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  Beste vrienden van  

Curando West 

Lieve mensen van Curando West, 

 

Ik ben Lies en werk reeds 25 jaar in Westervier. Toen ben ik gestart als zorg-
kundige maar ondertussen ben ik als kok in het keukenteam gestapt. Sa-
men met mijn collega’s zorgen wij voor verse, gezonde en lekkere maaltij-
den voor onze residenten, bewoners en de bezoekers van het CDV Sparke 
Viers. Ook medewerkers, vrijwilligers en studenten kunnen een warme 
maaltijd of broodmaaltijd verkrijgen.  

Sinds kort zijn we ook gestart met het bereiden 
en leveren van warme maaltijden aan huis. 

Onze werkdag in de keuken start om 7u met de 
voorbereiding van het ontbijt. Boterhammen met 
of zonder korsten worden gesmeerd, beleg van 
de dag of een dieet, een broodpap, een stukje 
fruit, peperkoek of speculoos,…  Elke afdeling 
wordt zorgvuldig bekeken en afgewerkt. 

Na een uurtje kunnen we beginnen met de voor-
bereiding van ons middagmaal. Verse soep, een 
gevarieerd middagmaal en het dessert worden 
bereid, rekening houdend met allergenen, diëten 
of andere wensen van onze bewoners en bezoe-
kers. 

Tussendoor worden verjaardagsbordjes klaargemaakt en karren voor verga-
deringen of feestjes worden klaargezet enz. . Ondertussen komen de leve-
ranciers binnen en buiten. 

We werken onze maaltijden verder af.  Daarbij worden ook soft borden ge-
maakt, of wordt het vlees gemalen of versneden. Aardappelen van de dag of 
liever puree, het kan allemaal! 

De soep wordt naar de afdelingen gebracht en we starten met de voorberei-
ding voor de maaltijden aan huis.  

De soep, middagmaal en dessert voor de thuismaaltijden worden verdeeld 
in speciale thermoboxen met warmteplaat zodat de maaltijden mooi warm 
aan huis kunnen afgeleverd worden.  

Ook het dagcentrum Sparke Viers wordt nu bevoorraad. 

Daarna kunnen we samen met onze keukencollega’s van de logistieke 
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dienst naar de afdelingen vertrekken 
om er het middagmaal te serveren. 

Na onze middagpauze kunnen de 
koekjes of gebak voor bij de koffie per 
afdeling verdeeld worden. We brengen 
ook taart naar de cafetaria voor het be-
zoek die dit wenst. 

Nu kunnen we stilaan beginnen den-
ken aan het avondeten. Op dinsdag 
krijgen onze bewoners een extra bij het 
avondeten zoals een kroketje, een qui-
che, een koude visschotel of een kaas-
plankje. 

In het weekend variëren we met sand-
wich, zachte pistolets of boterkoeken. 

Boterhammen met en zonder korsten, 
smeerbaar beleg of beleg van de dag, 
yoghurt of liever een pudding, dieet of 
speciale wensen… we doen ons best 
om iedereen tevreden te stellen. Alles 
wordt daarna per afdeling op een kar 
in de koelcel geplaatst tot het tijd is 
voor het avondeten. 

De opkuis van de keuken kan nu be-
ginnen net zoals de voorbereiding voor 
de volgende dag. 

Tussendoor moet ook administratie 
worden bijgehouden en moeten de be-
stellingen worden ingevoerd want de 
menu’s voor de volgende maand wor-
den ook door ons samengesteld. 

Zo zijn we nu al de maaltijden voor de 
feestdagen aan het voorbereiden en 
krijgen de feestmenu’s voor Kerstdag 
en Nieuwjaar stilaan vorm.  

In de cafetaria zal je rond de feestdagen samen met je familie zeker en vast 
kunnen genieten van een heerlijke Kerstbuche of een stuk Nieuwjaarsgebak. 

 

De collega’s van het keukenteam wensen alvast iedereen smakelijke feest-
dagen toe maar uiteraard vooral een gelukkig en gezond 2022! 

 

Lies en collega’s 
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Thuis blijven wonen, ook als u 

‘s nachts 

hulp nodig hebt. 

 

NACHTZORG 

Voor wie? 
Cape nachtzorg is er voor thuiswonende personen en hun mantelzor-
gers in de Brugse regio. 
Westervier, Sparke Viers  en Cura zijn al vele jaren vertrouwd in de buurt en 
willen een ondersteuning zijn voor  thuiswonende ouderen en hun familie. 
Samen met u zoeken we naar de meest passende antwoorden op uw indivi-
duele vragen.  
 
Wat? 
Betrouwbare nachtzorg kan het verschil maken om langer thuis te wonen. 
Een zorgkundige biedt ondersteuning door  één of meerdere bezoeken ge-
durende de nacht (tussen 22 u. tot 6 u.). We houden rekening met ieders no-
den.  
We werken samen met uw huisarts, thuisverpleegkundige en andere zorg-
verleners naar vrije keuze. 
 

Wenst u meer informatie over dit project? 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze  kosteloze dienstverlening 
bij u thuis? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek of huisbezoek. 
Contactpersonen:  
 
 Danny Goethals 
       Diensthoofd sociaal werk 
       0473/95 94 50 
       danny.goethals@curando.be 
 Ann Hoste 
       Diensthoofd thuiszorgondersteunende  
       initiatieven 
       0472/01 78 55 
       ann.hoste@curando.be 
. 
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Assistentiewoningen De Zilvertorens  

De verhuur van de assistentiewoningen is nog steeds volop bezig.  

Alle flats hebben een gezellige woonkamer, een volledig uitgeruste keuken, 
een badkamer met ruime inloopdouche, een aansluiting voor wasmachine 
en droogkast en een ruim en overdekt terras. Een vijftal flats zijn voorzien 
van twee slaapkamers. In enkele flats is een mantelzorghoek met uitklap-
baar bed voorzien. 

 

In elke flat is een oproepsysteem aanwezig dat in verbinding staat met de 
woonassistent en conciërge. Hierdoor kan op elk moment hulp worden ver-
leend. Daarnaast wordt één flat bewoond door een conciërge. ’s Nachts en 
in het weekend is er permanentie verzekerd.  

Op het gelijkvloers vind je het lokaal dienstencentrum Den Hoek. Hier kun-
nen residenten genieten van dagverse maaltijden en andere buurtbewoners 
ontmoeten tijdens één van de activiteiten die er georganiseerd worden. 

Vlak naast het gebouw bevinden zich overdekte fietsenstallingen en vijftien 
gemeenschappelijke autostaanplaatsen. 

 

Heb je interesse? Heb je vragen? Wil je een modelflat bezichtigen? Of ben je 

gewoon nieuwsgierig? Kom gerust eens langs of neem contact met Ann Hoste 

op het nummer 0472 01 78 55 of via mail ann.hoste@curando.be 
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  Nieuws uit Curando West 

Op de Dag van de Jeugdbeweging konden we veel vlaggen van jeugdbe-

wegingen bewonderen. Blij dat zoveel jeugdbewegingen deelnamen aan 

onze wedstrijd 'Wie maakt de mooiste vlag'!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle bewoners van Westervier konden hun stem uitbrengen.  De meeste 

stemmen gingen naar de vlag van Chiro Sint-Rita. Proficiat! Jullie hebben 

een pannenkoekenmiddag te goed van ons. 
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‘Verzamelde verhalen’ vernissage in de assis-

tentiewoningen en Hof Bladelin. Het vertellen 

van verhalen is de manier waarop mensen 

culturele informatie overbrengen. Verhalen 

worden van oudsher mondeling verteld, opge-

schreven en in beeld gebracht. 

De deelnemers van het Fotosalon -de maan-

delijkse samenkomst van alumni van het ate-

lier Fotokunst van de Academie Brugge DKO– 

gingen elk aan de slag met een persoonlijke 

vorm van ‘storytelling’. 

De thema’s gaan van religie tot oorlog, er 

wordt onderzoek gedaan rond archivering en 

met digitalisering, de ene werkt met modellen 

en de ander rond abstractie, iemand zoekt het 

ver van huis en een ander blijft binnen ‘het ei’, zwart-wit is een noodzaak 

voor het ene verhaal en kleur onontbeerllijk voor een andere vertelling, maar 

allemaal gaan ze tewerk met een geheel eigen beeldtaal. 

Met werk van Jef Bex, Marc Geernaert, Marijke Goethals, Jeroen Heyman, 

Arnold Lybeer, Joseph Meyns, Kristien Neyts, Kim Note, Luc verpoort, Jean-

Marie Zwaenepoel. 
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Pastorale katern  

De donkere dagen van het jaar 

 
Beste bewoners, bezoekers, familie, medewerkers, zusters, vrijwilligers 
en vrienden, 

We blikken terug op een serene maand in het teken van herdenken. De 
maand werd zonovergoten ingezet met een bezoek aan het kerkhof in Asse-
broek. Met enkele chrysanten en een borstel werden de graven van de zus-
ters van O.L.V. Hemelvaart en de zusters Apostellinen november klaar. Dank 
je wel, Geert en Kaatje voor jullie hulp! 

Verder hielden we herdenkingsvieringen op alle verschillende plekken in Cu-
rando West. Als eerste begonnen we met een herdenkingsviering in 
WZC Westervier met de liturgie van Allerzielen.   

 

In het thema “Ik hout je vast” her-
dachten we tijdens verschillende vie-
ringen in Curando zone West , sa-
men met de families van onze over-
ledenen. Op Allerzielen 2 november  
was er de eucharistieviering in 
Hof Bladelin. 



12 

 

 

 

Daags nadien ging de Stille Stonde in Westervier voor families door. Niet bij 
daglicht maar bij het vallen van de avond ontvingen we geïnteresseerden 
voor een wandeling op het domein van het woonzorgcentrum. Op een 
zevental plekken werd er plaats gemaakt om te herinneren en te herdenken. 
De aanwezigen liepen van de muziektuin in de binnentuin van Wonnebronne 
naar de gewortelde plek waar de Paaskaars en het wierrookvat brandden bij 
het evangelieboek. Verder wandelend kwamen ze op de Troostplek, bij het 
filmpje Father and daughter van Michel Dudok-Dewit en bij een fluisterbos 
met gedichten. Als laatste in de wandeling stond de namenboom in de kapel, 
met daarin alle namen van alle overleden bewoners van zowel november 
2019 tot maart 2020 en juni 2020 tot november 2021. De families genoten, 
en aanwezige collega’s ook, van de warme ontmoetingen. 
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Van links naar rechts: onthaal op 
de stille stonde; de wandeling 
naar de Troostplek; het houten 
aandenken van dit jaar, de 
muziektuin; tekeningen op ramen 
en families genieten van een 
bakje troost; , de kapel met 
namenboom, 

Ook in het CVD Sparke Viers 
ontvingen we families van de 
overleden bezoekers op vrijdag 19 
november. Samen plantten we er, net 
zoals bij de andere Stille Stondes 
bloembollen vol leven en kleuren die in 
het voorjaar zullen bloeien en hadden 
we er deugd van om eens samen stil te 
worden en te herdenken. 
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De maand van herdenken werd afgesloten in Sijsele. Op dinsdag 23 
november kwamen de residenten van De Zilvertorens Sijsele samen met de 
families van de overleden residenten om er in de lokalen van Oranje te 
herdenken. We genoten van de muziek van Enya en van warme koffie met 
pannenkoeken. In de lente zullen de geplante bloembollen uitkomen ter 
hoogte van de eerste tuin bij de flats. Hou jij ze mee in het oog? 

Deze vele mooie 
momenten met residenten, 
bewoners, bezoekers, 
familie, vrijwilligers en 
collega’s waren niet 
mogelijk geweest zonder 
de sterke pastorale kern in 
Curando West en de vele 
helpende handen die onze 
zone tot een zinvolle en 
begeesterde zone vol 
spirit maken.  
Hierbij dus aan iedereen 
die geholpen heeft in 
kleine en grote momenten 
een 
HELE GROTE MERCI.  

Wanneer ik morgen doodga, 
vertel dan aan de bomen 

hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan de wind, 

die in de bomen klimt 
of uit de takken valt, 

hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan een kind 

dat jong genoeg 
is om het te begrijpen. 

Vertel het aan een dier, 
misschien alleen door het aan te 

kijken. 
Vertel het aan de huizen van steen, 

vertel het aan de stad 
hoe lief ik je had. 

Maar zeg het aan geen mens, 
ze zouden je niet geloven. 

Ze zouden niet willen geloven dat 
alleen maar een man  

alleen maar een vrouw 
dat een mens een mens zo liefhad  

als ik jou. 

Hans Andreus 

https://www.gedichten.nl/schrijver/Hans+Andreus
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In november ontvingen we in kapel Hemelbake in Westervier ook groot 
bezoek. Bisschop Lode was er, samen met priester Michel en priester 
Christoph voorganger in de viering voor het feest van Christus Koning, de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar begint namelijk 
opnieuw de eerste zondag van de advent, dit jaar op 28 november. Maar 
niet daarvoor kwamen ze langs. Het was vooral voor de verjaardag van 
Lieve, die 100 geworden is op 26 november dat de bisschop gevraagd was, 
en daar kwam hij graag voor op bezoek. Meet over  de verjaardag is te lezen 
verder in deze Vierkrant. Geniet alvast van enkele feestelijke foto’s! 
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Deze maand staan verschillende advents– en kerstvieringen in de 
verschillende huizen op het programma. Bekijk de posters in hui s wanneer 
je bij jou een viering kan meemaken.  

Er bestaan verschillende kerstverhalen, waarvan ik graag dit verhaal van D. 
De Gendt deel:  
Wanneer je het verhaal van Kerstmis wat van dichterbij bekijkt, vind je 
steeds mensen die onderweg zijn. Jozef en Maria gaan op weg voor de 
volkstelling naar Bethlehem. De koningen of wijzen gaan op weg om de ster 
te volgen. Hoe vaak zijn wij niet op weg tijdens de kerstperiode: om familie 
te bezoeken, om naar de kerstmarkt te gaan, om gewoon cadeautjes te 
kopen? We zoeken allemaal op onze weg: de zoektocht van uiteindelijk 
geluk en vrede. We gaan op weg om ergens een plek van geluk te vinden, 
een plek waar we thuis zijn. Jezus biedt ons die plek, die thuis aan. Geen 
grootse dingen die men realiseert maar wel een plek waar je aanvaard wordt 
zoals je bent. Niet wat je doet, is het belangrijkste maar wel dat je in de 
kwetsbaarheid van het kind Jezus gaat staan. Ik wil je mijn verhaal vertellen: 
Een jaar geleden werd ik tijdens een dom – zijn er andere? – ongeval 
gekwetst voor het leven. Gevoelens van woede, onbegrip, die waren er 
zeker. Ik had het toch niet verdiend! Naast die woede en pijn ben ik ook 
thuisgekomen in de warmte van mensen die om mij gaven en voor mij 
zorgden. Gewone mensen die niet in de krant worden vernoemd, zoals 
eertijds de herders, hebben mij net zoals het naakte kind in de stal warmte 
en kleren gegeven. Zo komen steeds mensen in de naaktheid van ons 
bestaan: Je bent maar dat wat mensen voor jou betekenen. Laat Jezus 
maar in naaktheid geboren worden, hier en nu! 
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In memoriam 

Dhr. De Meyer Georges 

11 februari 1931 -  2 oktober 2021 

 

Je liefde en je kracht,  

je warmte en je lach, 

we zullen je missen,  

iedere dag. 

Mevr. Margriet Meire 

15 september 1923 -  17 oktober 2021 

Je liefde en je kracht, je warmte en je lach, 

we zullen je missen, iedere dag.  



18 

 

Mevr. Esther Vandenbussche 

1 december 1930 -10 november 2021 

J 

e liefde en je kracht, 

je warmte en je lach, 

we zullen je missen, 

iedere dag.  
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Nieuws uit Hof Bladelin 

Het Hof Bladelin en ... de Kopieën van Rafaël 
 

In onze vorige bijdragen schetsten wij een uitgebreid beeld van het ontstaan 

en de evolutie van het historisch Hof Bladelin in hartje Brugge. 

Minder bekend is het feit dat de Romeinse Zaal 

in het museum sinds kort over de drie wanden 

opnieuw de metershoge schilderijen herbergt 

die onlangs na onderzoek en restauratie terug-

keerden. De schilderijen zijn kopieën van be-

kende werken van Rafaël voornamelijk gemaakt 

door Giulio Romano. De oorspronkelijke kunst-

werken bevinden zich in de “Stanza” di Rafaël in 

de musea van het Vaticaan. De onderwerpen 

belichten onder meer de slag bij de Milviusbrug 

in 312, de droom van keizer Constantijn, zijn 

doop tot christen en de brandende stad. 
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Dankzij priester Leon De Foere belandden deze fresco’s omstreeks 1829 in 

de Romeinse Zaal van Hof Bladelin. Nu meer dan 150 jaar later waren deze 

schilderijen echt toe aan een grondige restauratie. In maart 2019 werd deze 

delicate opdracht door de Zusters O.L.V. van 7 weeën uit Ruiselede toever-

trouwd aan de firma IPARC onder begeleiding van Professor Lieve Watt-

eeuw van de KU Leuven. Sinds 10 september ll. zijn deze prachtige kopie-

ën opnieuw te bewonderen.  

Naar verluidt is het Hof Bladelin nu op zoek naar een nieuwe bestemming.  
De zusters-eigenaars kiezen daarbij voor een zachte ontsluiting met zo wei-
nig mogelijk impact op de historische gebouwen en de aanwezige erf-
goedwaarden. 

 

 

 

Wist-je-dat-je? 
 

De uniformen van de Duitse soldaten 
uit de Eerste Wereldoorlog waren ge-
maakt van brandnetels. In die tijd 
was er in Duitsland en Oostenrijk een 
tekort aan katoen. Wetenschappers 
ontdekten toen dat kleine hoeveelhe-
den katoen gemakkelijk konden wor-
den vermengd met de sterke vezels 
van de grote brandnetel. Zo’n jas 
prikte niet, omdat de brandharen van 
de brandnetels niet werden gebruikt. 
Alleen de lange vezels van de stelen 
werden erin verwerkt.  
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In Memoriam 

 
 

Welkom 

Op 11 oktober ll. maakten we kennis 

met het echtpaar Danny en Sylvie die 

als nieuwe personeelsleden ons ver-

trouwd team en de vrijwilligers kwa-

men versterken. 

Beide blijken reeds een ruime ervaring 

te hebben opgebouwd in de horeca-

sector, zodat wij uitkijken naar een 

gunstig resultaat van deze aanvulling 

van het personeel sinds het afscheid 

van onze woonassistente Linda vorige 

maand.  

Een leuk detail voor ons blijkt het feit 
dat Danny in zijn vrije tijd zich verdiept 
in de archeologie, terwijl Sylvie zich 
uitleeft op haar domein in de keuken 
en het restaurant. 

Personalia uit de residentenraad van Hof 
Bladelin 
 

Allerzielen 2 november  

Onder leiding van priester Tom vond een ingetogen viering plaats in de ka-

pel van Hof Bladelin. Nadien volgde een stemmig ontmoetingsmoment in 

het restaurant.  

De mensen van voorbij, 
ze blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij, 
ze zijn met ons verweven, 
in liefde, in verhalen, 
in bloemen, in geuren, 
in een lied 
dat opklinkt van verdriet. 
De mensen van voorbij, 
zij worden niet vergeten. 
  

  
17/10        Jos Lemmens 84 jaar 
  
23/10        Suzanne Sercu 95 jaar 
  
29/10        Rudy Dabaut 71 jaar 
                 echtgenoot van 
                 Brigitte Van Den Bossche 
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TOEN… 

De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen. 

Er stond een warme kachel in, wat had je meer te wensen? 

De was hing er te drogen en de worst aan een spijker. 

De koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker!!! 

We zaten in ons keukentje mat negen man te eten 

met soep vooraf en pudding toe, ik zal het nooit vergeten. 

De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen, 

‘n groten zinken teil, dat was ons bad, er waren ergere dingen. 

De keukenmat werd opgerold want vader kwam van de markt, 

Ik zie hem nog zweten, de armen vol met groenten, we hadden weer te eten. 

Brood was er altijd op de plank  en een varken in de kelder, 

was ’t vuil, dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder. 

 

en NU… 

De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten, 

het nieuwste van het nieuwste, je kunt er niet mee praten, 

de was zit in de droger, in de vriezer zit het eten, 

het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten. 

Ze aten in het keukentje, ja met wie dat toch verzon? 

‘n twee minuten maaltijd, zo uit de magnetron. 

De afwas die gaat in ‘t machien, daar zitten ze niet mee, 

En zingen dat hoeft al niet meer, ze draaien een cd. 

Geen teil meer, maar een bubbelbad, ‘n auto voor de deur, 

Wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur. 

Wij hadden al die dingen niet maar toch wel ietsje meer! 
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OUD WORDEN IN DEZE TIJD 

Het is gewoon niet voor te stellen, 

Je moet met een mobieltje bellen, 

Je kunt er ook een tekst op lezen 

Je moet altijd bereikbaar wezen 

En dat kan dus niet gewoon. 

Met een vaste telefoon. 

 

Wil je een treinkaartje kopen, 

Nee, niet naar de balie lopen, 

Daar is niemand mee te zien, 

Je kaartje uit een machien. 

 

Je moet dan overal op drukken 

In de hoop dat het zal lukken. 

Pure zenuwsloperij, 

Achter jou zie je een rij 

Kwaad en tandenknarsend staan, 

Want de trein komt er al aan. 

 

Bij de bank wordt er geen geld 

Netjes voor je uitgeteld. 

Want dat is tegen de cultuur,  

Nee je geld komt uit de muur. 

Als je de code maar kent, 

Anders krijg je nog geen cent. 

Om je nog meer te plezieren, 

Mag je internetbankieren. 

Allemaal voor jouw gemak 

Alles onder eigen dak. 

Niemand die er ooit om vroeg: 

Blijkbaar is het nooit genoeg. 

 

Man, man, man wat een geploeter, 

Alles moet met een computer 

Anders doe je echt niet mee. 

 

Op www en punt be 

Vind je alle informatie, 

Wie behoedt je voor frustratie? 

Als dat ding het dan niet doet, 

Dan wordt het toch niet goed 

Maar dan roept men dat je boft, 

Je hebt immer Microsoft. 

 

Ach, je raakt der onderdoor, 

Je raakt gewoonweg buiten spoor. 

Nee het is geen kleinigheid, 

Oud worden in deze tijd. 
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LEGENDE VAN DE BRUGSE ZWANEN 

… een mooie herfstdag, ideaal voor een wandeling...Hof Bladelin uit via de 

Ezelstraat en dan rechts het Pottenmakerstraatje in. Verder voorbij de brug 

langs de Augustijnenrei, hier de brug over en voorbij de “Zwarte nonnen’ kli-

niek naar de Gouden Handrei, rustig en zalig wandelen. 

Aan de Langerei gekomen is het druk, maar ik steek de brug over naar de 

Potterierei. Van op de brug merk ik plots twee zwanen, die sierlijk op hetwa-

ter “drijven” - met een klein ‘schokje’ schuiven ze vooruit op het water, ge-

strekte lange hals, de kop even naar rechts kijken en dan eens naar links, 

weer een schokje en weer naar rechts en dan links hun kop draaien. Ik sta 

roerloos, gefascineerd op de brug te kijken: zo sierlijk vooruit drijven, samen, 

ongelooflijk. 

Het is niet gebruikelijk dat er hier zwanen te zien zijn, aan het Minnewater en 

het Stil Ende wel. Zijn ze op ‘wandeling ‘ gegaan, omdat er geen bootjes 

meer varen met de toeristen? Of zijn ze op zoek om een ‘nestje’ te maken, 

een koppel verliefde zwanen? Maar het is nu najaar, geen lente, zijn ze te 

vroeg verliefd geworden…? 

Terwijl ik verder stap langs de rustige Potterierei, denk ik aan de legende van 

de komst van de zwanen in Brugge. 

“Uit Brugse legenden” uitgave gidsenkring. 

Brugge beleefde zijn glorietijd in de Bourgondische periode: de 15de eeuw. 

Na het plotse– overlijden in 1477 van hertog Karel de Stoute, huwde zijn eni-

ge dochter en dus erfgename van het Bourgondische rijk: Maria van Bour-

gondië, met keizer Maximiliaan van Oostenrijk. 

Maximiliaan legde extra belastingen op, hetgeen de Vlaamse steden heel 

moeilijk konden slikken. 

Keizer Maximiliaan benoemde Pieter Lanchals tot thesaurier. In die hoeda-

nigheid was hij ook verantwoordelijk voor het innen van de vele belastingen 

en het vullen van de keizerlijke schatkist. Je kunt begrijpen dat deze man al-

lesbehalve geliefd was onder de Bruggelingen! 

Op een bepaalde dag bracht keizer Maximiliaan een bezoek aan Brugge. De 

Bruggelingen, altijd al een opstandig volkje, namen de keizer gevangen en 

sloten hem op in het huis Craenenburg, op de markt. In eerste instantie was 

de woeste menigte op zoek naar Pieter Lanchals, de belastinginner van de 

keizer en het duurde niet lang of ze hadden hem gevonden. 

Het losgeslagen gepeupel was niet meer te houden en Pieters laatste uren 
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waren geslagen. Hij werd zonder vorm van proces gemarteld en onthoofd op 

de Brugse markt en dit voor de ogen van de keizer die toekeek vanuit het 

huis Craenenburg. 

Toen de woede van de Bruggelingen bekoeld geraakt was, werd Maximiliaan 

weer vrijgelaten. Hij verliet de stad echter niet zonder een smadelijke straf uit 

te spreken over de stedelingen die hem zozeer vernederd hadden: ‘de Brug-

gelingen moesten ten eeuwigen dage zwanen of langhalzen onderhouden op 

hun wateren’. Wat Maximiliaan niet kon vermoeden: de zwanen oefenen een 

bijzondere aantrekkingskracht uit op de inwoners en de talrijke bezoekers 

van deze stad. 

Er waren al langer zwanen op de Brugse Reien. De stad had het zwanen-

recht afgekocht van de graven van Vlaanderen en een eerste melding dateert 

van 1403. 

Deze legende is pas rond 1900 ontstaan… . 

Voor mij spelen eeuwen geen rol. We zijn dankbaar dat deze prachtige die-

ren, gratiens onze Reien bevolken. Moest Maximiliaan terug keren, hij zou er 

niet goed van zijn; de gevolgen van ‘zijn straf’ zo geliefd te zien, door de 

Bruggelingen en al hun bezoekers! 

Dankjewel Keizer Maximiliaan! 

 

Roelof Yvonne 
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Sfeerbeelden  
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  Nieuws uit Sparke Viers  

Leef met een lach. 

Geniet en pluk de dag.  
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  Sfeerbeelden van de maand  
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V

 

 

 

We bereiden ons voor op Kerst: 

we maakten een adventskrans.  

Poes Lotje wordt verwend.  
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Voor wie afscheid neemt van de geliefde staat de wereld stil. Omdat verder moe-

ten zonder zo ondenkbaar is. (Kris Gelaude) 

  IN MEMORIAM  

Rudy Dabaut  

04/08/1950 -  29/10/1921  
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  Jarigen in Sparke Viers  

Jenny Verlee (13/12/1942) 

Rachel Van Steenhuyse 

(19/12/1928) 
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  Nieuws uit GAW Altegaar  

 

 

Sinterklaas kan niet op verschillende plaatsen tegelijkertijd aanwe-

zig zijn. Daarom bracht hij op woensdag 24 november al een be-

zoekje aan Sparke Viers en de bewoners van  GAW Altegaar.  
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Nieuws uit Westervier 

We staken de handen uit de mouwen. 

De terrassen werden winterklaar ge-

maakt.  

 

Dankzij de vele nieuwe bloemetjes 

fleuren we zowel het huis binnen als 

buiten wat op. 
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De gang op Nokkema kreeg wat kleur dankzij  schil-

derijen van kunstenaar Paul Van Belleghem. 

 

Enkele van onze konijntjes kregen  

al een nieuwe thuis. De anderen 

kunnen voorlopig nog genieten van 

de liefde die ze hier in Westervier 

krijgen voor ze straks een nieuwe 

thuis krijgen. 
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Ook deze maand stonden heel wat bakactiviteiten 

op het programma. We maakten oliebollen, pannen-

koeken, petit-beurretaart en appeltaart. 
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Een ideaal inspiratiemoment voor iedereen om in de toekomst nog meer  

onvergetelijke momenten te creëren. 

Op vrijdag 19 november 

werd het officiële start-

schot gegeven van onze 

BELEEFBEURS.  
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Met dit mooie herfstweer zijn we creatief met herfst-

Genieten van een 

aperitiefje 

op Ommentomme 
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Godelieve Teerlynck werd op vrijdag 26 no-

vember 100 jaar. Dit werd overal uitgebreid 

gevierd met taart en cava. Ook een prachtig 

boeket bloemen mocht ze naast de vele 

kaartjes in ontvangst nemen.  

Nogmaals proficiat! 

Zowel op Heemnisse als 

op Nokkema werden de 

benen gestrekt met een  

dansnamiddag.  
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Project Odette ~ Lichtstudie  
(Human Centric Lighting) 

Met de lichtstudie die mee loopt met  

het onderzoek van project Odette 

gaan we op zoek naar de invloed 

van licht op het welbevinden van on-

ze bewoners. 

We willen het welbevinden van bewoners verhogen door anders met het 
licht om te gaan in de livings en/of slaapruimte. 

Indien de resultaten van de studie 

aantonen dat de mensen zich na 

afloop beter voelen, zal dit lichtont-

werp ook op andere plaatsen ge-

bruikt worden. 

Neem zeker een kijkje op: https://projectodette.be 
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Jarigen 

 

6 december: Dhr. Verstraete Jacques 

11 december: Dhr. Houtteman Guido 

18 december: Mevr. De Bruyne Elsa 

18 december: Mevr. Reyserhove Lea 

22 december: Mevr. Druwel Monica 

26 december: Mevr. Lammens Irena 

27 december: Dhr. Martens Marcel 

28 december: Mevr. Hinneman Jacqueline 

28 december: Dhr. Willems Jacques 
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Nieuws uit Den Hoek   
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De winter  

 

Lange nachten  

Korte dagen, het verlies van een dierbare echtgenoot na zo-

veel jaren tezamen.  

Het vallen van de bladeren na regen, wind en storm.  

Het gevoel van eenzaamheid is soms sterker dan vrolijkheid.  

Het leven is kort en hevig. Nooit gedacht, maar onverwacht 

sta je daar alleen.  

Gelukkig heb je kinderen en hun man die allemaal klaar staan 

om je te helpen.  

De kleinkinderen, daarom hou je je sterk.  

- Lucréce -   
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Activiteiten in de kijker! 

Sinterklaas 

 

 

Spaanse-paprika-soep 

**********  

Eendenborst met appelsiensaus en  

gratin van aardappel &  wintergroenten 

*********  

Speculoos-crème met crumble 

********* 
 

Graag tijdig reserveren.            Bezoekers 12.00 euro  

Maandag 6 december 2021 
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We vieren alle bewoners die jarig waren tussen juli 

en december. 

Gratis voor bewoners. Familie, vrienden en bezoe-

kers van Den Hoek kunnen komen meegenieten 

van deze namiddag. (Graag inschrijven, kostprijs : 

€ 4,00) 

 

TAART VOOR DE JARIGE MET KOFFIE VOOR DE JARIGE 

DINSDAG 14 DECEMBER OM 15u 

WILDMENU WOENSDAG 22 DECEMBER  OM 12 u 

Huis-kok Mickel stelt u zijn wildmenu voor: 

 

Wintersoep 

***  

Hertenkalfburger met jagerssaus en peertje in rode wijn 

Herfstaardappelen 

***  

Café Glacé 

Graag tijdig reserveren 

 

KLASSIEK CONCERT (LIVESTREAM VRIJDAG 24 DECEMBER OM 

14u30 

                            Klassiek concert 

         Glühwein met appelstrüdel 

Gratis voor bewoners. Familie, vrienden 

en bezoekers van Den Hoek kunnen ko-

men meegenieten van deze namiddag. 

(Graag inschrijven, kostprijs : € 3,00) 
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Enkele sfeerbeelden van Den Hoek  

Pizzamiddag  
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Creativiteit ~ Oesters versieren voor de feestdagen  

Genieten van de bingonamiddag 
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Kerremesse in ‘Den hoek’ (met dank aan Woonzorgcentrum 

O.L.VR. van Troost voor het uitlenen van de volksspelen) 
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Creatieve sfeerbeelden 

 

Onze bewoners kregen hun 3de coronavaccin 

 

Voorbereiding uurwisseling eind oktober 
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Genieten van de wereldkeuken in Den Hoek : Couscous Royal met 

als afsluiter lekkere zoetigheden 
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Nieuws GAW De Zilvertorens  

Sijsele  
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De boodschappendienst gaat door op: 

Opgepast: wijziging in boodschappendienst.  

Vrijdag 17 december: Proxy Delhaize 

Vrijdag 31 december: Carrefour Market 

Jarige in december: 

 

7 december: Emmanuel Vekemans 

22 december: Mia Molenmans 

25 december: Rachel Coelus 
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Kerstviering op 24 december om 10u   

in flat 13.7. Daarna klinken we samen op Kerstmis. 
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Een nieuw verhaal over Brugse mensen en histories. Ze raken vermist in de 

plooien der jaren. Het is een poging om te bewaren wat ons rest.  

Het ex-libris in Brugse boeken  

Het ex-libris is voor velen een vrij onbekend terrein. Het begrip komt uit het 

latijn en wil zoveel zeggen als “Uit de boekencollectie van”. Deze tekst wordt 

onder diverse vormen door eigenaars als eigendomsmerk aangebracht in 

hun boeken. De naam van de eigenaar van het boek staat er op vermeld, 

dikwijls vergezeld van een bijhorende illustratie. Dat kan een wapenschild 

zijn, een monogram of ‘n afbeelding die verwijst naar de naam, het beroep 

of een ander onderwerp dat aan de eigenaar is gelinkt. Het ontwerp van een 

ex-libris wordt vaak getekend door een ervaren kunstenaar.  

Het ex-libris kan op een blaadje worden afgedrukt en inge-

plakt in een boek. Het kan ook als reliëfversiering vooraan in 

het boek worden aangebracht via een stalen stempel. De ge-

drukte, in het boek gekleefde versie van het ex-libris is het 

meest voorkomend. Ervaren artiesten maken er echte kunst-

werkjes van.  

Het gebruik van het ex-libris is nauw verbonden met de uit-

vinding van de drukkunst door Johannes Gutenberg in 1452. ‘t Eerste exem-

plaar van een gedrukte ex-libris vinden we in 1490. Het is de afdruk van een 

houtgravure voor Hildebrand von Brandenburg, die toen reeds een collectie 

boeken in zijn bezit had. De eerste gedrukte ex-libris in Vlaanderen zou ver-

vaardigd zijn in 1524, in opdracht van Liebrecht van Tienen, burgemeester 

van Tienen.  

Twee jaar na Gutenberg’s eerste druk vestig-

de Colard Mansion zich in Brugge. Hij drukte 

er tussen 1454 en 1484 een 25-tal uitgaven. 

Hij ontwikkelde zelfs een eigen lettertype, ge-

ïnspireerd op zijn handschrift. Van het ex-

libris was er in Brugge echter nog geen spoor.  
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Ex-libris in Brugge in de 20ste eeuw.  

In januari 1936 verschijnt in het Brugse weekblad “Het Belfort” een rubriek 

“Brokjes Geschiedenis van de Streek”. Auteur Maurits Van Coppenolle laat 

er de lezer kennis maken met het ex-libris. Het is de eerste maal dat er in ‘n 

Brugse krant over ex-libris wordt gehandeld. We kunnen met zekerheid 

schrijven dat Van Coppenolle de eerste is die het initiatief heeft genomen om 

hier het ex-libris onder de aandacht te brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

ONTWERP: ANDRE VLAANDEREN        ONTWERP : FLORI VAN ACKER            ONTWERP: ALBERT SETOLA  

Maurits Van Coppenolle doet in zijn artikel een oproep aan bezitters en lief-

hebbers van ex-libris om met hem contact op te nemen in Sint-Andries.  

 

 

 

 

 

Maurits Van Coppenolle laat meerdere exempla-

ren ontwerpen door zijn vrienden, Brugse kunste-

naars.  

Links: Jos Coene benadrukt in 1936 het Vlaams 

idealisme van zijn opdrachtgever in zijn ex-libris.  

Midden: In 1944 verwijst André Vlaanderen in 

een ex-libris naar het studentengild ‘De Uylen-

spieghels’ dat door Van Coppenolle werd ge-

sticht. De ludieke bandtekst benadrukt het ook 

guitige aspect ervan.  

Rechts: Guillaume Michiels toont in zijn ontwerp 

O.L.V. van ’t Boompje. Links het wapenschild van 

Sint-Baafs en rechts dat van Sint-Andries.  
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Maurits Van Coppenolle is een duizendpoot. Naast het ex-libris genoten nog 
vele andere onderwerpen zijn aandacht. Als negentienjarige stichtte hij op 
Sint-Andries een studentenbond. Later ‘De Uylenspieghels’ en was ook 
V.T.B.-vertegenwoordiger. Hij interesseerde zich reeds vroeg voor heem- en 

volkskunde. In 1932 publiceerde hij in het Brugse weekblad 
“Het Belfort” en in “Toerisme” van de V.T.B. Hij was ook me-
dewerker aan de volkskundige almanak “’t Beertje”, aan het 
tijdschrift “Biekorf“ en publiceerde boeken w.o. “Figuren uit het 
Brugsche”, “Uitvaartgebruiken in West-Vlaanderen” en 
“Westvlaamsche bedevaartvaantjes”. In het verenigingsleven 
was hij zeer actief en was secretaris van het Verbond van 
Heemkunde. Hij vernieuwde de Blindetjes-processie en was 
verbonden aan de Heilig-Bloedprocessie waar hij aan mee-
werkte. Hij blijft een van Brugge’s grootste heemkundigen. 

Maurits Van Coppenolle overleed in Brugge 4 juli 1955 en werd slechts 45 
jaar. Na zijn overlijden werd in 1958 de “Heemkundige Kring Maurits Van 
Coppenolle” gesticht. De vereniging is uitgever van het heemkundig tijd-
schrift “Brugs Ommeland” dat als toonaangevend in zijn genre wordt aan-
zien. In zitting van 17 december 2002 kende de gemeenteraad van Brugge 
de naam Maurits Van Coppenollestraat toe aan een nieuwe straat op Sint-
Andries.  

Brugse ex-libris  

Bekende en minder bekende Bruggelingen hebben een ex-libris op hun 
naam staan. Sommigen zelfs verschillende. Het ex-libris is immers ook een 
verzamelobject.  

Edward Peeters alias Paul Kiroul  

Een van de oudste ex-libris is dat van Edward Peeters. Maurits Van Coppe-
nolle gebruikte het als illustratie bij zijn oproep in “het Belfort” in 1936. De 
naam van de eigenaar staat er niet op.  

Een persoon rustend in een hangmat verwijst naar de 
naam “Buitenrust”. Een paddenstoel en enkele diertjes 
doen ons denken aan sprookjes. Dit ex-libris is het boe-
kenkenmerk van de schrijver Paul Kiroul. Onder deze 
pseudoniem schreef Peeters zijn “Vlaamsche Filmpjes”, 
sprookjes en kinderverhalen. Hij is geboren in Berchem 
en studeerde er voor leraar. Tijdens zijn militaire dienst-

plicht uitte hij zich als hevig flamingant wegens de heersende taaltoestan-
den. Hij huwde met Maria Verstrynghe, een kleindochter van de schrijfster 
Johanna Courtmans-Berchmans. In de Eerste Wereldoorlog opende hij in 
Nederland een school voor uitgeweken Belgische kinderen. Na de oorlog 
vestigde hij zich in Oostende. Hij kwam er wegens zijn pedagogische opvat-
tingen in conflict met z’n directie. Peeters was erge voorstander van het on-
derwijzen in ongedwongen sfeer. Hij verkoos de ‘actieve school’ tegenover 
de ‘zitluisterschool’. In 1927 verliet hij het onderwijs en verhuisde naar de 
Korte Molenstraat in Sint-Andries waar hij in het landgoed “Buitenrust” 
woonde. Hij overleed er op 8 oktober 1937 Hij werd 64 jaar  
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Hervé Stalpaert, een eerste stap naar ex-libris  

De Brugse stadsbibliotheek bewaart het eerste ex-libris van de Assebroekse 
heemkundige Hervé Stalpaert. Het is een ei-
gen ontwerp uit 1938. (afbeelding links)  

Het is wellicht door de oproep van zijn collega 
Maurits Van Coppenolle in Belfort van januari 
1936, dat Stalpaert met een eigen collectie ex-
libris van wal stak. Enkele van zijn latere 
exemplaren werden getekend door z’n goede 
vriend en later na familielid Albert Setola. Stal-
paert was ook fervent verzamelaar. In zijn col-
lectie bevinden zich meerdere exemplaren van 
Brugse boekeneigenaars. De verzameling is 

thans in privé bezit. Er zijn plannen deze toe te lichten in het jaarboek van 
het bekende heemkundig tijdschrift Arsbroek.  

Achiel Van Acker, het ex-libris van een staats- en boekenman  

Naast zijn indrukwekkende loopbaan als politicus was Van Acker een zeer 
groot boekenliefhebber. Hij hield zelfs enige tijd een boekenhandel open en 
publiceerde heel wat literair werk . In 1925 schreef hij reeds een filmscena-
rio.  

Achiel Van Acker werd in Brugge geboren op 8 april 
1898. Reeds van in zijn jeugd was hij begeesterd door 
boeken. Afkomstig uit een arbeidersmilieu, besteedde 
hij zijn weinige centen aan het kopen van lectuur. In 
1919 werkte hij als redacteur in het socialistische 
weekblad “Werkerswelzijn” en in 1932 stichtte hij het 
“Vlaamsch Weekblad”. Hij opende een boekenanti-
quariaat in de Sint-Jacobstraat en later op de Eier-
markt. In 1936 startte hij de uitgeverij De Garve. Het 
was zijn bedoeling lectuur te brengen bij mensen die 
niet over het geld beschikten om dure boeken aan te 
kopen. De uitgeverij bracht boekjes op de markt die 
tussen 48 en 60 bladzijden omvatten met werk van 
Raymond Brulez, Richard Minne, Johan Daisne en 
anderen. De Garve had in 1938 ruim 1800 abonnees. 
Toen werden de uitgaven gestopt. Van Acker werd 

steeds meer in Brussel verwacht waar de nationale politiek zijn tijd opslorpte. 
Later bleef hij bibliofiel. Hij overleed op 10 juli 1975 in zijn woning aan de 
Langerei, omringd door zijn boeken.  

Het ex-libris van de staatsman is ‘n creatie van André Vlaanderen. Achiel 
Van Acker kende de artiest uit de Brugse Maffia, een groep hoofdzakelijk 
vrijzinnige kustenaars, die in de dertiger jaren van vorige eeuw bijeen kwa-
men in Café Sint-Ivo in Brugge.   

(wordt vervolgd…)         Vermeire Denis 
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Verjaardagen medewerkers  

Deforche Anneleen   3 december 

Vandevorst Elsje    3 december 

Van Houtte Marijke   4 december 

Cauwelier Katrien    6 december 

Roels Robina     8 december 

Courtine Armelle    8 december 

Amachukwu Njideka   11 december 

De Bree Shauni    11 december 

Ryckaert Evy     14 december 

Coucke Mieke    16 december 

Heremans Bes    19 december 

Spycjhala Boguslawa   19 december 

Truyaert Lieselot    20 december 

Vandewiele Dries    27 december 

Snauwaert Dirk    30 december 

Wildemeersch Emily   30 december 

Scharmin Kimberly   31 december 

Kharbunay Shafiq    31 december  

Goethals Jozefien    4 januari 

Taelman Evelien    5 januari 

Coucke Joachim    6 januari 

Decloedt Nelia    7 januari 
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De Nieuwe Vierkrant is een maandelijkse uitgave van Curando West: 
WZC Westervier,  GAW Hof Bladelin, GAW De Zilvertorens Sijsele,  GA-
W/LDC De Zilvertorens Westkapelle, thuisverpleging/gezinszorg Cura 
en CDV Sparke Viers, CAPE Nachtzorg, Maaltijden aan huis 
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