken: een licht dat geopenbaard wordt
aan de heidenen en dat tot eer strekt van
Israël, uw volk. (Lucas 2,29-32)

We komen de ster tegen in het verhaal van de
drie koningen (ook wel wijzen of magiërs
genoemd). Ze vragen: Waar is de pasgeboren
koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn
ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te
bewijzen.
Volgens astronomen kan het dat rond het jaar 2
voor Christus Venus en Jupiter op één lijn
stonden, waardoor ze leken te versmelten tot één
grote ster en wel in het sterrenbeeld Leeuw. Dat
doet denken aan een tekst in het Oude
Testament. Jacob vergelijkt zijn zoon Juda met
een leeuw en zegt: "In Juda’s handen zal de
scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf,
totdat hij komt die er recht op heeft, die alle
volken zullen dienen." (Genesis 49,9-10)
Het kan dus dat evangelist Matteüs zich door de
aankondiging in Genesis liet leiden om zijn
getuigenis over Jezus kracht bij te zetten met een
natuurfenomeen.
De ster verwijst ook naar Jezus omdat hij de
stralende Morgenster wordt genoemd
(Openbaring 22,16). Hij kondigt het volle licht van
de zon aan en is ook zelf het Licht van de wereld
(Johannes 8,12-20).
 

Wat heeft de ster met
Kerstmis te maken?
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Trek als een wijze op
En bezoek expo "Kerststallen" in kapel
Helembake tot 2 februari. Je vindt er
enkele bijzondere exemplaren. Heb je zelf
een kerststal die volgend jaar in de
tentoonstelling een plek mag krijgen?
Geef het door aan Josefien, al dan niet
via een collega.

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-betekent-de-opdracht-van-de-heer-de-tempel-op-lichtmis


Samen vieren

in kapel Hemelbake, Westervier
op vrij 6/1 om 15.15 u. (Driekoningenviering)
op vrij 20/1 om 15.15 u.
op vrij 3/2 om 15.15 u. (Lichtmisviering,
bijzondere viering voor ouders en kinderen)
dagelijks om 10 u., door pr. Christoph

in de kapel van Hof Bladelin
elke zondag om 9.30 u.

op televisie, elke zondag om 10u 
8/1 op één, vanuit Sint-Jans-Molenbeek
15/1, op NPO2, vanuit Eindhoven
22/1 op één, vanuit Waregem
29/1 op NPO2, vanuit Bolsward
5/2 op één, vanuit Oudenaarde 

De deur van de kapel staat steeds open voor
wie stilte, rust, gebed of schoonheid zoekt.

Eucharistievieringen

 
Wees welkom in de kapel
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"Afscheid dat verbindt"
Op vrijdag 2 december kwamen zinzoekers van alle
Curando-zones samen in het historisch gedeelte van Hof
Bladelin om er na te denken over afscheid nemen van het
leven en de eindelevensfase betekenis en vorm te geven.
Vanuit Curando West deelden we nadien het enthousiasme 
 om aan de slag te gaan met vragen die ons verbinden met
het einde van het leven. Je hoort er nog van, maar voor het
begin van het nieuwe jaar, delen we er alvast eentje. 
 

Waarvoor ben je dankbaar 
in het leven?



Het is eigen aan de geboorte
dat zij onophoudelijk gebeurt
met elke keer nieuw licht
want het ligt in de aard
van de goedheid
dat ze niet anders kan
dan zich uitstorten
waar ze ook is
in het zijn
in de grond van ons wezen
werkelijk waar
wat er aan volmaaktheid
moet komen
zij het goddelijk licht
genade
of zaligheid
dat alles kan alleen maar
door middel van de geboorte
in onszelf komen
op geen enkele andere manier
sta helemaal open
voor deze geboorte in jezelf
dan vind je al het goede
en alle troost
en al het zijn
alle waarheid
alle gelukzaligheid
 

Meester Eckhart (+ ca 1326)
 

Het is eigen aan de geboorte

12

oproep aan
alle kersverse

((over)groot)ouders
Mocht jij in 2023 nieuw leven in de
familie verwelkomen? Proficiat! 
 
We maken graag een slinger van
handafdrukjes van alle kindjes in
onze Curando West-familie. Vraag
naar je vlagje in elk Curandohuis.
Bezorg het ons vóór 27/1, met
onderstaande gegevens terug, en
ontvang uitnodiging en een
aandenken voor de eerste
Lichtmisviering waarin we zijn of
haar naam noemden.

naam kindje
geboortedatum kindje
naam familielid
verbonden aan
Curando West



Binnen Curando West namen we afscheid van....

Dhr. Hanssens Werner
 10 september 1932 - 15 december 2022

In memoriam...

Dhr. Van Nieuwenhuyse Pierre
10 augustus 1934 -4 december 2022
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Mevr. Linskens Annie
3 januari 1928 - 22 december 2023

Mevr. Gerard Maria
9 oktober 1933 - 4 december 2022



Nieuws uit Hof Bladelin
Ditjes en datjes

Poortgebouw in de Sint-Jacobsstraat
Poortgebouw in de Sint-Jacobstraat van de in 1816
door preister -politicus Léon de Foere gestichte
kantschool. Boven de in klassieke stijl opgetrokken
poort, bevond zich het appartement van de stichter.
Na de sluiting van de school in 1952 werd op die
plaats een bejaardentehuis ingericht. 
De Foere die na 1830 parlementslid werd, vond het
niet te min om godsdienstles te geven aande
volksmeisjes uit zijn kantschool. in 1933 werd de
dagschool er heringericht als avondschool. 

Hoe stille ist in Brugghe
'k hoor'n ghin vlieg'n en ghin mugghe
de toerist'n zien nor ulder huus
met'n loatsten ottobus
 
Cafeetjes en bars zien ip slot
nievers krieg je nog n'en Brugshen Zot
ghin pralienen, kletskoppen of waofels
in de restorangs olliêne lege toafels
 
de koetsenzieje nie meêr passeren
gheên gidsen om etwa bie te leren4gheên
stadswachters om te reclameren
 
De boatjes an de kant, overdekt en wel
de zwoanen en eendjes hên vrie spel
velo's verstoren wandeloars ip de vesten
de veugels schuufeln en zijn an het nesten
 
't Is stille in Brugghe ghin mart, ghin kroam
hier en doar een wit loaken an't roam
de bussen dender'n leeg deur 't stad
de commerçanten zit'n ip under gat
 
't Is stille in Brugghe en os het klepelkt en
kliengkt
is't den beiaord die verder ziengkt
dat deurt nu ol een week of zes
moar kop op en oed junder an't ges.
 
Gebaseerd op 'Luustert noar de Flarden' van F.
Laneur
Met dank aan Annemie en Geert
 
 

Hoe stille ist in Brugghe

Westvlaamse gezegden

Kopdagen zijn stropdagen: op
koopdagen, batjesdagen, wordt men
bedrogen.
Wat moeten we doen? Lijk d'hennen:
broên (ook: zitten en broên): In
moeilijke omstandigheden geduld
uitoefenen.
Als je met den duivel wil pap eten
moet je ne lange lepel hebben: Als je
met een sluwe kerel te doen hebt, moet
je voorbereid zijn op alle
mogelijkheden.
Je doet dinne: Je kletspraat is het
beluisteren niet waard.
Hij is altijd de eerste en de laatste en 't
vuiltje van de pot: Hij is de grote
werker en bezieler bij het inrichten van
een feestje. Nadien moet hij nog alles
opkuisen en krijgt nog ondank toe.
Eten met je vijftanders: Met je handen
eten.
Wien z'n ezel gaat dat trekken?: Welke
domme wroeter zal zich doodslaven
om al die schulden te betalen?
We zijn nog tafelfamilie: Familie van
aangetrouwde familie die je enkel
ontmoet op rouwmaaltijd.
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Buren van Hof Bladelin

Weetje

 
De Sint-Jacobskerk, toegewijd aan de Apostel
de H. Jacobus de Meerdere. Eén van de acht
parochiekerken van de binnenstad. De Sint-
Jacobsparochie behoort, tot wat wij zouden
kunnen noemen, het hanzeatische Brugge. In
dit- stadsdeel waren in de 14de en 15de eeuw
handelskantoren en natiehuizen gevestigd. De
St. Jacobsparochie was uitzonderlijk goed
gelegen, tussen enerzijds het Prinsenhof met
de praal van de Bourgondische hertogen en
anderzijds de talrijke buitenlandse
handelsagentschappen.
De snel toenemende bevolking riep een aantal
nieuwe godsdienstige kernen in het leven. Zo
werd omstreeks 1240 van de moederparochie
St. Salvator, die een bisschoppelijke kerk had,
de Sint-Jacobsparochie afgescheiden. Die
parochie kon door de Doornikse bisschop
Walter van Marvis ingericht worden in de reeds
bestaande Sint-Jacobskapel (ca 1180)., die al
van het nodige voor de dienst voorzien was. In
1251 was de Sint-Jacobsparochie in volle bloei.
De eerste oude kerk was een eenbeukige
kruiskerk met middentoren. Overblijfsels van
deze eerste bouw zijn de zware onderbouw
van de toren op de vier krachtige moerpilaren
met de moerbogen, het transept dat de Kapel
van de Gelovige Zielen werd en het
oorspronkelijk middenkoor, nu de
Ssacramentskapel. In deze ruimten vinden wij
in grote hoeveelheden, het Doorniks arduin, dat
gekapt en gebeiteld, langs waterwegen naar
onze streken kwam.
Van 1459 af werd de kerk vergroot naar het
zuiden toe, dank zij milde giften van de
Bourgondische hertogen en van rijke patriciërs
en gilden. In 1518 is deze verbouwing voltooid 
met het mooie tongewelf, dat versierd is
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met sluitstenen, die naar tekeningen van
de schilder Jan Provoost (Bergen ca. 1454 -
Brugge 1529) werden gekapt.
Vooraanstaande families als de Portinari,
de Gros, Dault, Moreel en de gilden van de
kuipers, beenhouwers, metselaars 
en heelmeesters-barbiers hadden er een
eigen kapel of altaar. Ze versierden deze
met schilderijen en beeldhouwwerken van
grote meesters uit hun tijd.  
Veel van haar kostbare kunstvoorwerpen
heeft de gotische St. Jacobskerk moeten
prijsgeven aan de beeldstormers in 1580. In
de 17de eeuw en het begin van de 18de
eeuw wordt de kerk opnieuw ingericht in
barokstijl. Het hoogaltaar, doksaal,
predikstoel, de gewelven van de drie
beuken en de wit-zwart marmeren
muurbekleding dateren uit die periode.
In de 19de eeuw wordt de vroegere
Portinarikapel (links van het middenkoor)
gerestaureerd en wordt het de
sacramenstkapel.
Ondanks de plunderingen door de
beelstormers is de Sint-Jacobskerk nu nog
rijk aan waardevolle kunstvoorwerpen. Zo
gheeft de kerk belangstelling en
bekendheid verworven bij archeologen
voor de elf koperen grafplaten, die nu nog
hetzij geheel, hetzij als fragment bewaard
gebleven zijn. Het graveren en inleggen
van geelkoperen vloerplaten was een
typisch Vlaamse of Zuidnederlandse
specialiteit. Dergelijke grafzerken werden
onder het etiket Vlaamse of Brugse School
meestal naar het hanzeatische Europa
uitgevoerd. Wij treffen ze aan in West-en
Oost Duitsland, Polen, Finland, Engeland,
Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.
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Even nadenken
 
Noem met de letter ‘S’
1 een insect …..
2 een gemeente in België …..
3 een kleur …..
4 iets wat vierkant is …..
5 iets wat je meeneemt in je valies …..
6 een plant of boom …..
7 zanger of zangeres …..
8 een automerk …..
9 een hobby …..
10 wat kan er op een pizza …..
11 een hoofdstad …..
12 wat zie je op een boerderij …..
13 een huisdier …..
14 iets dat met de zomer te maken
heeft …..
15 iets wat je koopt in de apotheek …..
 
 
 
Kruip in je pen en bezorg aan de
redactie uw oplossingen en reacties.
Ken je nog de betekenis van 'Stuten
zonder muziek?'
 
 
 

De aardappelboer zit in de puree
De tandarts trekt het niet meer
De electricien kan de spanning niet meer
aan.
De piloot zit aan de grond.
De exporteur voert niets meer uit.
De kweker zit op zwart zaad.
De kappers zitten met de handen in het
haar.
De kroegbaas is het allemaal goed zat.
De gids is het noorden kwijt.
De reisleider komt er niet meer uit.
De stratenmakers staan op straat.
De zwemleraar gaat kopje onder.
De winkelier heeft er geen boodschap meer
aan.
De opticien ziet het met lede ogen aan.
De treinmachinist is het spoor bijster.

 
Woordspelingen bij een energiecrisis
 

 



Mijn voettocht naar Santiago de Compostela
(vervolg 3)
Paaszaterdag was geen gelukkige dag en
Pasen zelf ook niet, moeilijk overnachting
gevonden en weinig te eten, het was een
echte baaldag. Mijn moeder zei altijd: een
kermis is een geseling waard!
Ik stapte door een bos, ik voel mij niet bepaald
gelukkig in een bos, veel te weinig ruimte, uit
het bos komende merkte ik aan de overkant
een restaurant en ik zei: Yvonne Roelof nu ga
ik jou eens trakteren!!! Ik mocht binnen, zelfs
met mijn vuile schoenen, ik bestelde een
visschotel: de ober: kabeljauw "et avec des
épinards madame pour avoir du force" en als
dessert een koffie van het huis. Leuk! Toen ik
buitenkwam was ik een andere vrouw, moedig
stapte ik de beginnende lente in met
veelkleurig groen, fantastisch! In het bos is het
soms toch ook fijn! Op 10 april hoorde ik voor
het eerst een koekoek roepen, het werd mij
warm van binnen.

Iemand in Brugge had mij gezegd: aan de
Loire voorbij de brug is er links een rustig pad
langs de rivier en inderdaad...voorbij de brug
links lag er een pad. Een prachtig pad
omzoomd met overvloedig bloeiende witte
meidoorn: een echte processietocht en plots
hoorde ik een nieuwe zanger, ik stopte, een
rijk gezang en opeens realiseerde ik mij dat ik
niet één , maar naar tientallen nachtegalen
stond te luisteren...en in Brugge waren we al
gelukkig als we er twee of drie hoorden.

Op 25 april bereikte ik Le Pyu en Velay ook
weer zo'n plaats beladen met pelgrims
herinneringen. Alhoewel, voor mij duidelijk
minder dan Vézelay. Ik zag de kathedraal weer
van ver, hoog op een heuvel, dat werd weer
klimmen. Zeer majestueus, met de zwarte
Lieve Vrouw en een Maria kapel, nog hoger op
de berg.
Op een middag zat ik te rusten aan de kant
van de weg. Er passeerde een auto, de dame
bekeek mij aandachtig maar reed verder. Een
kwartier later keerde ze terug en stopte.
Omdat ze naar de bakker moest was ze niet
gestopt, maar nu had ze voor mij een vers
heerlijk geurend wit stokbrood mee.
Onvoorstelbaar! We hebben lang zitten
praten, aan de kant van de weg, ze zei:" on
doit ëtre libre dans l'esprit pour faire une
marche pareille", loslaten, zich leeg maken om
te beginnen en om vol te houden. Die
gedachte heeft mij meerdere uren bezig 
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gehouden maar ik was voorbij Vézelay en
zeker dat ik C ging bereiken!

Op 2 mei stapte ik binnen bij de Fraternité in
Estaing, er was nog een bed vrij en een dame
verwelkomde mij vriendelijk., ook een pelgrim:
Marie Jeanne. Een dame uit de Elzas, er was
weer die klik, een soort aanvoelen van
zielsverwantschap...op tocht tussen twee
chemokuren in stapte ze moedig haar tocht. s'
Anderendaags vertrokken we samen, elk op
eigen ritme, maar s' avonds vonden wij mekaar
terug in de gite. We bleven samen tot Cahors,
daar moest ze naar huis en naar haar
volgende chemokuur. In het station van
Cahors namen we afscheid van elkaar: loslaten
en nu was het zeer moeilijk, een
zielsverwant...en weer alleen verder, naar C. Ik
zag Marie Jeanne nog een paar maal o.a. op
bezoek in Brugge, maar een 5-tal jaren later
vernam ik dat ze de strijd tegen de ziekte
verloren had, ze was nochtans rotsvast
overtuigd dat St. Jacques haar zou helpen en
dat ze zou genezen...niet dus.

Voorbij Seviac ben ik de andere richting
uitgegaan, ik wou over de Col de Somport
Spanje binnenkomen. In Oloron St Marie ging
ik rechtsreeks richting Col de Somport.
Op 26 mei, de verjaardag van mijn vader,
verliet ik Urdos en stapte gezwind naar boven,
vier uur heb ik erover gedaan, een fietser! ...
en boven de beloning Spanje, 1460 m hoog
Col de Somport, ik liep Spanje binnen! Een
foto...maar eerst de tranen wegvegen. Hier
ontmoette ik een andere zielsverwant:
Johannes, een hollander. Na de dood van zijn
vader, wilde hij in de rust van een tocht, alles
op een rijtje zetten. Voor mij extra prettig om
nederlands te praten. We zouden samen
verder stappen.

V Yv. R.
(wordt vervolgd)



Nieuws uit Sparke viers
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Sinterklaasfeest 
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Met een aantal bezoekers gaan eten naar 'De Torre'

20

Verbinde
n

Genieten
Samen

Wat een toeval!  Schoonzussen zien elkaar terug in
'De Torre'.
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Sfeerbeelden
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Kerstsfeer



L

Nieuws uit  GAW Altegaar

12
23

Ook bij onze residenten kwam de sint op bezoek...
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Nieuws uit Westervier

Woensdag kregen we hoog bezoek van Sinterklaas in WZC Westervier. Maar er was een
PROBLEEM: het snoepgoed zat vast met een codeslot. Dankzij de hulp van kinderen/
kleinkinderen van medewerkers, bewoners, vrijwilligers kon de code ontcijfert worden! Zij
deden verschillende opdrachten over het ganse huis en kregen hierdoor de
cijfercombinatie te pakken. En zo.. kreeg iedereen LEKKERS!

Sinterklaas op bezoek
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Kerstmarkt

Op 14 december was er kerstmarkt
in Wzc Westervier. We genoten van
heerlijke gezelligheid, leuke attenties
en ambachtelijke lekkernijen. Onze
opbrengst schenken wij aan
Kledingpunt. Op naar volgend jaar! 
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Sfeer in huis...
Ommentomme
Genieten van de kleine dingen... Kerstsfeer
in huis brengen, onze creativiteit boven
halen voor op de kerstmarkt en nog
zoveel meer.



Heemnisse 
Samen creatief zijn, zingen, sfeer in huis brengen... 
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Sfeer in huis...



Nokke Ma
Dat de Rode Duivels de finale niet gehaald hebben lag
zeker en vast niet aan ons supportergehalte !!!!
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Sfeer in huis...

De tafels werden versierd 
met prachtige bloemstukjes.

Onze voortuin is dankzij
Livina & Omer een boom
rijker. Zij kregen van Stad
Brugge een prachtige
Magnolia ter aanleiding van
hun 65-jarige
huwelijksverjaardag.
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Sfeer in huis...
Wonnebronne
Samen bakten we koekjes voor de kerstmarkt. Maar we werden ook naar jaarlijkse
traditie getrakteerd op lekkere pannenkoeken door Aurora. 
 



Nieuws uit Den Hoek 
De warmste wensen...van de liefste mensen!
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Spelnamiddag 
 
Kom gerust langs om een
gezelschapsspel (oa. Rummikub, …) te
spelen, te kaarten of om er gewoon bij te
zijn en te genieten van een  kopje koffie. 
 
Elke vrijdagnamiddag van 14u-17u
Gratis 
 

Breinamiddag 
 
Ben je creatief met naald en draad, heb
je een werkje dat maar niet afgeraakt?
Of ben je een leek en wil je  leren haken
of breien? Zegt het je wat om nieuwe    
 materialen te ontdekken tijdens een
workshop? Dan ben je zeker welkom bij
ons op donderdagnamiddag! 
  
Elke donderdagnamiddag van 14u-17u
Gratis
 



Bingonamiddag: 
 
Eenmaal per maand gaat het criterium
door. We houden de stand bij en op het
einde van het criterium wordt een
eindstand opgemaakt.
Kampioenenviering is voorzien begin april.
 
Dinsdag 3 januari om 14u30
 
  

Welkom....
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12 euro

Nieuwjaarsconcert 
 

Tijdens onze Nieuwjaarsmenu kunt u
genieten van het traditionele
Nieuwjaarsconcert van de Wiener
Philharmoniker onder leiding van Franz
Welser-Möst. 

 
 Zondag 1 januari van 11u15—13u45

  

Voorlezen van de Nieuwjaarsbrieven
 

Aansluitend op onze Nieuwjaarsmenu, kunt
u genieten van de Nieuwjaarsbrieven die
voorgelezen worden. 
 
 Zondag 1 januari vanaf 13u15

Drie Koningentaart
 
Vrijdag 6 januari om 15u

Creanamiddag: Thema Italië

Op dinsdag 24 januari staat onze Italiaanse
dag        gepland. Hiervoor willen we samen
met jullie op de   creanamidddag
tafeldecoratie maken. Heb je            
 interesse? Aarzel dan zeker niet om langs
te komen! 

 Maandag 9 januari om 15u 

Zoeten inval 
 
Elke tweede woensdag van de maand
organiseren we in het lokaal
dienstencentrum een zoeten inval. Tijdens
deze namiddag kan je   genieten van een
dessertbord geserveerd met een lekkere 
 nieuwjaarskoffie. 
 
 Woensdag 11 januari van 14u-16u30
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Film: The Sound of Music 
 
‘The Sound of Music’ vertelt het verhaal van
Maria, die zich niet kan aanpassen aan het
kloosterleven en de    opdracht krijgt van
Moeder Overste om als gouvernante te
werken bij de Familie Von Trapp. Daar komt
ze er al snel achter dat de zeven kinderen van
Kapitein Von Trapp onder een te streng
regime leven. Wanneer de  Kapitein een tijd
van huis is, laat Maria de kinderen weer
opbloeien.  Kom genieten van deze
filmklassieker,   waarbij je bovenop nog eens
verwend wordt met ijspralines!
 
Maandag  16 januari  om 14u30

Volksspelen 
 
Ben je op zoek naar een leuke
binnenactiviteit om te doen met familie
en/of vrienden? Kom dan zeker
meegenieten van onze volksspelnamiddag!
We voorzien een sjoelbak, puddebak,
ringwerpen, en nog zoveel meer!  Nadien
kan je genieten van een koffie en gebak. 
 
 
 Dinsdag 17 januari om 14u30

Creanamiddag: Valentijn
 
Met de maand februari in zicht, zullen we ons
tijdens deze creanamiddag toeleggen op
Valentijnsdecoratie. Laat je inspiratie de vrije
loop op deze namiddag! 
 
 Donderdag 26 januari

Rummikub-competitie  
 
Op vraag van enkele gebruikers van het
lokaal dienstencentrum starten we vanaf
november met een Rummikub-competitie. 
Één keer per maand, op             
 vrijdagnamiddag houden we de
 competitie. In de maand mei voorzien we
de kampioenenviering! 
 
Vrijdag 27 januari om 14u30



Sfeerbeelden....
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Sfeerbeelden december
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Genieten van de gewone dingen in en rond de assistentiewoningen. Vriendschap, wandelen
en uitstappen horen daarbij. 
 
Een nieuw jaar met nieuwe kansen en nieuwe ontmoetingen. We kijken er al naar uit! 
We klinken samen op het nieuwe jaar op woensdag 4 januari tijdens leven in de brouwerij.
Hopelijk tot dan?!

Nieuws uit GAW De Zilvertorens Sijsele

Onverwachts bezoek in
Westervier
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Vrijdag 6 januari
Vrijdag 20 januari

De boodschappendienst gaat door op volgende data..
Wie mee wil, geef gerust een seintje aan Steffie of Gino!

telkens van 10u tot 11u. 



Elke woensdag van 14u tot 16u in de cafetaria van Oranje Sijsele. 
(Brouwerijstraat 7)
Iedereen welkom!

 
4 januari 

Nieuwjaarsdrink
 

11 januari
.Muzieknamiddag

 
18 januari
Dobbelen

 
25 januari

Diavoorstelling
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Leven in de brouwerij
Januari



Voor u, lezer van de “Nieuwe Vierkrant” zoek ik in oude gazetten naar verhalen van vroeger.
Over mensen en dingen waar iedereen over sprak, maar die nu vergeten zijn.
 Februari 1960, De laatste lantaarnaanstekers
in Brugge doen het licht uit !

Uut de gazette

i
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In 1846 mocht de firma Desclée van het
stadsbestuur een verlichtingsnet op gas
aanleggen in Brugge. Veel betekende dat
niet, want Brugge was hoop-en-al een
goeie 500 olie-lantaarns rijk ! Elk jaar
kwamen er een paar bij, honderd jaar
later telde de stad en omgeving zo’n 1400
gas-lantaarns.
 
Er waren drie soorten straatlantaarns. De
‘consolen’ waren aan de gevels bevestigd.
De ‘lantèrenpollen’ stonden recht op één
voet, met bovenaan één lantaarn. En de
‘candelabers’ waren palen met meer 
 vertakkingen met tot vijf lichten
bovenaan.
Er stonden candelabers op de Markt, op
de Burg en op andere ‘belangrijke’
plaatsen. Zo ‘n 30 mannen waren elke dag
op pad om de lantaarns aan te steken en
te doven. Ze werden aangeworven en
betaald door de gasmaatschappij en
deden hun job als een soort bijverdienste.
Meestal hadden ze nog een ander werk.
Oscar Samson was tevens lijkdrager en
Lucientje Paret schoenmaker. Julien
Jacobs was op Sint-Gillis ook nog “Suisse”
in de kerk. Ze waren gekend ‘als ‘n slichte
kluutte” zoals ze in Brugge zegden.
 
 
 
 
 

De meeste lantaarnaanstekers deden hun
ronde te voet. De jongsten durfden het wel
eens met de velo doen. Met hun lange stok
was dat niet simpel en het vergde heel wat
behendigheid ! In de donkere periode was
er winterdienst en in de zomer moest de
lantaarn minder lang branden.
Lantaarnaanstekers waren te herkennen
aan een koperen plaatje met een nummer.
Ze wisten ook veel, want zij zagen wie ’s
avonds
laat waar en bij wie binnen ging, of wie er ’s
ochtends vroeg ergens buiten kwam! Maar
de straatlantaarns moesten ook
onderhouden worden. Daarvoor was er
een
ploeg voorzien van een kleine dertig man,
verdeeld in twintig secties. Elke sectie had
een kleine veertig lantaarns te
onderhouden en waar nodig te herstellen.
 

Elke avond verzamelden de
lantaarnaanstekers op de Burg om van
daar gelijktijdig aan hun toer te beginnen.
Zo werden de straten ongeveer op ’t
zelfde moment van verlichting voorzien.
Maar zo wist men ook dat iedereen ‘op
post’ was ! Want er waren nogal wat
lantaarnaanstekers die wel eens ‘vergaten’
dat het avond was ! Dan moest de
ploegbaas zelf hun toer overnemen, wat
niet altijd in dank werd aanvaard.
 
 



Het repareren gebeurde met een rijdende
werkbank die naar de plaats van de
defecte lantaarn werd gereden. Een soort
steekkar. Als de kapotte lantaarn ver van
de stad stond, was de ploeg soms een
hele dag onderweg voor één herstelling.
Er stonden immers ook lantaarns buiten
de stad. De verst afgelegen stonden langs
de Gistelse Steenweg tot in Varsenare en
aan het café “De Lekkerbek” in Sint-
Andries. Ook langs de vesten waren er
lantaarns. Die werden regelmatig -
opzettelijk- gedoofd. Wellicht om
romantische redenen! Ja, de Katelijnevest
wordt niet voor niets ‘de donkere’ veste
genoemd !
Kort vóór de Eerste Wereldoorlog hadden
de lantaarnaanstekers hun ‘buro’ in de
Eekhoutpoort. Daar kon men terecht voor
reclamaties. In 1988 werden alle diensten -
zowel gas als elektriciteit- samengebracht
langs de Dijver. De goede werking van de
straatverlichting werd ook in de gaten
gehouden door de politie, die alle
gedoofde lantaarns ijverig rapporteerde.
 
De Nieuwjaarsperiode was ‘het moment’
bij uitstek om nog een “extra Frankstjie”
bij te verdienen. Toen gingen de
lantaarnaanstekers bij de bewoners van
hun wijk rond met postkaarten waarop
hun nieuwjaarswens stond gedrukt. In 1913
was dat : “Ik kome wenschen aan alle
menschen….,  ’t jaar vol geluk en bevrijd
van druk. Alle dagen, door wind en
vlagen…,  doe ik mijn plicht met ’t schoone
licht !” Die tekst stond natuurlijk ook in het
Frans afgedrukt.
Welke inwoner kon daar wat
“nieuwjaarsgeld” aan weigeren ?
 
 
 

38

Vanaf 1958 -’t jaar van den Expo- werd in
steeds sneller tempo de gasverlichting
vervangen door elektriciteit. Er liepen
steeds minder lantaarnaanstekers langs
straat.
En op maandag 8 februari 1960 was het
definitief gedaan. De laatste gaslantaarn
was omgezet op elektriciteit en de
lantaarnaanstekers kregen van den
“Ebes” elk een omslagje en een glas
échte champagne. Ze deden wat
onwennig.
Jantje de Lantaarnman besefte pas ’s
anderendaags dat het voorgoed gedaan
was.
 
 

DENIS VERMEIRE
 
 
 

Bronnen : Blontrock en Dumon, “in de Vieux” ;
Stadsarchief Brugge ; Jaak A. Rau “Een eeuw
Brugge” ;
Guillaume Michiels, “Uit de wereld der Brugse
Mensen” ; Eigen archief.
 



Goethals Josefien - 4 januari
Taelman Evelien - 5 januari
Dewaegenaere Gaëlle - 5 januari
Coucke Joachim - 6 januari
Decloedt Nelia - 7 januari
Letten Sabrina - 10 januari
Verlé Leen - 12 januari
Hollevoet Tamara - 14 januari
Van Der Wildt Ilse - 14 januari
Laloo Sharon - 16 januari
Farazijn Hildegard - 18 januari
Deroedt Tessa - 19 januari
Ketels Ann - 20 januari
Van Acker Junior - 21 januari
Mouton Simon - 27 januari
Claus Amber - 27 januari
Dombrecht Stefanie - 28 januari
 
 
 
 
 

Verjaardagen 
Proficiat!
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Wzc Westervier.

Medewerkers

Cdv Sparke Viers 

Gaw Hof Bladelin

Gaw De Zilvertorens Sijsele

Gaw De Zilvertorens Westkapelle
Mevr. Jansseune Cecile - 1 januari
Dhr. Taveirne Marcel - 3 januari
Mevr. Neyrynck Monique - 4 januari
Dhr. Dombrecht Omer - 5 januari
Dhr. Blondelle jean - 6 januari
Mevr. Morelle Christine - 7 januari
Dhr. Gyde Robert - 8 januari
Mevr. Bogaert Rosa - 11 januari
Mevr. De Langhe Mia - 11 januari
Mevr. Van Loo Jacqueline - 11 januari
Mevr. Deschepper Cecile - 13 januari
Dhr. inghelbrecht Jerome - 18 januari
Mevr. Verheire Daisy - 19 januari 
Dhr. Vanhove Georges - 24 januari
Mevr. Lievrouw Lory - 28 januari

Mevr. Deblaere Lucienne - 12 januari
Mevr. Clevers Lisette - 14 januari
Dhr. De Loof André - 19 januari
Mevr. Maertens Simona - 25 januari
Dhr. Rosseel Fernand - 28 januari

Mevr. Vermaercke Simonne - 4 januari
Mevr. De Ghein Eleonore - 10 januari
Dhr. Vallé Leon - 12 januari
Mevr. Dutoit Jeanine - 20 januari
Dhr. Tanghe Gerard - 22 januari
 

Mevr. Maertens Simonna - 25 januari
 

Dhr. De Puydt Willy - 23 januari
 
 

Gaw Altegaar
/
 



O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede
 

Pensionaatstraat 8A, 
8755 Ruiselede


