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Erik Naert
Vrijwilliger

Beste vrienden van Curando West

Toen ik op 6 januari, Driekoningen dus,
samen met mijn collega’s Melchior en
Caspar, de weg zocht naar Bethlehem,
belandden wij ‘toevallig’ in Westervier en
Sparke Viers. “Bethlehem? De eerste straat
links en aan de lichten rechtdoor”
probeerde iemand ons wijs te maken. Maar
die vlieger ging natuurlijk niet op! Ik had me
voor die gelegenheid laten schminken, en
was dus de zwarte koning Balthazar. 
Melchior en Caspar kwamen voor het eerst
in Westervier en Sparke Viers en waren
sterk onder de indruk van de warme sfeer
die er was, en is. Ikzelf, mijn naam is Erik
Naert, ik ben 84 jaar jong, ken al langer
Westervier, want ik ben hier al meer dan 12
jaar vrijwilliger. En je houdt het geen 12 jaar
vol als je als vrijwilliger niet gewaardeerd
wordt door je ‘werkgever’. 

.
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En dat vind ik zo fijn in Westervier: die warme dankbaarheid van de directie en het
personeel, naast de vaak ontroerende dank van de bewoners. Toen ik laatst een
PowerPointpresentatie gegeven had met ‘liedjes waarvan je vrolijk wordt’, nam een
bewoonster mijn hand, kneep erin, er rolde traan uit haar ogen die meer zegden
dan 1000 woorden.
Want ja, wat doe ik eigenlijk als vrijwilliger? Het is allemaal ‘dankzij’ of ‘de schuld
van’ mijn dochter Annemie. Toen die 12 jaar geleden zei dat ze elke maand zou
komen zingen mét de bewoners, ben ik op de kar gesprongen. Want muziek is mijn
leven, mijn hersencellen zijn precies noten die gans de dag door liedjes produceren.
Samen met Annemie en Hilde laat ik de bewoners zingen, liedjes van vroeger en nu.
Heerlijke momenten zijn het!
Er zijn zoveel gelegenheden om je als vrijwilliger in te zetten en zo de job van het
personeel wat te verlichten. Ik durf wel eens worstjes bakken voor de jaarlijks BBQ,
meegaan op uitstap, animeren op een sportdag, helpen bij het vervoeren van
bewoners naar een activiteit. Maar er zijn hier mensen die veel meer doen dan ik, en
waarvoor ik heel bewondering heb. Dat gaat van het voederen van de papegaai tot
het bemannen (of bevrouwen) van de bar in het cafetaria. Ik weet het, hiermee doe
ik onrecht aan al die andere jobs die dagelijks en wekelijks ongeweten en ongezien
gedaan worden door tientallen vrijwilligers. Het lijkt allemaal zo vanzelf sprekend,
maar dat is het niet! Maar toch zo waardevol en…nodig!
Zelf hoop ik dat er in mijn hersencellen geen valse noten komen, -dat is een
doordenkertje-, zodat ik nog lang mezelf en de bewoners mooie momenten kan
bezorgen.



Jaarlijks verdeelt de vrijwilligerscentrale in 
 Brugge Doe Goed-passen aan Brugse
vrijwilligers! In Brugge doet 1 op 5 inwoners
vrijwilligerswerk. Dat is een pak hoger dan in
andere steden.
Deze onmisbare krachten ontvangen als
bedanking een Doe Goed-pas. Met de Doe
Goed-Pas kan er korting verkregen worden
bij meer dan 61 lokale handelaars en 11
sociale organisaties gedurende 2023.
Dankjewel aan Stad Brugge dat wij de
vrijwilligers binnen Curando West  deze pas
kunnen aanbieden.
Voor de gebruikers van de Doe Goed-pas,
neem zeker een kijkje op pagina 40 van de
bijgevoegde brochure want Curando West
heeft ook twee verrassingen in de aanbieding.

Nieuws uit Curando West
Week van de vrijwilliger
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Week van de vrijwilliger

In de week van 25 februari tot 5 maart vieren
we de week van de vrijwilliger. Het thema van
de Week van de vrijwilliger dit jaar is 'Iedereen
wint met vrijwilligerswerk'. Vanuit Curando
West kunnen wij deze leuze alvast beamen.

Vrijwilligerswerk zorgt bij vrijwilligers voor relevante
ervaring, tonnen plezier én een goed gevoel.
Organisaties krijgen dan weer enthousiaste
helpende handen erbij en breiden hun team uit.
Ook voor de maatschappij is vrijwilligerswerk een
grote meerwaarde, aangezien onze samenleving
er enkel mooier van wordt. Iedereen wint dus!

We zijn dan ook blij en dankbaar voor de vele
vrijwilligers die zich inzetten op één van onze
plekken. Het is fijn om elk zijn/haar talenten te zien
inzetten! Begin maart organiseren we ons jaarlijks
vrijwilligersfeest 'Chapeau'. Aan al onze
vrijwilligers....de uitnodiging volgt....

 

https://www.facebook.com/Vrijwilligerscentrale?__cft__[0]=AZXgZwGyUFCblCCnb0V-B6j3Yy4v0V6ZJQgraB943lwDlFJJikIdDBu9SAeAPydwpdJM_1U9K3zK4gT-MA09x7GoHN6gc4wzfvoYFazeuG23UEmR94WWc_r7c7MvtyDcsqckwKWnBMYjZ-Trw8sY2gPnvm8asJ4C685f0lK-Q5plp5DQtUPQPpyw8E8O4wYR591_cZUcP7IsEBlcELZO8Ob_FosouSjP2vERQiEDlnocGU0BLHY_7FtE7AxUPEs9Eky0F2-r9VufbWSNVfnYy5K3U0byDrT_LkJeKmRk1l9Mhw&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/Vrijwilligerscentrale?__cft__[0]=AZXgZwGyUFCblCCnb0V-B6j3Yy4v0V6ZJQgraB943lwDlFJJikIdDBu9SAeAPydwpdJM_1U9K3zK4gT-MA09x7GoHN6gc4wzfvoYFazeuG23UEmR94WWc_r7c7MvtyDcsqckwKWnBMYjZ-Trw8sY2gPnvm8asJ4C685f0lK-Q5plp5DQtUPQPpyw8E8O4wYR591_cZUcP7IsEBlcELZO8Ob_FosouSjP2vERQiEDlnocGU0BLHY_7FtE7AxUPEs9Eky0F2-r9VufbWSNVfnYy5K3U0byDrT_LkJeKmRk1l9Mhw&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/Vrijwilligerscentrale?__cft__[0]=AZXgZwGyUFCblCCnb0V-B6j3Yy4v0V6ZJQgraB943lwDlFJJikIdDBu9SAeAPydwpdJM_1U9K3zK4gT-MA09x7GoHN6gc4wzfvoYFazeuG23UEmR94WWc_r7c7MvtyDcsqckwKWnBMYjZ-Trw8sY2gPnvm8asJ4C685f0lK-Q5plp5DQtUPQPpyw8E8O4wYR591_cZUcP7IsEBlcELZO8Ob_FosouSjP2vERQiEDlnocGU0BLHY_7FtE7AxUPEs9Eky0F2-r9VufbWSNVfnYy5K3U0byDrT_LkJeKmRk1l9Mhw&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/brugge?__eep__=6&__cft__[0]=AZXgZwGyUFCblCCnb0V-B6j3Yy4v0V6ZJQgraB943lwDlFJJikIdDBu9SAeAPydwpdJM_1U9K3zK4gT-MA09x7GoHN6gc4wzfvoYFazeuG23UEmR94WWc_r7c7MvtyDcsqckwKWnBMYjZ-Trw8sY2gPnvm8asJ4C685f0lK-Q5plp5DQtUPQPpyw8E8O4wYR591_cZUcP7IsEBlcELZO8Ob_FosouSjP2vERQiEDlnocGU0BLHY_7FtE7AxUPEs9Eky0F2-r9VufbWSNVfnYy5K3U0byDrT_LkJeKmRk1l9Mhw&__tn__=*NK-y-R


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"



Zin in februari
Even de tijd door het jaar
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Middenin de tijd door het jaar tussen
de kerstkring en de veertigdagentijd
valt Lichtmis. Dat vieren we dit jaar in
de kapel op vrijdag 3 februari, zoals
altijd om 15.15 u. Met vlaggetjes in alle
kleuren en de afdruk van handjes en
voetjes van onze kleintjes in Curando
West. In diezelfde week eten we ook de
traditionele pannenkoeken want "Geen
vrouwke zo arm, of ze maakt op
Lichtmis haar panneke warm." en
verwelkomen we extra graag elke
ouder die komt met zijn of haar kindje.

Het eind van de kerstkring
In de kerstvieringen van Westervier (23/12) en Hof
Bladelin (25/12) werd het kindje Jezus in Curando West
ontvangen werd, met evenveel feestelijk gezang als
tijdens de vieringen in LDC Den Hoek en Sparke Viers.
Na de verschillende kerstfestiviteiten sloten we het jaar
2022 en mochten we 2023 verwelkomen. Ook van het
pastorale team van ganser harte een gezegend jaar
toegewenst. Dat het een jaar vol vrede mag zijn.
Daarvoor staken we in de kerstviering in Westervier ook
het vredeslicht aan. Het kaarsje werd op 19 december
ontvangen in de Magdalenakerk en werd aangestoken
met de vlam die jaarlijks vanuit Jeruzalem komt.

Dit jaar startte zoals altijd met het Feest van de
Openbaring, ook wel Driekoningen. In de viering in
Westervier ontvingen we dan ook de drie wijzen uit het
Oosten aan het begin van de viering. En we vierden met
een vijftal koningen-voor-één-dag in de kapel, die een
boon in hun taart bij de koffie hadden gevonden.Tijd door het jaar

Veertigdagentijd
Vanaf Aswoensdag begint de 40-
dagentijd, een periode van inkeer en
bezinning. Aswoensdag is dus de
eerste dag van de voorbereidingstijd
op Pasen die loopt tot en met Stille
Zaterdag. Eigenlijk duurt deze periode
46 dagen maar zondagen tellen niet
als vastendagen. 



As reinigt wat vuil is
Een kruisje van as op hun voorhoofd herinnert
christenen er niet alleen aan dat er ooit een einde
komt aan hun leven, maar ook dat ze vaak tekort
komen tegenover hun medemensen en
tegenover God.

As heeft een reinigende kracht.
Denk maar aan koperlampen, zwartgeblakerde
kookpotten of kachelraampjes die gepoetst
worden met as. Zo verwijst het askruisje niet
alleen naar onze broosheid, maar ook naar God
die het diepste wezen van mensen wil zuiveren
van alles wat hem dof en schuldig maakt.
Wat maakt jouw leven of dat van anderen vaal
en kapot? Op welke domeinen heb jij nood aan
vergeving? Aan meer zuiverheid? Met wat wil je
komaf maken?

As maakt de bodem vruchtbaar
Boeren in derde wereldlanden verbranden
stukken bos: dat levert hen betere grond en dus
ook een betere oogst op.
Hoe dood assen ook zijn, toch maken ze de
bodem bijzonder vruchtbaar.
(uit: Kerknet, https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/haal-jij-ook-
een-askruisje-op-aswoensdag)

Waarom as?
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As in de Bijbel
As komt in de Bijbel veel voor als teken
van berouw en boetvaardigheid. In de
Bijbel lees je hoe de boeteling zich as
over het hoofd strooit. Vaak gaat hij
daarbij gehuld in een zak, die als
boetekleed werd gedragen. Vandaar de
uitdrukking "in zak en as" zitten. Daaruit
groeide het gebruik van asbestrooiing of
asoplegging voor àlle gelovigen. Elke
christen ervaart zichzelf immers als
zondig en heeft nood aan bekering.

Het askruisje is voor christenen op
deze dag teken dat ze zich 40 dagen
lang bezinnen over wat in hun leven
vergankelijk is en wat
eeuwigheidswaarde heeft, hoe ze met
een propere lei kunnen beginnen en
meer vruchten kunnen dragen.
Omdat ze hun inspiratie voor dat
nieuwe leven uit het evangelie en dus
bij Jezus halen, krijgt de as op hun
voorhoofd de vorm van een kruisje.
Het kruis is immers bij uitstek het teken
van Jezus. Wie zich laat signeren met
een kruisje of zelf het kruisteken
maakt, geeft aan dat hij steeds meer
wil lijken op Jezus in denken, spreken
en doen, met hoofd, hart en handen.

Aswoensdag



Samen vieren

in kapel Hemelbake, Westervier
vrij 3/2 om 15.15 u. (Driekoningenviering)
vrij 17/2 om 15.15 u.
 vrij 3/3 geen viering maar koffiestop (zie
hieronder)
vrij 17/3 om 15.15 u. 
dagelijks om 10 u., door pr. Christoph

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

op tv
zo 5/2 om 10 u. op één, uit Oudenaarde
zo 12/2 om 10 u. op NPO2, uit Hengelo
zo 19/2 om 10 u. op één, uit Beringen
zo 26/2 om 10 u. op NPO2, uit Eindhoven
zo 5/3 om 10 u. op één, uit Grimbergen

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

Eucharistievieringen

Wees welkom in de kapellen in Curando West
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Koffiestop 
Ook wij dragen graag ons steentje bij voor
Broederlijk Delen. Op vrijdag 3 maart organiseren
we dan ook op verschillende plekken in Curando
West een solidaire koffiepauze. Geniet van een
kopje troost en een stukje gebak met liefde voor
het Zuiden. Dit jaar steunt Broederlijk Delen
projecten in Guatemala, Rwanda en Burkina Faso.
De helft van onze opbrengst gaat ook naar het
project Mufunga, dat onze zusters een warm hart
toedragen.

vrijdag 3/3, 14.30 u. tot 16.30 u.



Als je voelt dat je vastroest
in een patroon van ieder voor zichzelf
en verstrikt raakt
in een woestenij van hebben en houden,
durf dan de woestijn door:
stap voor stap
de weg van mensen opnieuw gaan,
vragen stellen bij je doen en laten,
je heroriënteren
met een ander horloge
en een ander kompas
in de hand,
stil houden bij een vergeten bron
om je andere ik
en die andere mens
als tochtgenoot te treffen,
verder gaan,
met mensen en omwille van mensen,
weer mens worden aan elkaar.
En zakt de moed in je schoenen,
haak dan toch niet af,
vrees niet,
want bij elke exodus
is de Heer met je.

Kathleen Boedt

Als je voelt dat je vastroest
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Binnen Curando West namen we afscheid van ...

Dhr. Schoutteet André
 11 september 1932 - 2 januari 2023

In memoriam...

Dhr. Dombrecht Omer
5 januari 1932 - 2 januari 2023
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Dhr. Verstraete Jacques
6 december 1934 - 9 januari 2023

Dhr. Demeyer Edmond
 7 september 1932 - 24 december 2022



Nieuws uit Hof Bladelin
Ditjes en datjes

Kerstavond en oudejaarsavond
De mooie versiering in de gang, de kapel en het
restaurant zorgde tijdens de voorbije jaarovergang
voor een warme sfeer voor onze bewoners.
Op initiatief van de medewerkers en de vrijwilligers
konden onze residenten samen met familieleden en
vrienden-bezoekers op beide avonden aanzitten
aan een fijn gedekte tafel voor een gevarieerde vis-
of vleesschotel. Een formule die meerderen
aansprak en alle lof verdiende! Van harte dank aan
alle bezielers.

Als je gezond bent,
heb je duizend wensen.
Als je ziek bent,
slechts één.

Bij een kapper
is een "scheiding"
het goedkoopst

Niets gaat vanzelf,
behalve bergafwaarts.

Adam had geen schoonmoeder,
hij leefde in het paradijs.

Er komen vanavond vele vrienden
om met hun telefoon te spelen.

Er zijn twee soorten mensen op de wereld:
mensen met wie je wilt drinken,
en mensen waardoor je gaat drinken.

Op het juiste moment doof zijn,
is ook een gave.

Ik mocht van de dokter
maar twee biertjes daags drinken,
ik heb nu twee dokters.

De enige bank die ik vertrouw
is mijn vensterbank.

De weg naar geluk; gaat niet met de lift,
maar met de trap.

Tegeltjeswijsheid

Westvlaamse gezegden

Ik dele nie gaarne, 'k heb het liever al:
spreuk van een gierigaard bij een
erfenis, 'delen' betekent ook erven.
God is god en gelei is god en half: Het
geld is oppermachtig in de wereld.
Ze mag geen haartje zien liggen of ze
moet weten van welken hond het is:
Waar sprake was van een jaloers,
achterdochtige echtgenote.
Voor wiens 'n heiligen zouden we dat
doen: We hebben geen verplichtingen
daartoe.
De heren zijn stinkers en de zotten zijn
blinkers: Sommige 'heren' zijn hard en
onbarmhartig, andere voeren domme
glorie.
Den deên heêt d'horloge overwrocht:
teveel gewerkt, zich doodgewrocht.
De klagers hên geên nood geef de
stoefers è brood: Dit is overduidelijk.
Hij affeseert moar lik en bundel hooi
tegen de wind: Hij schiet niet op, doet
er niet aan voort.
Je moet de stok in tweên deêln: de
tegenpartij moet tegemoetkomen.
Ols de lucht voalt me goân ol
droender zien: Trek het je niet aan. We
kunnen er niets aan doen.
Rap in d'hand, rap onder de tand, rap
in verstand: wie slim is en doordoet
komt er wel. 11



We leven echt in een boeiende, toffe tijd!

Weetje

De Olympische Winterspelen vonden plaats
in Beijjing op kunstsneeuw.
In Frankrijk verlichten skigebieden de pistes
tot middernacht, zodat "late opstaanders"
in de nacht kunnen skiën."
De Lufthansa voert 8000 "lege vluchten om
haar startsloten te kunnen behouden."
De meeste grote voetbalwedstrijden vinden
's avonds plaats onder de spots van mega
spotlights die elektriciteit verslinden.
De 8 nieuwe en gigantische voetbalstadions
die de wereldbeker in Qatar ontvangen,
hebben airconditioning  (in een woestijn).
Honderden vrachtwagens rijden  heen en
weer naar Spanje om ons groenten en fruit
te brengen terwijl regionale producten de
vuilnisbak in gaan of worden verpletterd
door bulldozers.
Het grootste schip ter wereld: Wonder of
the Seas zal met 7000 passagiers en 2300
bemanningsleden rondjes varen op zee.
Ongeveer 3500 containerboten circuleren
wereldwijd en verbruiken elk 28.000 liter
brandstof per 1000 km.

Corona, apenpokken, het milieu dat naar de
knoppen gaat en als (voorlopig?) toetje een
fris oorlogje in Oekraïne. 
Wat zijn we gelukkig!
Een wereld van gekken!
Rij elektrisch, sorteer uw afval, trek een trui aan
en verwarm 19°, rationaliseer uw kilometers,
wandel voor het klimaat....
Waarom moeten wij "altijd de enige zijn" die
besparen voor de gemeenschap terwijl:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

12

9. Miljardairs bieden mensen ruimte reizen aan
onder "astronomische" omstandigheden.

En ondertussen, uit "ecologie" gaan we het
rijden met een auto of benzine verbieden
aan mensen die niet de middelen hebben
om van auto te wisselen en die moeten
gebruiken om te gaan werken.
Wie houden we voor de gek?

Een resident van Hof Bladelin
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Even nadenken

Noem met de letter ‘I’
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 …..

De postbode is erg bezorgd.
De wielrenner kan niet rondkomen.
De imker is er niet bij.
De uroloog is pissig.
De DJ draait door.
De fruitkweker is niet meer te pruimen.
De accountant rekent nergens meer op.
De loodgieter staat het water aan de lippen.
De toiletdame zit in de shit.
De voetballer heeft geen doel meer.
De brandweerman is uitgeblust.
De inpakkers kunnen wel inpakken.
Voor de behangers is geen rol meer weggelegd.
De rij instructeur slaat geen nieuwe weg in.
Bij de cardioloog komt het 'hart' aan.
De cartoonist ziet geen tekenen van herstel.
De oorarts vindt het ongehoord.
De baggeraar vindt het bagger.
De dermatoloog zit niet goed in zijn vel.
De diëtist wordt aan het lijntje gehouden.
De frezer heeft niets meer te vrezen.

Woordspelingen bij een energiecrisis



Mijn voettocht naar Santiago de Compostela
(vervolg 4)
Na Jaca stapten wij richting Puenta La Reina.
Ik liep achterop, Johannes sprak vlot spaans
en was gewoon op trektocht te gaan, zo heb
ik in korte tijd veel bijgeleerd. Om over INFO
te praten: voor ik vertrok had Etiënne mij
geïnformeerd, eens dat je de Pyreneëen over
bent, in Jacamoet je rechts afslaan en zo kom
je in P.la R. Zo simpel was het wel niet.
Onderweg ontmoetten we nog een duitser
Stefan, met slechte schoenen en veel blaren:
we spraken engels met elkaar, maar ik kon
ook mijn duits wat aanvullen.

Met twee verkenners, gewapend met kaart en
pas, liepen we toch verkeerd, zo kwamen we
aan Fos de Lumbier, een kleine canyon, om
terug op de juiste weg te komen moesten we
door een natuurlijke tunnel door de berg, een
soort grot, una cueva, wel een beetje donker! 
We overnachtten in Ruesta, een dorp dat toen
helemaal verlaten was doordat de weiden en
landerijen onder water gezet werden voor een
stuwmeer: de embalse de Yesa: wij
passeerden dorpjes met heerlijke namen als
Artieda, Unduez de Lerda, het klinkt anders
dan Zillegem of Zottegem. We waren getuige
van een plechtige communie, de meisjes
leken bijna bruidjes, zo overdadig versierd en
het was groot feest. Het was allemaal nieuw
voor mij, duidelijk verder weg van onze
gewoonten. We passeerden Eunate, ook weer
zo'n plaats in mijn plan waar ik van onder de
indruk was, zo zuiver romaans, omringd van
wuivend koren, stond het kerkje er als een
kleinood. In dit prachtig romaans kerkje
verloor ik weer even mijn evenwicht, maar nu
was ik niet alleen, er kunnen over praten was
een balsem. Van Johannes en Stefan kreeg ik
felicitaties dat ik reeds zoveel gestapt had, het
deed deugd en de dame die voor het kerkje
zorgde omhelsde mij, met zoveel
genegenheid moest ik toch gelukkig zijn!

Op 2 juni kwamen we aan in Puenta La
Reina-gares (Baskisch) waar de drie huidige
belangrijke caminos zich verenigen: Des de
qui todos los caminos se...un solo: Camino
Francès. 's Morgens, heel vroeg is Stefan
vertrokken, zonder afscheid, misschien was
het wel beter zo...

Wat heel sterk opviel: op de Camino was
iedereen gelijk, naar beroep werd niet gevraagd. 14

Rijkdom speelde geen rol, zeker niet als je in
de Refugio's sliep. Er kon in het bed naast je
een advocaat of een schoenmaker liggen, in
pyjama en in de slaapzak, maakte dat
allemaal geen verschil.
Van dan af werd het een heel andere tocht:
slapen in Refugio's, vaak met veel andere
pelgrims en veel snurkers. Op de Camino, de
pelgrimsweg, was het drukker, het was
wennen. Er waren veel bloemen, de weg was
afgeboord met tientallen soorten, velden vol
klaprozen. De natuur was nu op z'n mooist,
feest om daar tussen te stappen. Aan het
Romeinse brugje van Cirauqui ontmoetten we
een Canadees, met de fiets. Wat drijft een
mens van over de oceaan om hier de Camino
af te fietsen?

Van uit Estella vertrok Johannes naar huis, hij
ging noordwaarts, ik stapte westwaarts
verder, elk terug alleen, een eigen keuze!
Loslaten...

Alleen verder, het werd een moeilijke tocht,
verkeerd gelopen in het bos, over stapstenen
het riviertje overgestoken, geen sinecure met
de zware rugzak, kom ik laat in Los Arcos toe,
de refugio daar wordt opengehouden door
Vlamingen. Daar wacht mij echter een
verrassing: een kozijn van mij en zijn vrouw
wachtten mij op. Heerlijk, vertellen- en samen
lekker eten. s' Morgens kon ik bij hen in de
mobilhome ontbijten, lekker bruin brood,
geurige koffie en zelfgemaakte confituur, het
kon weer niet stuk. Samen zijn we een stuk op
weg gegaan, maar dan was het weer
afscheid nemen, loslaten van dierbaren en
alleen verder. Een vriend zei altijd: 'Niet zeuren
hé, je hebt het zelf gewild', dus ja: vooruit.

V Yv. R.
(wordt vervolgd)



Nieuws uit Sparke viers
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We klonken samen op het nieuwe jaar!

De koekendoos die iedere bezoeker kreeg als kerstgeschenkje werd enorm gewaardeerd en
gesmaakt.



Eerst wat voorbereidend werk...
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....en daarna genieten van één zelfgemaakt pizzaatje of misschien wel 2 of 3 of...  
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Samen met een aantal bezoekers naar 'Den hoek'

Wat zijn we daar verwend  geweest!
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Sfeerbeelden



Sfeerbeelden
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Doorheen de maand genoten de bezoekers van
verschillende activiteiten o.a. volksspelen, houten
sleutelhangers maken,  koffielikeur. 
.



L

Nieuws uit  GAW Altegaar

12
20

Residentenraad

De bijeenkomst gaat door op 13 februari van 14u tot 15u. 
.



6 januari: 'Driekoningen, drie koningen,....'. Tradities om
verder te zetten. Vandaag kwamen drie koningen met
ene ster, zij kwamen van bij en zij kwamen van ver. Zoals
je ziet werd er die dag gesmuld en gezongen!

21

Nieuws uit Westervier
Het leven zoals het is

Muzikaal talent uit Sint-Kruis bracht ons
o.l.v. van een piano, cello, contrabas,
trompet een repertoire vol (kerst)liedjes.
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Het leven zoals het is
Ook in de 2de week van januari blijven wij 'het nieuwe
jaar' vieren. In elke living werd een overheerlijk
nieuwjaarsverwenontbijt geserveerd. De foto's
spreken voor zich. Merci keukenteam!
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Sfeer in huis...
Ommentomme 

We genoten van het samen zijn, bakken,
bewegen, muziek en nog zoveel meer.
.

We werkten samen met de leerlingen van
Sint Andreas Lyceum Sint Kruis verder
aan het project 'Roestvrij'. Ook de
leerlingen van Het Paalbos kwamen langs
voor een Sherborne sessie.
.



Heemnisse 

Het jaar startte alvast goed met de komst van de Rummiklub om de twee weken. Iedereen
is welkom voor spelplezier in ons salon! Verder genoten bewoners, familie en medewerkers
van een heerlijk kerstfeest met een vleugje muziek.
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Sfeer in huis...

Enkele toppers zoals gym en hobby
konden niet ontbreken op onze planning..



Nokke Ma
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Sfeer in huis...

Even tot rust komen op de
muziekstoel, klinken op het nieuwe
jaar, een bezoek aan CDV
Sparkeviers of een "für Elise" spelen
op de piano. Alles kan op Nokkema!!
Januari was goed gevuld.
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Sfeer in huis...
Wonnebronne

We volgden live de begrafenis
van paus Benedictus XVI. 

Een heerlijke dansmiddag kon
deze keer ook niet ontbreken. We
vierden samen met familie en
collega's Kerst.



Nieuws uit Den Hoek 
Start van het nieuwe jaar!

27

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
 



Sfeerbeelden....
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Volksspelen. Amusement en een beetje competitief, moet kunnen! Kortom, een leuke namiddag. 



Samen kinken en elkaar het beste wensen maar we mochten ook genieten
van een zelfgeschreven nieuwjaarsbrief van één van de residenten!

"Goede vrienden van de Zilvertorens en buurtbewoners,

In naam van de bewoners en vrienden van de Zilvertorens willen we aan de
teams van Curando West, de zorgverleners, de Stek, Oranje en vrijwilligers,
graag onze dank betuigen voor de fijne samenwerking tijdens 2022.

Moge we onze samenwerking nog versterken en onze
ontmoetingsgelegenheden met elkaar nog verder uitbreiden in goede
verstandhouding en warme vriendschap.

Een nieuw jaar rijk aan mooie dagen met veel nieuwe dromen.
Een jaar met veel zon maar ook met wat regen met bloemen die bloeien en
koeien die loeien.
En niet te vergeten de meisjes die hartstochtelijk stoeien.
Bij de jongens zal er dan ongetwijfeld iets flink groeien.

Een goede gezondheid en een gelukkig nieuwjaar.

Getekend de voorzitter en penningmeester"

Samen klinken op nieuwjaar

29

Nieuws uit GAW De Zilvertorens Sijsele
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Vrijdag 3 februari
Vrijdag 24 februari

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

telkens van 10u tot 11u. 

Residentenraad op donderdag 16 februari, start  om 16u.



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

Volg ook de facebookpagina van 'leven in de brouwerij'..
 

1 februari
pannenkoekenmiddag

 
8 februari

 
 

15 februari
Dansmiddag

 
22 februari

Gezelschapsspelen

De ontmoetingsmomenten in De Stek gaan door op volgende vrijdagmiddagen:
10 en 24 februari

 
Hopelijk tot dan!
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Leven in de brouwerij
Februari



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.

1928 tot 1938, de maffia in Brugge (deel 1)

Uut de gazette

i
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In Burgerwelzijn van 13 oktober 1962
schrijft Johan Sonneville, alias Kruidnagel
voor het eerst over “de Maffia”. Het was
een verzameling van artistiek, sociaal en
cultureel geïnteresseerden die op het
einde van de jaren twintig van vorige
eeuw tot in 1938, bijna wekelijks in Brugge
bijeen kwamen om van gedachten te
wisselen. 

Hoe het begon.
Voor de eerste kiemen van de Brugse
Maffia moeten we terug naar 1919, toen
Achiel Van Acker reeds begeesterd was
door oude boeken en antiek. 
Van Acker werkte nog bij z’n vader als
mandenmaker en droomde van een eigen
boekenzaak. Hij zocht ander werk en kwam
zo bij de Brugse boekenhandelaar en
antiquair Firmin Blondeel in de Sint-
Amandstraat 42 terecht. 
Zes jaar na zijn huwelijk met Anna Verhee,
opende, hij op 12 augustus 1927 het
boekenantiquariaat “De Boekuil” in de Sint-
Jacobsstraat 54. Op 30 november 1930
werd een tweede winkel geopend in de
Moerstraat en in dat najaar verhuisde de
zaak naar het huis ‘De Noodt Gods’, ook
genaamd ‘Het Spookhuis’ in de
Spanjaardstraat. In 1934 verhuisde de
boekhandel alweer, ditmaal naar de
Eiermarkt 4, op de hoek van de Sint-
Jacobstraat, waar de zaak in ‘38 ophield te
bestaan.

Achiel Van Acker zette kort na de Eerste
Wereldoorlog, als propagandist van de Algemene
Centrale van Fabrieksarbeiders, zijn eerste
stappen in de politiek. Op 8 januari ‘27 deed hij zijn
intrede in de gemeenteraad en op 8 november
1927 werd hij volksvertegenwoordiger. 
Om de opening van zijn boekenantiquariaat
bekend te maken plaatste Van Acker korte,
eenvoudige tekstjes in de Brugse kranten. De
verhaaltjes moesten de nieuwsgierigheid van het
publiek opwekken en waren meerdere weken na
elkaar te lezen.

ACHIEL VAN ACKER, 
 OMSTREEKS 1930  

BRUGS HANDELBLAD 20 AUG 1927

In 1927 publiceerde Achiel Van Acker zijn
dichtbundel “Moederweelde”. Wellicht was het in
die periode dat er ten huize Van Acker voor de
eerste maal werd vergaderd door een groepje
kunstliefhebbers dat zonder bestuur of reglement
gewoon elke week bijeen kwam om te
discussiëren over kunst, lectuur en sociale
onderwerpen.



In het middelste pand op de
foto hiernaast, in de Sint-
Jacobsstraat was de eerste
boekhandel “De Boekuil”
gevestigd. Hier vonden wellicht
de eerste bijeenkomsten van
de Brugse Maffia plaats.
In 1934 verhuisde “De Boekuil”
naar het hoekhuis
met de Sint-Jacobstraat, op de
Eiermarkt 5 (foto hieronder)
waar de zaak in 1938 is
stopgezet. 
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Zo kwam het hele gezelschap in het bosrijke
verre Sint-Andries terecht.
Cosy Corner, net voorbij de terminushalte van
tram 5, langs de Gistelse Steenweg werd de
plaats waar werd vergaderd. De zaak stond
bekend als een soort lusthof. Er waren ook
tennispleinen, een kinderspeeltuin en een
restaurant. In de salons werd thee geschonken
maar ook sterker vocht ging er wel eens over
de toonbank.

 

Achiel Van Acker had met zijn wekelijkse
bijeenkomsten een groep mensen rond zich
gevormd die interesse hadden voor literatuur. Er
werd voorgelezen uit eigen werk, dat nadien druk
werd becommentarieerd. Maar Van Acker had
ook interesse voor andere kunstvormen. In het
boekenantiquariaat waren de muren vol
gehangen met schilderijtjes van Brugse artiesten
en her en der stond klein antiek te pronken en
was er kunst te koop. In de Boekuil bleef zelfs het
kleinste plaatsje niet onbezet.  

Op zoek naar een vergaderlocatie
Geleidelijk kwamen steeds meer kunstliefhebbers
opdagen en breidde de vrijdagse discussiegroep
zich uit. De gespreksonderwerpen werden steeds
gevarieerder. In Van Acker’s huis was er naast de
bomvolle boeken- en antiekzaak meer ruimte
nodig om te leven. Met de zonen Jan (°1923),
Hans (°1925) en Frank (°1929) -de latere Brugse
burgemeester- telde het gezin al vijf personen.
Anna, de vrouw van Achiel stuurde er bij haar
man op aan een andere vergaderplaats te
zoeken. 
 

COSY CORNER IN 1948  BRUGSE BEELDBANK

HET BELFORT 
 14 JULI ‘34

De bijeenkomsten werden naar zaterdagnamiddag
verschoven om de bereikbaarheid van het lokaal te
vergemakkelijken. Reizen met tram 5 naar Sint-
Andries had immers avondlijke beperkingen.
Gezellig tot laat in de nacht napraten was niet meer
mogelijk. 

Villa Cosy Corner werd in mei 1932 openbaar
verkocht. En op zaterdag 23 maart 1935 werd de
zaak alweer heropend ! Bovendien klonk de naam
en faam van de nogal afgelegen Villa Cosy Corner
niet altijd erg positief bij de toenmalige erg
conservatieve Brugse burgerij. 
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Er werd nogal geheimzinnig gedaan over frivole
activiteiten die niet al té letterlijk mochten genomen
worden. Al deze elementen waren wellicht de reden
dat naar een lokaal in de Brugse binnenstad werd
gezocht. 

De kelder van het Bourgondisch Cruyce in de
Wollestraat deed een tijdje dienst als vergaderhol.
Later werd bijeen gekomen in het toen bekende
café Central op de Markt, maar daar ontbrak het de
groep aan de nodige rust en privé. Het gevaar dat
de wereld verbeterende discussies op de straat
zouden belanden was er groot evenals de
rekeningen die ‘s avonds aan het gezelschap werd
aangeboden.
Het was kunstschilder Jozef Neutens die café Sint-
Ivo, nabij de Sint-Salvatorkerk als nieuw lokaal heeft
voorgesteld.   Dààr zou het gezelschap ongestoord
kunnen discussiëren zo lang ze wilden, zelfs tot “een
gat in de nacht” als ’t nodig was. 

        In de volgende Nieuwe Vierkrant : Deel 2, een
vaste vergaderzaal in Brugge.

DENIS VERMEIRE FEBRUARI 2022



Diericks Anne - 2 februari
Gellinck Sharon- 2 februari
Cotinez Glecie - 5 februari
De Smet Cathy - 5 februari
Ouaissa Laila - 10 februari
De Backer Carine - 11 februari
Verrecas Helena - 13 februari
Bulcke Maaike - 14 februari
Verbandt Aïsha - 19 februari
De Bruyne Janne - 20 februari
Wieme Nathalie - 21 februari
Wils Joyce - 22 februari
Cappelle Britt - 24 februari
Goethals Danny - 25 februari
De Meulemeester Justine - 25 februari

Verjaardagen 
Proficiat!
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Wzc Westervier.

Medewerkers
Cdv Sparke Viers 

Gaw Hof Bladelin

Gaw De Zilvertorens Sijsele

Gaw De Zilvertorens Westkapelle
Mevr. Verlende Christine - 2 februari
Mevr. De Roo Lucretia - 10 februari
Mevr. Tamsin Annie - 15 februari
Mevr. De Clerck Lizette - 16 februari
Mevr. Van Tuyckom Marie Rose - 16 februari
Dhr. Werniers Achiel - 17 februari
Dhr. Ketele Paul - 21 februari
Dhr. Vandycke Willy - 25 februari
Mevr. Seghers Marie-Louisa - 27 februari
Mevr. Leloup Anny - 28 februari

Mevr. Coene Josiane - 1 februari
Mevr. Depuyt Maria - 1 februari
Mevr. Van der Burg - 13 februari

Mevr. de Thibault de Boesinghe Pauline - 9
februari
Mevr. Desmetz Lydia - 12 februari
Mevr. Bruggeman Gabrielle - 19 februari
Dhr. Simoens Dries - 25 februari

Mevr. Amerlynck Hélène - 12 februari
Dhr. Van Moeffaert Gerard - 16 februari
 

Mevr. Joosen Eliane - 11 februari
Dhr. Mortier Marc - 24 februari

 

Gaw Altegaar
Mevr. Willems Annette - 20 februari
 



O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede
 

Pensionaatstraat 8A, 
8755 Ruiselede


