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Dries Vandewiele

Beste vrienden van Curando West

10u: De dag gaat van start, de wekker loopt af en
ik spring (meestal heel vermoeid omdat ik te laat
in bed kruip) uit mijn bed. Ik arriveer iets voor 11u
in Sparke Viers, waar ik vanuit de koude
temperaturen direct kan opwarmen en iedereen
groet. Daarna vertrek ik vanuit Westervier met
enkele lekkere maaltijden naar de mensen die
zitten te popelen om het heerlijke eten helemaal
op te sneukelen. Soms gebeurt het echter dat ik
naar Hof Bladelin in de binnenstad moet en
vertrek ik met de bakfiets om eten aan huis rond
te brengen. In de zomer is dit de max! Lekker
rond rijden met je t-shirt in het warme weer en
hartelijk ontvangen worden door de mensen aan
huis. We zijn wat verder in de tijd, maar niet
getreurd we zijn nog maar net voorbij de
middag. 
Het is 13u30 en ik begin aan mijn middagpauze.
Meestal eet ik lekkere boterhammetjes van thuis.
De collega's van Sparkeviers nemen ook als de
situatie het toelaat nooit alleen pauze, dan kan je
tijdens het eten nog wat bijpraten en mogelijks
leuke weetjes te horen krijgen.. Het einde van de
middagpauze nadert, en we maken ons klaar voor
de middagactiviteit, terwijl de bezoekers lekker
genieten van een heerlijk tasje koffie. 

"Ik vind het leuk om door Brugge te
rijden met de bezoekers van Sparke
Viers want ik steek er veel van op".

Het is 14u en we vliegen er weer in. Voor
mij persoonlijk is het elke dag een
aangename verrassing wat mij te doen
staat. Enkele voorbeelden: een activiteit
met de bezoekers, naar de keuring met
de busjes, inkopen doen die we nodig
hebben in het dagverzorgingscentrum, ...
Je kan het je zo gek niet inbeelden. Het is
die variatie die me zo aantrekt in de job.
Het sociale contact met de bezoekers en
collega's is een waar plezier, soms besef
ik niet dat ik aan het werken ben omdat
ik me zo amuseer. 
Rond 15u40 korten de bezoekers de
verhalen wat in die ze aan het vertellen zijn
want ze vertrekken bijna naar huis. 
Ietsje voor 16u beginnen we de bezoekers
naar het busje te begeleiden, en zeggen we
waar ze mogen zitten zodat ze vlot kunnen
uitstappen als we bij hun thuis arriveren. 

...een dag uit het leven van Dries.
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Het is zo ver, iedereen zit in het busje richting huis.
We vertrekken elk op ons eigen tempo, de ene
collega is wat meer op te jagen dan de ander ;-).
Eenmaal we vertrokken zijn vertellen de mensen
tegen elkaar wat ze vandaag gedaan hebben,
want de activiteiten zijn in afzonderlijke groepjes.
Ze vertellen mopjes, maar ook zeer interessante
weetjes die de chauffeur soms ook niet weet. Ik
vind het leuk om door Brugge te rijden met de
bezoekers, want ik steek er veel van op. Diegene
die in Brugge centrum wonen weten altijd leuke
wist je datjes. Het is net alsof ik rond rij met een
gids en dat is echt magnifiek. 
Iedereen is veilig thuis, ik parkeer het busje
zodat die ook kan gaan slapen. Zo kan het
busje morgen weer fris en monter de ochtendrit
tegemoet gaan, en gaan we weer voor een dag
vol werkplezier!



Nieuws uit Curando West

Neem jij soms verschillende taken op zoals
bijvoorbeeld onderhoud van de tuin van je ouders
of buren, een kennis of familielid voeren naar het
ziekenhuis, de nachtopvang voor je broer die
tijdelijk niet alleen kan zijn, het repareren van een
lekkende kraan… . Reken dan op Welbi.  
 
Op 15 maart lanceerden Curando en haar partners
Ferm en Cevi een gloednieuwe dienstverlening:
Welbi. Dit is een uniek online platform dat toelaat
om eenvoudig en automatisch verzekerd helpende
handen in de buurt te vinden of zelf aan te bieden.
Dit omvat zowel hulp bij kleine klusjes binnen en
buiten, vervoer, digitale ondersteuning, hulp bij het
shoppen, een babbel of het voorzien van een
babysit. 
 

Welbi...
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Via je smartphone of met de computer kan je
Welbi heel eenvoudig gebruiken. Welbi brengt
mensen uit de buurt samen zodat ze elkaar kunnen
helpen. 
 
Misschien ken jij wel familieleden, buren, jongeren…
die zelf een handje willen helpen in de buurt en
hierbij graag een centje bijverdienen? Dat kan,
Welbi is een erkend deelplatform, dit betekent dat
je tot 6.540 euro (bedrag 2022) mag bijverdienen
aan een fiscaal gunstig tarief. Reeds vanaf 16 jaar
kan je actief zijn op Welbi.  
 
Wat heeft Welbi te bieden?  
Tijdens de Welbi-activiteiten ben je automatisch
verzekerd.   
 

"Welbi bestaat meer dan 250 dagen!
Op het platform zijn 5069 helpende
handen actief." 



Nieuws uit Curando West

Welbi is gemakkelijk te gebruiken en is fiscaal
voordelig voor wie wil helpen.  Het is goedkoop en
betrouwbaar voor wie helpende handen zoekt. 
Het platform is erkend door de federale overheid.  
 
Welke diensten kan je via Welbi aanvragen of
waarmee kan je anderen van dienst zijn?  
 

 

!

...helpende handen om de hoek
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Hoe werkt het?  
Heel eenvoudig: Je surft naar de website
www.welbi.be of downloadt de Welbi-app via
de Google Play Store of via de Apple Store en
je kan meteen aan de slag. 
 
Welbi-punt, ook in jouw buurt! 
Heb je vragen? Wens je meer informatie? 
Kom langs in één van onze Welbi-punten.  
 
Wzc Westervier, Sint Kruis Brugge
LDC Den Hoek, Westkapelle

Niet enkel de Sint en de Kerstman delen
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 

WIN WIN WIN



Nieuws uit Curando West
... kom je ook?
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Hou je van lekker eten en ontmoet je graag
mensen uit je buurt?  Vanaf eind oktober kan je
aanschuiven aan tafel in 'De Torre'! 
Elke weekdag kan je er terecht voor een
heerlijk menu:

Dagverse soep
Hoofdgerecht

Dessert
Koffie

 
Dit alles voor de prijs van 12 euro. 
Kom je meegenieten? Reserveer dan 2 dagen
voordien via detorre@curando.be of 
050 36 86 36.

We ontmoeten je graag om 12u in het klooster 
 zusters van Maria, Pastorieweg 2 te Sint-Kruis.

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



Curando West steunt Kledingpunt Parents For Life

7



Zin in december
Vier weken groeien naar Kerstmis 
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Sinds het tweede Vaticaans Concilie
wordt de advent gezien als een tijd
van voorbereiding.
Niet alleen op de viering van de
menswording van Jezus met Kerstmis
(eerste komst), maar ook een hoopvol
uitzien naar zijn wederkomst (tweede
komst). Daarom is de advent ook een
tijd van verwachting.

Advent is afgeleid van het Latijnse
advenire (naderen) en adventus
(komst). Deze woorden werden
gebruikt bij de troonsbestijging van de
keizer, het eerste officiële bezoek van
een vorst of de komst van een godheid
naar de tempel. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat christenen net deze
term kozen om de periode aan te
duiden, waarin we de komst van Jezus
op aarde, zowel in het verleden als in
de toekomst, verwachten.

“Ontroerend en mooi.
Bedankt dat jullie ons uitnodigden

en aan papa blijven denken” 
Ons hart loopt over wanneer we

zulke lieve berichten krijgen.

Lichtjes in november
Doorheen deze pastorale katern ontdek je sfeerbeelden
van de verschillende herdenkingsvieringen, Stille Stondes 
 of de Wandelwake in onze woonzorgzone Curando West.

Deze momenten van verdichting tussen bewoners,
bezoekers, residenten, familie en medewerkers werden op
de vele plekken erg gesmaakt, met warme woorden en
bedankingen nadien. 

Daarom ook in de eerste plaats dank aan iedereen die
meeleeft met families die iemand verloren in het voorbije
jaar. In het bijzonder ook merci aan alle helpende handen
en meedenkende collega’s. 
 

Advent,
een kring tot kerst 



In het jaar 380 n.C. lezen we over de advent in de
kerkelijke geschriften van het concilie van
Zaragoza. Volgens deze documenten was de
adventspraktijk gangbaar binnen het christendom.
Het is pas vanaf de vijfde eeuw dat we er zeker
van kunnen zijn dat advent gevierd wordt. Toen
bepaalde bisschop Perpetuus van Tours dat er
tussen 1 november tot 6 januari drie maal per week
gevast moest worden. Vermoedelijk werd dit
gebaseerd op een Oosterse traditie waarbij men
gedurende die periode alle weekdagen vastte. 

Hoogstwaarschijnlijk houdt deze vastenperiode
verband met het feest van de Epifanie, dat in de
Oosterse kerk een belangrijke doopdatum was.
Net zoals men 40 dagen voor Pasen vastte, werd
ook in deze periode een veertigdagentijd ingelast.
Het gebruik verspreidde zich via Spanje en Galicië
naar Rome, het centrum van de Westerse kerk. De
duur verschilde van streek tot streek (4 tot 6
zondagen voor de advent) en ook de inhoud was
verschillend van streek tot streek. In Rome stond
het Kerstmotief centraal, terwijl men in Gallië meer
aandacht schonk aan de eindtijd. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat deze tijd als een tijd van
boetedoening werd. De liturgische kleur is nu nog
altijd paars. De derde zondag van de advent
noemt men gaudete, naar het eerste Latijnse
woord van het intredevers (Verheug u altijd in de
Heer. Nog eens: verheug u! (Fil 4,4)). In plaats van
een paars gewaad, draagt men dan meestal een
roze, wat reeds verwijst naar de vreugde van
Kerstmis.

In het begin was het Woord,
het Woord was bij God
en het Woord was God.
Het was in het begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan,
zonder het Woord
is niets ontstaan van wat bestaat.
In het woord was leven
en het leven
was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen.

Het evangelie van Johannes begint als
een nieuw scheppingsverhaal. 'In het
begin was het woord' Hij schrijft dus niet
over de geboorte van Jezus zoals
Matteüs of Lucas dat doen. Wat
Johannes in Jezus gezien heeft, vat hij
samen in de woorden: 'leven' en 'licht'. In
Jezus schijnt het licht van Gods
aanwezigheid. In Jezus zien mensen wie
God voor de mensen wil zijn. Als je Hem
ziet, weet je meteen hoe je zelf moet
leven om ook voor anderen licht te zijn.
Alle mensen die zo 'licht' zijn, noemt God
'zijn kinderen'. Ze worden één voor één
uit hem geboren. 

In het begin
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Samen vieren

in kapel Hemelbake, Westervier
op vrij 9/12 om 15.15 u.
op vrij 23/12 om 15.15 u.
dagelijks om 10 u., door pr. Christoph

in de kapel van Hof Bladelin
elke zondag om 9.30 u.
op Kerstmis, zo 25/12 om 9.30 u.

op televisie, elke zondag om 10u 
4/12 op NPO2, vanuit Haarlem
11/12 op één, vanuit Hasselt
18/12 op NPO2, vanuit Rijswijk
25/12 op één, om 24.00 u. vanuit Ierland 
25/12 op één, om 11.00 u. vanuit Terhulpen,
gevolgd door “Urbi et orbi” 
8/1 op één, vanuit Sint-Jans-Molenbeek 
27/11 op één, vanuit Dadizele
4/12 op NPO2, vanuit Haarlem

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

Eucharistievieringen

Wees welkom in de kapel

10



Het loopt als een rode draad
doorheen de oude verhalen
die in de bijbel opgetekend staan:
dat dood en duister nooit
het laatste woord hebben.

Angst en onmacht evenmin.
Dat leven goed kan worden
en vrede bereikbaar is.
Dat ieder mens rechtop kan komen
om beeld van Liefde te zijn.

Een droom van ieder mens
die in de loop der eeuwen
een belofte werd
waar God zelf borg voor staat.

Tot op vandaag zet die belofte mensen in beweging.
Geen duister, of zij zien een lichtpunt.
Geen vastgeroeste situatie,of zij vinden een uitweg.
Klaar en helder zien zij de werkelijkheid onder ogen,
maar leggen zich niet neer bij de feiten.
Ze blijven hopen, gaandeweg.
Zij weten van beter.

Carlos Desoete

Niet dood en duister... hoop
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Binnen Curando West namen we afscheid van....

Mevr. Deurwaerder Lucienne
14 juli 1934 - 2 november 2022

In memoriam...

Mevr. Pierloot Lia
2 maart 1935 - 28 oktober 2022
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Dhr. Deschepper Jozef
5 maart 1935 - 20 november 2022

Mevr. Baeckelandt Annie
20 augustus 1940 - 18 november 2022

Mevr. Lefebure Blanche
9 juli 1935 - 22 oktober 2022



Nieuws uit Hof Bladelin
Ditjes en datjes

Westvlaamse gezegden
't Is een baanevrouwe: vrouw die zich thuis verveelt, haar huis ontvlucht en op gang is langs
wegen en straten om er te commeren met bekenden.
Langs de bane blijven hangen is je verhangen: Die veel café's bezoekt langs de baan gaat zijn
ondergang tegemoet.
Je moet doen lijk de koeien, tot tegen de grond bijten: De goede kans die je gegeven wordt
totaal benutten.
Om boer te zijn moet je hazepoten hebben en een zijnemage: Rap van hand en niet
kieskeurig zijn in de spijzen. 
Hij is met de bolle begraven: Niet kerkelijk begraven. Bij de kerkelijke begrafenis heeft de
lijkkoets bovenop een bol met kruis. Bij burgerlijke begrafenis ontbreekt het kruis, de koets
draagt alleen de bol.
Buiken maar niet beuzen: Ter plaatse, aan tafel, opeten, geen eten wegmoffelen voor thuis.
Ne beschaamde kop staat op ne legen buik: Wie beschaamd is aan tafel gaat met honger
naar huis!
Al buiten mooi, al binnen schooi: Trotse rijke familie, die door de omstandigheden tot armoe
vervallen, toch uiterlijk haar vroege trotse standing wil bewaren.
In iemands rapen schieten: Zich ongepast moeien, verkeerd tussenkomen.

De dronkaard krijgt hier geenen drank;
De vloeker gaat hier zijnen gank.
Die hier wil vechten of wil kijven
zal men gauw de deur uit drijven.
Nochtans verkoop ik geerne drank
op schoon plezier, in schoon gezang.
Maar hier ook zit ge voor uw geld
en gij geen slechte praat vertelt.
Als de policieklokke slaat 
is 't tijd dat gij naar huis toe gaat,
want later tapt men bier niet meer
noch voor een boer, noch voor een heer!

't Beertje Volkskundealmanak 1939

Herbergreglement

Kleinkinderen zijn altijd welkom.
Ouders enkel op afspraak.
Wat hier gebeurt blijft onder ons.
Geen beperking op kusjes en
knuffels.
Over bedtijd valt te
onderhandelen.
Geen vriendschap kan tippen
aan de onze.
Ijsjes zijn steeds toegelaten, ook
s' avonds.
Cadeautjes en snoepjes à
volonté.
Enkel de beste ouders kunnen
grootouders evenaren.

Dag mijn vriend

Dag, mijn vriend, ik weet dat je moet
gaan. Je hebt heel wat jaren aan
mijn zijde gestaan.
Iedere dag stond je voor mij klaar,
als ik je nodig had, was je daar.
Werken voor mij en mijn gezin is
wat je deed, door jou waren we
altijd netjes gekleed.
Niemand heeft een eeuwig leven,
maar je hebt alles wat je kon
gegeven. 
Ik heb je nu voor het laatst gezien,
mijn oude, trouwe wasmachien.

Huisregels bij oma en opa
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Even nadenken

Noem met de letter ‘F’
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 …..

'Een bankier is iemand die je geld
leent, op voorwaarde dat je kan
aantonen dat je het niet nodig
hebt.'

Dankbaar blijven voor onze leeftijd
(vervolg 4)

Weetje

Moeilijk doen gaat de meesten vaak het
makkelijkst af.
Alcohol lost geen problemen op, maar och, ook
water of melk niet.
Als je gezond bent heb je duizenden wensen,
maar als je ziek bent slechts één. 
Het onmogelijke doen we meteen, wonderen
duren iets langer en op verzoek kunnen we nog
toveren ook.
Als je een probleem hebt, probeer het op te
lossen.
Kunt u het oplossen, maak er dan geen
probleem meer van.
Weet wat je zegt en niet altijd wat je weet! Op
het juiste ogenblik doof zijn is ook een gave.
Veel mensen zouden graag getrouwd willen
zijn...alleen toch niet vierentwintig uur per dag.
Als ik dorst heb...ziet niemand het, maar als ik
aan het drinken ben ziet iedereen het!
Geduld is een schone deugd...maar je moet er
veel tijd voor hebben.
Niet storen a.u.b. ...ik ben al gestoord genoeg.
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Mijn voettocht naar Santiago de Compostela
(vervolg 2)
Op 2 maart 1996 na de middag vertrok ik van
de Gentpoort uitgewuifd door vrienden en
buren. Een korte trip van 13 km naar
Beernem. Op raad van Etiënne.
's Anderendaags begon de tocht echt...voor
drie en een halve maand dacht ik, maar ik had
tijd zat. In België had ik voor elke dag een
overnachting gepland, bij familie, bij vrienden
en vrienden van vrienden. Op 10 april verliet ik
vaderlandse bodem en stapte Frankrijk
binnen. Wel op pijnlijke voeten van de blaren!
In Le Quesnoy in de Gite Communiale kon ik
overnachten: 35 bedden voor mij alleen: het
begon goed!!!
Op 15 maart was ik in Fisme in de Abbaye N.D.
d'Igni. De rust van het klooster deed mij deugd
en de nonnekens waren uiterst lief. Mijn
voeten werden met veel liefde verzorgd. Ik
kreeg daar ook bezoek van
vrienden...Alhoewel mijn vrienden verwacht
hadden dat ik mee terug zou keren, ze hadden
een plaats vrij gehouden in de auto (heb ik
later vernomen) ben ik toch gebleven. 's
Avonds werd ik echter geconfronteerd met
mezelf: ik was hier nu drie dagen, ik was toch
niet vertrokken om hier te blijven tutteren en
mij te laten verwennen???
Ik ging resoluut voor de spiegel staan: Yvonne
Roelof, morgenochtend ga je hier weg, aan de
poort is het links naar Brugge en rechts naar
Compostela. Ik heb die nacht goed geslapen. 's
Morgens heb ik afscheid genomen van de
nonnekens en aan de poort... ben ik naar
rechts gegaan en tot in Dormans gestapt;daar
kon ik in een centre catholique overnachten.
Het avondmaal samen met de pastoor heeft
mij duidelijk gemaakt hoe eenzaam sommige
priesters zijn. Hij praatte honderd uit in een
diepgaand gesprek. Ik moest alleen maar
luisteren. Aan vele kerken hing toen al een
paier:  Le curé sera...het komt bij ons ook zo,
jammer genoeg.
In Sézanne kwam ik terecht in een Foyer pour
des dames agées, ik voelde mij op mijn plaats
en ik kom er de volgende dag blijven, een fijn
bed met verse lakens. Ik was er zo'n beetje de
attractie van de bewoonsters. Eén dametje
had het gevonden:" Blijf hier een tijdje bij ons
en zeg dat je naar C bent".
Ik naderde Vézelay, ik had zo in mijn
gedachten als ik in Vézelay geraak, bereik ik
zeker C en nu stapte ik van Bessy s/r Cure
naar Vézelay. 
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Vroeger had ik me dikwijls afgevraagd hoe een
M.E. pelgrim zich voelde toen hij de Baseliek
La Marie Madeleine aan de horizon ontdekte...
Wel nu weet ik het!... Plots na een bocht, daar
zag ik ze op een heuvel, maar nog ver,
minstens 12 km!!! En maar klimmen, langs een
historisch pad van uit Asquin, het leek
eindeloos... Alle religieuzen waren in de
baseliek, een hemels gezang, een
hartverheffende liturgie, hier moest ik wel
heilig worden! Ik was echter ontzettend moe,
bezweet van het klimmen en hongerig. De
muziek raakte mij diep, het leek mij een
droom. Vézelay, een plek waar duizenden
pelgrims toekwamen, rustten en verder
trokken, met hetzelfde doel als ik. Nu ben ik
één van hen, wel met een betere uitrusting en
zij konden beter stappen dan ik maar ze zullen
ook vol emotie deze Romaanse sacrale ruimte
ondergaan hebben.
Bij de Fréres de Jerusalèm was het een sober
avondmaal, die in stilte genuttigd werd, geen
probleem ditmaal voor mij, overweldigd als ik
was door emotie: ik was in Vézelay te voet van
Brugge, een belangrijke halte op mijn tocht. Na
het avondmaal bracht de gasten-broeder mij
met de auto naar benenden en ik had zo hard
gesleurd om met mijn rugzak naar boven te
geraken!
Op 4 april, Witte Donderdag, zette het
liturgisch feest zich voort, hemels! Ik werd
uitgenodigd bij de nonnekens voor het
paasmaal, gelukkig niet het laatste avondmaal.
Op Goede Vrijdag was het afscheid nemen en
weer loslaten, meestal met een beetje emotie
en hier in Vézelay zeker. Mijn gedachten waren
sterk beïnvloed door de paasliturgie, hoe
Christus met zijn kruis sleurde, 't zal zwaarder
gewogen hebben dan mijn rugzak, hoe zijn rud
en voeten pijn deden en hoe hij bespot werd
door de omstaanders. Stilaan raakten mijn
gedachten los en merkte ik de natuur rond mij
op: de lente was duidelijk in aantocht,
fluitende vogels en het begin van een welige
bloemengroei, daar zal Chr. niet opgelet
hebben.

 Yv. R.
(wordt vervolgd)



Nieuws uit Sparke viers

Stille Stonde in Sparke Viers
Verdriet

Ik mis je, ik mis je naast me.
Het lukt me niet altijd

om mijn tranen te laten stromen
Ik weet dat tranen louterend werken,

maar mijn verdriet zet zich vast.
Het gemis is groot,

het overstijgt me, het vult me.
Er is enkel maar verdriet, diep diep

verdriet.µ
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Onze wekelijkse traditie... op dinsdag en
donderdag rummikub
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Receptje Frangipanetaart à la Sparke Viers

Bladerdeeg
200 gr zelfrijzende bloem
Olie
3 eieren
150 cl volle yoghurt
Amandel essence
300 gr fijne suiker
200 gr zelfrijzende bloem
Abrikozenconfituur

Ingrediënten:
 

Werkwijze:
 

Rol het bladerdeeg uit.
Zeef de bloem en voeg suiker er olie aan toe.  
Goed roeren!
Voeg 2 volledige eieren toe aan het mengsel + het 3de eidooier.
Yoghurt er onder roeren en goed kloppen.
Ingeboterd bakblik bekeden met bladerdeeg.  Prik er ook enkele gaatjes in.
Breng een fijn laagje abrikozenconfituur op de bodem aan en verdeel de vulling
gelijkmatig in het bakblik.
Bakken in voorverwarmde oven op 175° gedurende 45'
Smakelijk!



Sfeerbeelden van november:
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Een frisse neus nemen en de zorg voor de dieren
staat voorop.



Nieuws uit  GAW Altegaar

12

L
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Nieuws uit Westervier
Sinds kort kunnen we wekelijks genieten van een bezoekje van Baziel. Baziel is onze
therapiehond die elke maandagmiddag onze harten komt veroveren! Het is een
Chinese naakthond. 

T-Dog: Baziel



Creatieve dagen
Wekelijks gaan enkele bewoners naar het
creatief atelier. Geniet van hun creativiteit. 

Dansfeest
Regelmatig zwieren we over de dansvloer! 
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Geniet mee....

Jubileum 
Edmond Demeyer en Marie-Thérèse vierden hun 70 jaar huwelijk. 
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Sfeer in huis...
Ommentomme
Genieten van de kleine dingen...



Heemnisse 
Gezelligheid troef...
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Sfeer in huis...
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Sfeer in huis...
Nokke Ma
Samen sterk ...
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Sfeer in huis...
Wonnebronne
Het alledaagse...



Nieuws uit Den Hoek 
Make it a december
...to remember!
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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: 

De bingo gaat uitzonderlijk door op de
3de dinsdag van de maand!  
Eenmaal per maand, op dinsdag, 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.

 Maandag 12 december om 14u30
 Gratis 
  

Welkom....
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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. 
 

 Maandag 5 december om 14u30
 Gratis 
 

Creanamiddag: Kerstcreaties

Met de feestdagen in het vooruitzicht leek
het ons fijn om een kerstcreatie te maken.
Heb je hier ook interesse voor, dan mag je
zeker aansluiten bij onze crea-activiteit! 
 
Donderdag 8 december om 15u 
 Gratis 
 

Film: Love actually
 

De film volgt het liefdesleven van acht
Londenaren in de aanloop naar kerst. De
nieuwe premier wordt verliefd op het
meisje dat hem thee brengt, terwijl zijn zus
huwelijks-problemen heeft. Een vader en
zijn stiefzoon moeten het  verlies van de
moeder verwerken, terwijl de zoon tot
over z'n oren verliefd is op een klasgenote.
Kom genieten van deze bijzonder mooie
kerstfilm, vergezeld van ijspralines.
 
Maandag 19 december 
om 14u30 - Gratis 
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15 euro

12 euro

12 euro

12 euro



Sfeerbeelden....
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Bouillabaisse Briljanten huwelijk
Chris en Therese

Herfstmenu

Zoete(n) inval

Verjaardag Veerle



Op 18 november trok de Sint-Maartenstoet door de straten van Sijsele. Hieronder alvast wat
geschiedenis hieromtrent.

Het is de naamdag van Martinus van Tours en wordt ook Sint-Martinus, Sinte-Marten, Sinter
Merte of Sinte-Mette genoemd. Sint-Maarten werd bekend doordat hij als soldaat de helft van
zijn mantel gaf aan een arme bedelaar en na een droom koos om verder te leven als een
christen. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek. Sint-
Maarten lijkt op Sinterklaas, maar is dit zeker niet. Sinterklaas is afgeleid van de heilige Sint-
Nicolaas.

Er zijn talloze sint-maartensliedjes. Vooral in Nederland is er sprake van een nog altijd groeiend
repertoire. Veel liedjes hebben een humoristische lading, al zijn er ook nog oude bedelliedjes.
Sommige liedjes komen in het hele taalgebied voor, zoals Sint-Maarten, andere liedjes komen
slechts in een klein aantal dorpen voor. De liedjes staan in een lange, orale traditie. Het oudst
bekende sint-maartensliedje is het volgende:
Stoockt vier, maeckt vier:
Sinte Marten komt hier
Met syne bloote armen
Hij soude hem gheerne warmen?
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Nieuws uit GAW De Zilvertorens Sijsele

https://nl.wikipedia.org/wiki/Naamdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martinus_van_Tours
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_van_Myra


Sfeerbeelden november
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November deed ons even stilstaan bij overleden dierbaren.. Samen beleefden we een stil
en veelbetekenend moment. 

Naast rummikub wagen we ons voortaan ook aan UNO. En we genoten van lekkere
pannenkoeken..
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Vrijdag 9 december
Vrijdag 23 december

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

telkens van 10u tot 11u. 

De residentenraad gaat door op
donderdag 8 december om 15.45 in de

cafetaria van Oranje.



Elke woensdag van 14u tot 16u in de cafetaria van Oranje
Sijsele. 

(Brouwerijstraat 7)
Iedereen welkom!

 
7 december

 
14 december

Geen leven in de brouwerij, breng gerust een bezoekje aan de
kerstmarkt in WZC De Stek.

 
21 december

playbackshow 
 

28 december
Kerstfeestje 'leven in de brouwerij'

 
4 januari

Nieuwjaars drink, breng jullie nieuwjaarsbrief maar mee!
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Leven in de brouwerij
december



November 1946. Jantje van Pardoens 'Een oude
Bruggeling in nood'

Uut de gazette

Het is alweer een heel tijdje geleden dat ik
nog eens in oude Brugse kranten
bladerde. In Brugsche Courant van 2
november 1946 viel m’n oog op een
onheilspellend bericht.

i
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Een redacteur van deze Brugse krant -was
‘t heemkundige Emiel Buysse ?- riep op
om een beeldje dat sinds jaar en dag aan
het venstertje van het Bargehuis zat, te
redden. Het beeldje was een begrip voor
de vele voetgangers die er op de
Katelijnevest voorbij wandelden. 
Aan het beeldje is een minder bekende
legende verbonden. Ik vertel je er meer
over.

De Bargeboten en het Bargehuis.
Tussen 1623 en 1908 was er op de Gentse
vaart een scheepsverbinding. Twee maal
per dag werden bargeboten door
paarden voortgetrokken op het kanaal.
Die schepen vervoerden zowel goederen
als personen. Het comfort voor de gasten
was van hoog niveau, met restaurant,
salon en kajuiten. Ook ’s avonds waren er
afvaarten. Rijke lieden scheepten dan in
voor een nachtje diskreet amusement. De
bargeboot deed er 8 uren over tot Gent.
Het Bargehuis aan de Katelijnepoort was
de aanlegplaats .
Goederen werden geladen en gelost. In
het Bargehuis was er ook een afspanning
waar passagiers terecht konden voor een
maaltijd, een verfrissing of een
overnachting. De uitbaters van de barge,
baas Moerlooze en z’n vrouw, hadden
heel wat -meestal ongeletterd- volk in
dienst. 

BRUGSCHE COURANT 2 11 1946 STADSARCHIEF
 BRUGGE

En over één van die jonge werkmannen gaat
het verhaal (of de legende?) : Jantje van
Pardoens.
Baas Moerlooze verloor zijn vrouw bij de
geboorte van hun dochtertje. Het kindje werd
Flora gedoopt en aan de zorgen van een
huisvrouw overgelaten. Weduwnaar
Moerlooze sloeg het in de drank. Geen dag
ging voorbij zonder dat hij poepeloere zat in
zijn Bargehuis rondtjoolde. Hij werd een
onmogelijke, harteloze man die zijn zaken liet
draaien op zijn meesterknecht Fillemon. De
huisvrouw deed het menage.
De barge-baas was een keikop van een vent,
die tegenover zijn personeel heel hard kon
uitschieten. De mensen langs de Katelijnevest
spraken er schande over.

HET BARGEHUIS. OPNAME UIT 1899 - STADSARCHIEF 
BEELDBANK BRUGGE

Het leven in het Bargehuis ging verder en op
een dag kwam er een nieuwe knecht in
dienst. Hij heette Jan en had eerder de stiel
geleerd bij Pardoen, de uitbater van de barge
aan de brug van Scheepsdale. Daarom
noemde met hem Jantje van Pardoens. Hij
woonde bij zijn moeder in ’t Visperstrètje -nu
zegt men deftig de Visspaanstraat- niet ver
van de Katelijnebrug. Het was ‘n doodbrave,
bedeesde, diepgelovige jongen.
Op ’n dag, toen dochter Flora ongeveer
zestien geworden was, smeet baas
Moerlooze de meid op straat en moest Flora
het huishouden doen. Zij was een
aantrekkelijk jong meisje geworden.



I

Er stapte een chique jonkman uit de koets,
gevolgd door een meisje met een grote
hoed en een voile voor haar gezicht. Jantje
kreeg het bijna aan z’n tikker. Dat was zijn
Flora! Ze liep daar op vijf meter van hem, in
een zijden kleed en om haar hals schitterde
een prachtige collier. De man die haar
vergezelde zag er rijk en decadent uit en
stonk naar parfum. Aan z’n vingers zaten
enkele ringen en hij droeg een koane met
koperen knop. Op het moment dat Flora
voorbij Jantje passeerde hield hij haar tegen
en prevelde : “Flora, ‘k heb altijd op je
gewacht. Je kent me toch nog ?” Ze bekeek
hem vanuit de hoogte en zei ijskoud “ La vie
continue. Bonne chance”. Ze trok de voile
voor haar gezicht en schreed de bargeboot
op. De donkere nacht in… en Jantjes arme
leven uit.
Sinds die dag was Jantje van Pardoens ‘n
verbitterd mens. Elke avond, na het werk zat
hij in het venstergat, langs de vesten naar de
richting van Gent te staren in de hoop dat
Flora ooit zou weerkeren. Hij zat er zomer en
winter. Ook op die ijskoude avond in januari.
Toen hij ’s ochtends niet op het werk
verscheen ging meesterknecht Fillemon
kijken. Hij vond er Jantje aan zijn klein
venstertje…. doodgevroren. Een beeldhouwer
van de meubelfabriek Claeys uit ‘t Zonneke
Meers zorgde er voor dat Jantje van
Pardoens nog vele jaren op Flora bleef
wachten.
Hij maakte een beeldje van Jantje. Dat was
in 1946 vermolmd en versleten. Vandaag zit
Jantje nog steeds aan ’t venstertje. Nu in het
Brugs museum van Volkskunde.

Een woordje uitleg ?
Vele woorden en uitdrukkingen zijn niet-
Bruggelingen onduidelijk of zelfs ongekend.
Daarom een woordje uitleg.

Bargeboot.
Vanaf 1623 tot kort voor de Eerst
Wereldoorlog was er op het kanaal Brugge-
Gent een dagelijkse verbinding met
bargeboten. Een bargeboot was 4 meter
breed en 24 meter lang. Hij werd
voortgetrokken door een 5-tal ketspaarden
die in Aalter werden omgewisseld. 
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Maar dat kon vader Moerlooze niet
tegenhouden om dochterlief af en toe een
ferme pak slagen te geven. Soms tot het
meisje erbij neerviel. Op een dag was Jantje,
de nieuwe knecht daar getuige van en kwam
hij tussenbeide om Flora te helpen de slagen
af te weren. De steendronken Moerlooze was
precies een briesende leeuw. Meesterknecht
Fillemon moest helpen om het meisje uit z’n
handen te redden.
Die dag ontstond er een passie tussen Flora
en Jantje. Vader Moerlooze kreeg daar lucht
van en verbood hun verdere omgang. Meer
nog : hij besteedde zijn dochter als
dienstmeid uit aan een klant van zijn
bargeboot, die dikwijls in een van de
luxekajuiten de nacht-afvaart nam naar
Gent. Het was een rijke kasteelheer uit
Beernem.
Jantje was er ’t hart van in dat z’n geliefde
was verbannen. Hij zat te treuren aan het
venstertje van z’n zolderkamertje boven de
paardenstallen. De wandelaars op de vesten
zagen hem wezenloos zitten staren in de
richting van Gent. In de richting van Flora …
Na een tweetal jaren vernam Jantje dat
Flora als dienster werkte in een bordeel in
het Stoofstraatje, een zijsteegje van de
Katelijnestraat. De kasteelheer had ‘t woord
“dienstmeid” té letterlijk genomen. En toen
bleek dat Flora in verwachting was, werd ze
aan de deur gezet. Moerlooze wilde z’n
dochter niet terug in huis nemen en zo kwam
het vroegere lieftallige meisje in de
prostitutie terecht. Omdat ze minderjarig was
en anders in het ‘Bedelaarswerkhuis’ nabij de
Oude Gentweg zou geplaatst worden, werkte
ze in een bordeel als dochter van de
uitbaatster. Haar pas geboren kindje werd in
‘t wezengesticht van de Papnonnen op de
Wijngaardplaats opgenomen. Er was maar
één oplossing : Flora moest een man vinden
en trouwen.
Jantje hoopte haar te kunnen herwinnen,
maar als diepgelovig mens durfde hij de
stap naar het bordeel niet zetten.
Op een dag deed Jantje het verschot van z’n
leven op ! ‘t Was op een zaterdagavond, de
bargeboot “Den Dolfijn” lag juist gereed om
de nacht in te varen naar Gent, toen een
gesloten koets met twee paarden de
binnenkoer van ’t Bargehuis kwam
opgereden.



Vandaar de naam trekschuit. Het
achterste deel van de bargeboot was
voorbehouden voor rijke, dikwijls
decadente, reizigers die gedurende de
hele vaart, die acht uren duurde konden
genieten van de beste gerechten, drinken
van de beste wijnen en zich vermaken in
een uiterst luxueus interieur.
Bargehuis.
Het gebouw aan de Katelijnepoort werd
gebouwd op het einde van de 18de eeuw.
Een ander restant van de
bargeverbinding is de Bargiekaai aan de
Brugse poort in Gent. In 1944 werd het
bargehuis zwaar beschadigd door de
explosie van de Katelijnepoort, bij het
wegtrekken van de Duitse bezetter. Het
werd herbouwd. De laatste gebruiker in de
vijftiger jaren van vorige eeuw was
‘Vervoer Achilles Blomme’. De firma
verhuisde naar de Krakeleweg in het
Brugs havengebied en hield in 2020 op te
bestaan.
De stad Brugge verkocht het bargehuis in
2004 voor € 500.000, waarna het werd
gerenoveerd. Sinds 1979, bij de voltooiing
van de ring rond Brugge palen de
gronden van het Bargehuis niet meer aan
het kanaal. De oude reling staat er nog. In
1980 werd het gebouw beschermd
erfgoed. Vooraan is een horecazaak
gevestigd en in de vroegere stallingen
kantoren.
Visspaanstraat(in Brugs ‘t Visperstrètje).
Deze straat loopt van de Katelijnestraat
naar de Oude Gentweg. In 1302 wordt ze
voor het eerst vermeld. De naam is
wellicht afgeleid van het huis ’t Vispaen
(vismand) die in de straat stond. 
Het is een volkse buurt met
arbeidersgezinnen waarvan de
echtgenoot in La Brugeoise of in een van
de vele tuinbouwbedrijven in de buurt
werkte. De meest bekende onder hen is
Louis Cabo. Hij was drie maal nationaal
bokskampioen en nam in 1948 deel aan
de Olympische Spelen in Londen. Hij
woonde in het straatje tot aan zijn
overlijden op 30 augustus 2010.

Stoofstraatje.
Het is een smal steegje tussen de
Katelijnestraat en het Walplein. In de 15de
eeuw kende Brugge veel badhuizen die
ook ‘stoven’ werden genoemd. Enkele van
die badhuizen bevonden zich in dat kleine
steegje. Heren en dames uit de burgerij
maakten er gebruik van. Men kon er ook
eten en drinken…. en zich vermaken.
Sommige stoven evolueerden tot
bordelen. 
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Vandaag is het Stoofstraatje een van de
drukst bezochte straatjes van het toeristisch
traject in het centrum van Brugge.
Bedelaarswerkhuis.
Het gebouw staat in de Werkhuisstraat,
tussen de Oude- en Nieuwe Gentweg. Het is
in 1770 opgetrokken. In de Oostenrijkse
periode (1713-1792) was bedelen op straat
verboden. Wie geen inkomen had en op
straat was beland, werd er opgenomen.
Vandaag is het verbouwd tot
studentenverblijven en kantoren.
Papnonnen.
De uit Frankrijk afkomstige orde “De
Dochters van Liefde van de Heilige
Vincentius à Paulo” opende in 1851 op het
Wijngaardplein een wezenschool voor jonge
meisjes.
De zusters waren bekend door hun grote
hoeden en bijzonder actief tijdens de
perioden van cholera die de arme Brugse
bevolking teisterden van 1853 tot 1866. Tot
rond 1955 werkten de zusters tussen de
mensen als een soort thuisverpleegsters
‘avant la lettre’. Zuster Anna was een begrip
in de volksbuurt. Zij deed dagelijks haar
ronde in de buurt om zieken te helpen. Voor
het verzorgen van voetkwalen was zij zeer
gekend.
Een koane
Oud Brugs voor een lichte wandelstok die
door heren met allure als modeaccessoire
werd meegedragen. Het is afgeleid van het
Franse ‘une canne’. Vroeger dreigde men er
mee om kinderen “een koane tegen hunder
oren te geven” wat symbolisch wil zeggen :
een slag van de wandelstok geven.
Meubelfabriek Claeys
Sinds 1907 had de familie Claeys een
meubelfabriek in het Zonneke Meers. Er
werden handgemaakte meubels van hoge
kwaliteit vervaardigd. Rijke families waren er
klant. De zaak had nog enige tijd een
toonzaal in de nabij gelegen Katelijnestraat.
Etienne Claeys was de zaakvoerder. Hij had
hoog aanzien in het Brugse verenigingsleven
en was tot op hoge leeftijd voorzitter van het
Comité van Initiatief. In 1994 vielen al de
activiteit stil en in 2002 werd het pand
omgebouwd tot 18 appartementen.

Denis Vermeire
Juli 2022

Bronnen :
Brugs Ommeland, 2017/3, Brugge in tijdens van cholera, Koen
Rotsaert
Stadsarchief Brugge, Beeldbank en Historische Kranten.
Straten en pleinen in Brugge, Chris Weymeis
Tijdschrift Brugge die Scone, Zomer 1994 – Jaak A. Rau.
Eigen archief.

 



Deforche Anneleen - 3 december
Vandevorst Elsje - 3 december
Van houtte Marijke - 4 december
Rodet Melissa - 5 december
Cauwelier Katrien - 6 december
Roels Robina - 8 december
Courtine Armelle - 8 december
De Bree Shauni - 11 december
Ryckaert Evy - 14 december
Corneillie Eline - 18 december
Spychala Boguslawa - 19 december

Verjaardagen 
Proficiat!
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Westervier.

Medewerkers

Sparke Viers / GAW Altegaar

Hof Bladelin

Gaw De Zilvertorens Sijsele

Gaw De Zilvertorens Westkapelle
Dhr. Verstraete Jacques - 6 december
Mevr. Maenhout Mariette - 11 december
Mevr. Reyershove Lea - 18 december
Mevr. Kint Monique - 19 december
Mevr. Lammens Irena - 26 december
Dhr. Martens Marcel - 27 december
Dhr. Willems Jacques - 28 december 

 

Dhr. Van Nieuwenhuyse Jean - 16 december
Dhr. Annicaert Noël - 17 december
Dhr. Van Wynsberghe Bertrand - 18 december
Mevr. Van Steenhuyse Rachel - 19 december
Mevr. Vanthournout Rosa - 29 december
 

Mevr. Van Haute Cecile - 10 december
Mevr. Maenhout Georgette - 11 december
Dhr. Destoop Valeer - 13 december
Mevr. Pourbaix Coronne - 16 december

Mevr. Molenmans Mia - 22 december
Mevr. Coelus Rachel - 25 december
 

Dhr. Lorson Jean - 5 december
Mevr. Decoster Denise - 7 december
 



O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede
 

Pensionaatstraat 8A, 
8755 Ruiselede


