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DVC Sparke Viers — Cura thuisverpleging
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De Zilvertorens Westkapelle– CAPE Nachtzorg
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Beste vrienden van
Curando West
‘t Is nog nie oal naar de wuppe’, ‘ de beste mensen verdienen de beste
wensen’,….
‘oj mo leute et’, ‘scan me’
‘Een gezegend 2022’, ‘Een goed samenzijn’, ‘Een lief 2022’! Vele van deze
mooie wensen mocht ik ontvangen.
Dankjewel hiervoor.
Dank je wel aan alle collega’s en vrijwilligers voor hun inzet tijdens het
voorbije jaar. Dank je wel voor jullie verbinding in deze onzekere tijden.
Allemaal niet min. Te veel woorden voor alles wat er is, zijn hier nu niet op
zijn plaats. Maar wel een diepe buiging voor jullie.
Voor 2022 wens ik jullie veerkracht maar ook de stilte en de verdere moed
om te doen wat we te doen hebben. En dit samen of ‘oal tope’ met PIT!

Hierbij graag de woorden van mijn vriend Jan voor dit nieuwe jaar.
Nieuwjaar 2022
Het is tijd om onze zegeningen te tellen en
verhalen te vertellen van vallen en opstaan,
van regen en de drop
en een veilig onderkomen.

Het jaar bewaren we in het archief van het kleine vergeten.
We maken ons los van geruststellende gewoontes
en van het comfort van een blinde overtuiging.
De zondvloed was nabij, we waanden ons veilig
achter onze schermen, in onze pluchen zetels.
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Er is veel dat we opnieuw mogen leren,
Een portie lef en de spaanders van het heilig vuur,
En dan terugkeren naar de stilte waar alles begon.
Er is veel om naar uit te kijken.
We wensen jullie veel veerkracht in 2022
Jan Timmerman
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NACHTZORG
Thuis blijven wonen, ook als u
‘s nachts
hulp nodig hebt.
Voor wie?
Cape nachtzorg is er voor thuiswonende personen en hun mantelzorgers 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 individuele vragen.
Wat?
Betrouwbare nachtzorg kan het verschil maken om langer thuis te wonen.
Een zorgkundige biedt ondersteuning door één of meerdere bezoeken gedurende de nacht (tussen 22 u. tot 6 u.). We houden rekening met ieders noden.
We werken samen met uw huisarts, thuisverpleegkundige en andere zorgverleners 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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Bemeubelde flats om het leven in onze assistentiewoningen
Zilvertorens eens te proeven voor een periode

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

We maakten het knus en gezellig in de maand december. Er werd geklonken, gevierd en genoten.
De medewerkers van Curando West werden getrakteerd op oliebollen. Het
oliebollenkraam kwam al tweemaal langs in Westervier. Het wordt nog verwacht in de maand januari in de assistentiewoningen van Hof Bladelin, de
Zilvertorens Sijsele, de Zilvertorens Westkapelle en lokaal dienstencentrum
Den Hoek. Het is al algemeen geweten: ze zijn lekker!
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In wzc Westervier kan je de komende
maand genieten van een nieuwe expositie. Deze keer kan je de werken bewonderen van Léon De Ghelder, wijlen echtgenoot
van
Cécile
Jansseune
(bewoonster van Westervier). De werken zijn te vinden in de gang richting cafetaria Altegaar.
We zetten ons ook in voor het goede
doel! Dit jaar steunen we Kledingpunt
vzw. Via inzamelpunten in België zorgen
zij ervoor dat kinderkleding van 0 tot 12
jaar bij hen terecht komt.
In hun centrale magazijn wordt de kleding gesorteerd op maat en geslacht.
Een groot werk! Kledingpunt ontving een
massa kindersokken, de maten allemaal
door elkaar… . Hierbij steken we graag
een handje toe. We ontvingen een auto vol dozen gevuld met sokken, groot
en klein, en gingen binnen Curando West aan de slag!

Binnenkort geven we de per maat gesorteerde sokken terug aan Kledingpunt.
Zij stoppen dan alle gesorteerde kledij in boxen : elk kind die dat nodig heeft
krijgt zo een 100-tal kledingstukken in de juiste maat. Voor de herverdeling
van de kledij rekent Kledingpunt op zorgpartners: verpleegsters, sociaal
werkers, leerkrachten, … die een nood zien en daarom een aanvraag doen.

10

11

Abonnement Nieuwe Vierkrant

Beste lezer,

Wil u graag de Nieuwe Vierkrant ontvangen?


-

papieren versie: het abonnement loopt vanaf februari 2022 tot en
met januari 2023. De kostprijs van dit jaarabonnement:
° 22 euro als u uw Nieuwe Vierkrant in Westervier komt afhalen
° 55 euro indien u kiest om dit te ontvangen via de post
Bezorg onderstaande strook ingevuld in de inschrijvingsbus aan het
onthaal en maak het gewenste bedrag over op rekeningnummer
BE8973 8022 5879 85 met vermelding van uw naam + abonnement
Vierkrant 2022-2023
digitale versie: Gratis! Stuur een mail naar leen.verle@curando.be
met de vermelding dat je graag maandelijks de link naar de huiskrant
ontvangt. Je vindt deze link dan maandelijks in je mailbox.

Residenten van de assistentiewoningen, bezoekers van CDV Sparke Viers
en bewoners van WZC Westervier ontvangen de papieren versie sowieso
gratis maar kunnen ook inschrijven om deze digitaal te ontvangen.
—————————————————————————————————-Ondergetekende……………………………………………...zou graag de
Nieuwe Vierkrant ontvangen en opteert om
0 22 euro te betalen en de Vierkrant zelf af te halen
0 55 euro te betalen en de Vierkrant per post te ontvangen
Mijn Adres: ……………………………………………………………………
Handtekening
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Pastorale katern
Welkom aan het nieuwe jaar
Beste bewoners, bezoekers, familie,
medewerkers, zusters, vrijwilligers en vrienden,

Nu de drie wijzen in de kerststal op Driekoningen of de Openbaring van de
Heer op 6 januari de kersttijd afsloten, ruimen we de kerstversiering op. Toch
laten we graag de ster nog even ons de weg wijzen en laten we wat
kerstlichtjes hangen, om de donkere winterdagen net dat glinstertje meer te
geven tussen alle nieuwjaarswensen.
We sluiten de kersttijd van 2021 af met enkele beelden van kerststallen in
onze woonzorgzone.
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Nieuw, nieuw, nieuw
Met het begin van januari kijken we vaak naar nieuwe dingen.
Splinternieuwe geschenken die in gebruik genomen worden, nieuwe
feestkledij die al eens vaker gedragen wordt, een nieuwe agenda waar voor
een eerste keer in geschreven wordt en een nieuwe lijst met goede
voornemens. Of misschien ben jij zo iemand die daar al lang niet meer aan
meedoet, omdat die ook bij jou telkens mislopen …
Daarom dit alternatief voor de lijstjes met goede voornemens: zullen we
eens samen met de kerststal geen goede voornemens maken, maar
vooruit kijken en dromen? Dan kan waar jij van droomt geen “moeten” zijn,
zoals een voornemen dat meestal is, maar eerder een ster waar wij ons op
richten in het leven van elke dag.
Droom je met me mee? Hieronder heb je plaats jouw droom neer te pennen
en dit sterretje dit jaar tot aan de kerststal van kersttijd 2022 te volgen.

We wensen u en al wie u dierbaar is
een gelukkig, gezegend en gezond 2022!
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Maria-Lichtmis, 2 februari
Op woensdag 2 februari 2022 mogen we met het pasgeboren kindje
Jezus in de kerststallen van vorige
pagina meegroeien. Want net zoals
in vele andere culturen hebben
licht en duisternis ook erg veel betekenis in het christendom. Zo namen we de datum van feest van
het opkomende licht bij de Romeinen en Germanen overgenomen
en er een Christusfeest van gemaakt. Christus is het Licht, het
heil in de wereld. Daarom o.a. is de
datum van de geboorte van Jezus,
Kerstmis, geplaatst op 25 december, enkele dagen na de donkerste
“Maria, hoe lig jij hier nu???”
dag 21 december: Jezus is het
nieuw opkomend licht. Maar wat
vieren we dan precies op Maria-Lichtmis? En wat hebben pannenkoeken
daarmee te maken?
Maria-Lichtmis in 10 weetjes
1.

Maria-Lichtmis vieren we 40 dagen na de geboorte van Jezus, op 2 februari.

2.

Het feest verwijst naar een gebruik toen Jezus leefde. Volgens de joodse wet (die te lezen is in de Bijbel bij Leviticus 12) moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht
om aan het volk te worden getoond en te worden toegewijd aan God. Bij
meisjes was dit 80 dagen. Een andere benaming is ‘Feest van de Opdracht van de Heer’. Die is eigenlijk correcter, omdat de dag meer in het
teken van Jezus als Christus staat dan van Maria.

3.

Evangelist Lucas beschrijft hoe Maria en Jezus in de tempel worden opgewacht door Simeon en Hanna. Simeon had van de Heilige Geest de
belofte gekregen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had
gezien.
“ Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten
overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32)”
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4. Op of rond 2 februari worden vaak ouders
met dopelingen uit het voorbije jaar uitgenodigd in de kerk. Ook bij ons in Curando West
nodigen we graag kersverse ouders en pasgeboren kindjes uit voor een bezoekje. Dit jaar
houden we hiervoor uiteraard weer rekening
met de maatregelen en wordt er nog bekeken
hoe en of dit veilig kan verlopen.
5. Het feest wordt sinds het jaar 494 gevierd.
Dit werd beslist door de toenmalige paus Gelasius.
6. Vanaf de tiende of elfde eeuw wijdde men
met Maria-Lichtmis kaarsen. Gelovigen kregen sommige kaarsen mee naar
huis om hen te behoeden voor onheil. Vandaar de naam Lichtmis.
De Franse naam voor dit feest, ‘Fête de la Chandeleur’, en het Engelse
'Candlemas Day' (letterlijk kaarsjesmisdag) verwijzen naar kaarsen.
7. Volgens de traditie bakken we op deze dag pannenkoeken. Waar dit vandaan komt, is niet meteen zeker. Het zou kunnen komen van een feest bij de
plattelandsbevolking. Zij konden namelijk op twee dagen in het jaar van
werk of hoeve veranderen. 2 februari was daar één van, de andere dag was
11 november (Sint-Maarten). Dat werd ’s avonds gevierd met een soort
haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken.
8. Maar ook de vorm en kleur van de pannenkoeken kunnen worden gezien
als een verwijzing naar de zon en het licht. De traditie zegt dat wie met
Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.
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9. Bezoek je deze week de kapel Hemelbake in Westervier? Dan hoor je er
misschien de geliefde cantate van Johann Sebastian Bach, Ich habe genug.
Deze cantate heeft het ‘Feest van de Opdracht van de Heer’ als onderwerp.
Ze is geschreven voor een bas-stem, vanuit het standpunt van de oude Simeon die ‘voldaan’ is na het zien van Jezus in de tempel. Bach schreef over
Simeon nog een andere cantate.

10. De traditie van de pannenkoeken leeft ook bij ons nog voort. In de verschillende huizen kan je op 2 februari van een pannenkoek genieten. Of
waag je je zelf aan een baknamiddag? Geen eitjes in
huis? Met deze ingrediënten smul je toch van pannenkoeken


Dit heb je nodig: 1 liter (soja)melk,
325 gram gezeefde bloem, 1 tl bakpoeder,
een scheutje (olijf)olie, snufje zout , zakje
vanillesuiker



Meng alles tot een glad beslag en bak af
met wat vetstof. Smakelijk!

17

In memoriam

Dhr. Vandersmissen Willy
30 juli 1941- 29 december 2021

Veel mooie herinneringen
verzachten ons verdriet.
Voorgoed in ons midden,
voor altijd in ons hart.
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Nieuws uit Hof Bladelin

Personalia
Vanaf 8 november kunnen wij voortaan beroep doen
op een nieuwe woonassistente in de persoon van
Eveline Achtergaele. Zij is sinds jaar en dag een vertrouwde contactpersoon voor onze bewoners.
Op 18 november mochten onze bewoners genieten van het concert
“La joyeuse entrée” gebracht door het duo
Kristien Berings, violiste en Mia Demeurisse,
pianist. Het werd een gezellige en warme verpozing in cafetaria Hof Bladelin, afgerond met
een lied uit onze vervlogen jeugdjaren. Het
smaakt naar meer!
Op 1 december net na de eerste winterprik
werden onze bewoners op de middag verrast door de komst van de Sint en zijn enthousiaste assistent. De sfeer aan tafel
werd opperbest door dit sympathieke bezoek en de attentie die ons te beurt viel.
Ons Bladelin team schoot daarbij niet te
kort, want 6 dagen later mochten we allemaal aanschuiven en genieten van lekkere pannenkoeken.
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Graag stellen wij ons even voor Danny en Sylvie:
Danny Hennekeij geboren in Oostburg (NL) op 28 november 1969. Altijd
als horecamedewerker gewerkt aan de kust aan de koude kant. Danny heeft
als grote hobby archeologie, maar daarnaast ook een passie voor reizen, algemene kennis in een groot woord en bourgondisch leven, lekker gaan eten.
Hij is ook een grote postzegelverzamelaar, vooral uit de landen Australië,
Nieuw Zeeland, België, Duitsland...
Uit eten doet hij veel en graag met zijn vrouw Sylvie Wieme geboren in
Knokke Heist, 27 juni 1972 . Na in Aalter te hebben gewoond in 1991 verhuisd naar Sluis en ook altijd in de horeca gewerkt, bijna altijd keuken. Daarna mij flink opgewerkt aan de warme kant, met als eindresultaat de laatste
15 jaar chef warme kant en verantwoordelijke keuken .

Koken is niet alleen mijn werk maar zeker ook mijn passie en hobby.
Daarnaast na een hele actieve amazone te zijn geweest nu passief alles volgend van topsport en natuurlijk ook reizen en algemene kennis opdoen.
Quizzen en reizen zijn onze gezamenlijke hobby’s. Maar na de lockdowns
waren we klaar met de horeca, geen zekerheid meer wel of geen werk, dus
het was tijd voor iets anders .
Bladelin kwam in zicht en tot de dag van vandaag nog geen minuut spijt van
gehad: Danny als conciërge (maar doen we samen) en Sylvie als kok keukenmedewerker .
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De kroniek van de Beiaard
De beiaard in onze Brugse Halletoren kende door de eeuwen heen een bewogen geschiedenis. Bij een eerste torenbrand in 1280 bleven enkele bekende klokken, zoals de bruidsklok en de triomfklok verwoest achter. In 1493
vond een tweede torenbrand plaats na een blikseminslag. Daarop krijgt de
toren tussen 1503 en 1528 een nieuwe uurklok en 14 kleine klokjes die als
waarschuwing voor de voorslag dienen.
Vanaf 1603 tot 1678 komt er een nieuwe beiaard van 35 klokken en een
nieuwe speeltrommel. In 1741 slaat het noodlot een derde maal toe door
een nieuwe torenbrand na blikseminslag, waardoor de beiaard met inmiddels 40 klokken en het uurwerk totaal vernield worden. Dankzij Georges Dumery komt er een nieuwe Heilig Bloedklok en 38 beiaardklokken, terwijl
Jan en Antoon de Hondt instaan voor een nieuw uurwerk en speeltrommel.
150 jaar later in 1913 krijgt de beiaard een nieuw klavier met advies van de
wereldberoemde orgelist Jef Denijn. Nog geen 50 jaar later komt er reeds
een nieuw klavier na advies van Eugeen Uten.
Deze bekende beiaardier zal vanaf 1949 gedurende 35 jaar lang de beiaard
bespelen. Dankzij hem zal vanaf 1967 een grondige restauratie plaatsgrijpen
en worden zelfs 21 klokken opnieuw gegoten, die qua stemming en klank
perfect aansluiten bij de historische Dumery reeks.

Onze beroemde beiaard telt inmiddels 47 klokken waarvan de triomfklok alleen reeds 6 ton weegt. Brugge bezit aldus een monumentaal erfgoed waarop we terecht fier mogen zijn.
De huidige stadsbeiaardiers Frank Deleu en Wim Berteloot spelen afwisselend op woensdag, zaterdag en zondag tussen 11 en t2 uur op onze beiaard
die huist in het 83 metershoge Brugs Belfort.
GVW

Een leuk ditje of datje
Vannacht kon het manneke uit de maan niet meer op zijn benen staan.
Hij had de melkweg opgedronken en met de Grote Beer geklonken.
Dan heeft hij zich laten zakken en is bij Venus blijven plakken.
Yvonne
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Corona spreekt!
Moeder Aarde fluisterde jullie iets toe maar jullie luisterden niet,
Pacha Mama schreeuwde het uit maar er waren blijkbaar andere prioriteiten.
En toen werd ik geboren…”corona’, niet om jullie te straffen,
eerder om jullie wakker te schudden.
Grootschalige overstromingen deden jullie niet luisteren,
opflakkerende bossen openden jullie ogen niet,
angstaanjagende tornado’s waren
geen signaal.
Terwijl de vissen in de zee sterven
door plastics en watervervuiling,
Terwijl gletsjers in een alarmerend
tempo smelten en er ernstige droogte heerst, luisteren jullie nog steeds
niet naar wat de aarde wil vertellen.
Jullie gaan gewoon door met jullie
eigen leven. De nieuwste Iphone is
blijkbaar belangrijker dan wat de aarde ons probeert te vertellen….
Maar ik kom nu naar jullie toe. Ik heb het traject van de hele wereld stilgelegd.
Ik heb jullie eindelijk doen luisteren, ik heb jullie in jullie huis doen vluchten.
Ik geef jullie koorts...omdat de aarde in brand staat;
Ik geef jullie ademhalingsklachten...omdat de atmosfeer totaal vervuild is;
Ik maak jullie kwetsbaar… net zoals Moeder Aarde.
Ik neem jullie comfort af, jullie vrijheid, en nu…
De wereld krijgt betere luchtkwaliteit… de hemel is helderblauw omdat de
fabrieken hun gassen niet loslaten in de atmosfeer.
Denk effe na over wat belangrijk is in je leven.
Nogmaals, ik kom je niet straffen, ik kom je helpen wakker te worden.
Wanneer alles voorbij is, wanneer ik vertrokken zal zijn… luister dan naar
Moeder Aarde.
Draag zorg voor de natuur...zorg dat ik nooit meer terug moet komen.
Hoogachtend,
Het Corona Virus (resident Hof Bladelin)
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Later
Net aangekomen op maandag en het is alweer vrijdag,
en de maand december nadert zijn einde
en het jaar is bijna voorbij.
En al 40, 50,60 jaar of meer van ons leven zijn voorbij
en we beseffen dat we onze lieve ouders, familie
en goede vrienden verloren hebben
en we beseffen dat het te laat is om terug te gaan.
Dus...laten we toch proberen te genieten
Van de tijd die we nog hebben…
Laten we niet stoppen met zoeken naar activiteiten die we leuk vinden…
Laten we wat kleur in ons grijs bestaan zetten…
Laten we lachen naar de kleine dingen van het leven.
En toch moeten we rustig blijven genieten
van deze tijd die we nog hebben.
Laten we proberen de “na” te elimineren…
Ik doe het daarna…
Ik zeg daarna…
Ik zal er later over nadenken…
We laten alles achter voor later alsof “daarna” van ons is.
Want wat we niet begrijpen is:
daarna wordt de koffie koud…
daarna veranderen de prioriteiten…
Daarna is de charme verbroken…
Daarna gaat de gezondheid voorbij…
Daarna worden de kinderen volwassen…
Daarna worden de ouders ouder…
Daarna worden de beloftes vergeten…
Daarna wordt de dag de nacht…
Daarna eindigt het leven…
En dan is het vaak te laat…
Dus… laten we niets achter voor later…
Want ondertussen kunnen we de beste momenten verliezen,
De beste ervaringen.
J.W.
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Ik sta even stil en bedenk…
… terwijl de wereld doorgaat
en met grote snelheid om
haar as draait, sta ik even
stil. Terwijl de aarde zich verplaatst door de ruimte met
30 kilometer per seconde,
besef ik weer eens...het leven is een wonder.
De zon die ondergaat en de
volgende dag weer opkomt.
Hoe meer ik erbij stilsta, hoe
meer ik het bewonder die bijzondere ster die altijd blijft branden, die op precies de juiste afstand van de aarde staat, waardoor we niet bevriezen of
niet verbranden, die bomen en planten zuurstof geeft door fotosynthese.
Ja, adem maar even in en wees dankbaar voor die dampkring. Sta even stil
en stel jezelf de vraag: waarom is er in de atmosfeer zoiets als de ozonlaag? Dit is een schild dat ons beschermt tegen de schadelijke straling van
de zon. Bedenk even wanneer dat er niet zou zijn er niets meer tot leven
zou komen.
We weten nog steeds niet hoe je water maakt, maar het is er en we kunnen
niet zonder. Nog zo’n wonder. Water door de zon verdampt, verandert in
wolken die het land voorzien van regen.
Zonder dit systeem zou het land droog zijn gebleven. Denk aan het lekker
fruit dat je kan eten, zaad dat je kan zaaien en vervolgens de vruchten kan
oogsten. Daardoor kunnen we spreken van de seizoenen.
Oogstrelende bloemen met heerlijke geuren en bijen die ze bestuiven. Dit
alles kan ik waarnemen met mijn vijf zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen
en proeven.

Is dat allemaal toeval? Of is dit allemaal geschapen en is er toch een maker
die alles zo perfect in elk heeft gezet? Ik ben even stil. En ik besef dat er
geordende systemen bestaan van de zon, onze aarde, onze waters, enz…
Het leven moet gemaakt zijn door een intelligent en machtig wezen. Er is
veel dat mijn beperkt brein overstijgt en ik niet begrijp. Ik voel me klein, richt
mijn gezicht naar het licht en de warmte van de zon, die nog steeds schijnt
en besef dit in het diepste van mijn wezen…
...er moet een God zijn.

Resident Hof Bladelin
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Weet je…
In Brugge, op de grote markt, in de schaduw van de Halletoren staat een
historisch gebouw ‘Huis Bouchoute’ gelegen op de hoek van de Sint
Amandstraat en de markt. Dit gebouw dateert van 1480 en is dus het oudste
gebouw op de Grote Markt dit na het belfort. Op het dak staat een windvaan,
gedateerd 1676, die de windwijzer aandrijft.
Op het dak staat ook sinds 1837 een koperen bol. Het is de zogenaamde
“bol van Quetelet” die vroeger diende als tijdsbepaling. Adolphe Quetelet,
stichter van de sterrenwacht in Brussel, werd in 1836 de opdracht gegeven
om van 41 steden in België de mediaan ui te lijnen om de tijd nauwkeurig te
kunnen berekenen. De meridiaan die door het “huis bouchoute” looopt ligt 3
graden en 11 minuten ten oosten van Greenwich. De zaak werd daarom
vroeger: Meridian 3 genoemd. Het middaguur werd bepaald wanneer de
schaduw van de koperen bol op de meridiaan viel. Een lijn van koperen nagels op de Markt duidt de meridiaan aan.
Quetelet werd te Gent geboren op 22/02/1796 en is in Brussel overleden op
17/2/1874. Zijn leven was volledig gewijd aan: astronomie, wiskunde, statistiek, sociologie.
Tevens was hij de uitvinder van de B.M.I. (Body Mass Index). Dit is het getal
dat de slankheid van de mens weergeet, op basis van gewicht en lengte. U
kan het gemakkelijk voor jezelf uitrekenen: neem je gewicht in kg, en deel
het door je lengte in meter. Vervolgens nog eens delen door je lengte in meter en je kent je B.M.I. Idealiter ligt die tussen 20 en 25.
——————————————————————————————
Ketting van het “Gulden vlies”
Een Brugse aangelegenheid. Het werd te Brugge bedacht op 10 januari
1430 ter gelegenheid van het derde huwelijk van Filip de Goede met Isabella van Portugal.
Het embleem stelt de vacht voor van een ram wat een teken is voor de rijkdom van de wolindustrie hier in onze streek. Het embleem zelf hangt aan
een ketting die bestaat uit tweemaal 28 schakels met een totale lengte van
118 cm.
De eerste kettingen werden gemaakt te Brugge door goudsmid Jean Peutin.
Bij de ketting hoorde een rijk geborduurde mantel en een rood hoofddeksel.
De ketting werd gedragen door mensen van goeden huize.
Jacques Wouters

25

Nieuws uit Sparke Viers

Oliebollen en kersliederen, we genoten in de
maand december.
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Sfeerbeelden van de maand

Onze bezoekers steken graag een handje toe.
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‘De Sint’ bracht ons een superleuke cadeau! Een nieuwe fiets. Onze bezoekers zijn
laaiend enthousiast!

Veel warme zorg voor onze huisdieren.
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De temperaturen in december waren nog vrij zacht. Samen met de vrijwilligers konden we op stap in Brugge. We parkeerden onze bussen in de Oostmeers en gingen
richting het Begijnhof. We passeerden de ijspiste.
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We maakten vetbollen om in de bomen
te hangen voor de vogels. Hieronder vind
je het recept (https://

1 kop bloem

www.fulltimemama.nl/2016/01/diy-eenvoudigvogelvoer-maken-in-leuke-vormen/)
4 koppen vogelvoer

.

Wat heb je nodig?

uitsteekvormpjes/muffinvorm
lolly-stokjes of saté-stokjes

vogelzaad

een grote schaal of beslagkom

6 blaadjes gelatine

een lepel

Een schaaltje met koud water

touw of lint

1 kop heet water
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Hoe ga je te werk?
Haal 6 blaadjes gelatine uit de verpakking en laat ze zacht worden in een schaal
koud water. Ondertussen doe je 4 koppen vogelvoer in een beslagkom. Wanneer
de blaadjes gelatine zacht geworden zijn knijp je ze uit en doe je ze in een kop heet
water. Laat de gelatine nu helemaal oplossen. Doe dit vervolgens in de beslagkom
bij het vogelvoer en roer het goed door zodat al het vogelvoer vochtig is. Als laatste
roer je er één kop bloem door.

Wanneer alles goed door elkaar zit kun je je vormen vullen. Wij gebruikten een lepel om het mengsel in de uitsteekvormen te doen. Je kunt er ook voor kiezen om
het mengsel in plastic bekertjes, cupcakevormpjes of een muffinvorm te doen.
Druk alles goed aan. Ik prikte er vervolgens lolly-stokjes in zodat er gaatjes ontstonden om een touwtje door te doen. Laat de vormen een paar uur drogen tot deze
helemaal uitgehard zijn.
Wanneer je vormen helemaal hard zijn kun je ze er voorzichtig uitduwen.
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Kerst vieren in Sparke Viers

32
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Jarigen in Sparke Viers

Anny Linkskens (03/01/1928)

Jean Blondelle (06/01/1946)

Fernand Rosseel (28/01/1939)
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Nieuws uit GAW Altegaar

Wanneer we pannenkoeken bakken in Sparke Viers, dan genieten de bewoners van Altegaar mee!
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Nieuws uit Westervier

36

Van
‘o kom maar eens kijken’
tot
‘oh denneboom oh
denneboom’.
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Music Maestro
met ons tweemaandelijks optreden van Xavier
Roels.

Genieten van mooie stemmen tijdens het kerstconcert van Martine en Kathleen.
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Bezige bijen
in Wonnebronne

39

Ommentomme danst
het nieuwe jaar in.

40

Samen genieten in
Nokke Ma

41

Genieten
van de kleine dingen in
Heemnisse.
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Jarigen

1 januari: Jansseune Cecile
3 januari: Taveirne Marcel
4 januari: Neirynck Monique
5 januari: Dombrecht Omer
7 januari: Morelle Christine
8 januari: Gyde Robert
8 januari: Trancez Lucien
11 januari: Bogaert Rosa
11 januari: De Langhe Mia
12 januari: Van Loo Jacqueline
24 januari: Vanhove Georges
28 januari: Lievrouw Lory
28 januari: Vanhecke Therese
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Nieuws uit Den Hoek

Wij klinken op 2022!
Op vele mooie momenten in Den Hoek!

44

Aanbod dienstencentrum
Geen zin om te koken of alleen te eten?
Vanaf nu alle dagen welkom bereiden onze koks een verse maaltijd. Kom
gerust mee tafelen met mensen uit de buurt. Voor €12,00 krijg je soep,
hoofdgerecht en dessert. We starten om 12 u.
Benieuwd naar wat er op het menu staat? De menukaart is verkrijgbaar in
het dienstencentrum zelf of kan je vinden op onze facebookgroep dienstencentrum Den Hoek’.

Graag reserveren 2 dagen op voorhand. Kom gerust langs, bel 050 62 58 27
of stuur een mail met je naam, de datum en het aantal personen naar
ldc.denhoek@curando.be. Je kan ook een verse maaltijd bij ons afhalen (€
8,50)
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Enkele sfeerbeelden van Den Hoek
Sint op bezoek
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Creativiteit in Den Hoek : maken van een kerstdecoratie

Voorbereiding kerstsfeer in Den Hoek
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Kerstviering

48

Kerstsfeer
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Nieuwjaar vieren
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Nieuws GAW De Zilvertorens
Sijsele

Veel geluk en liefde, een goede gezondheid en de
beste wensen voor
het nieuwe jaar!
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De boodschappendienst gaat door op:
Opgepast: wijziging in boodschappendienst.
Vrijdag 14 januari: Proxy Delhaize
Vrijdag 28 januari: Carrefour Market

Jarigen in januari
19 januari: Verheire Daisy
25 januari: Maertens Simonna
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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.
(vervolg Vierkrant december)

De inhoud van een ex-libris
Het ex-libris is veel meer dan zomaar een prentje. De maker ervan verwijst
in zijn ontwerp naar de diverse aspecten uit het leven en het doen en laten
van de eigenaar. Dat kan de herkomst zijn van zijn familie, de woonplaats,
het beroep, zijn hobby, zijn filosofische overtuiging of andere belangrijke elementen.

Drie ex-libris van Bruggelingen, getekend door André Vlaanderen. De inhoud van de tekening zegt veel over de bibliofiel die er zijn boeken mee
merkt.
Links, dokter Joseph Helleputte. (Professor geneesheer A.Z. Sint-Jan).
De naam Helleputte wordt benadrukt door de (water)put waar hel licht op
schijnt. De waarheid (Veritas) komt onder de vorm van een naakte vrouw uit
de put naar boven. Het lichaam van de vrouw is een verwijzing naar zijn beroep als medicus. De initialen van de boekeneigenaar zijn in het smeedwerk
boven de waterput verwerkt.
Midden, Tandarts Edmond De Reyghere. (Tandarts in Brugge).
Een reiger haalt een zieke kies uit de muil van een wenende krokodil. Boven
staat “Non dolet!” (het doet geen pijn). Rechts wacht ‘n tweede patiënt zijn
beurt af met een kiespijndoek om de kaken. In de linkse bovenhoek wentelt
een esculaapslang zich rond een tand. Rechts boven verwijst de gekroonde
“B” naar de woonplaats van tandarts De Reyghere. Onderaan staat een
hardloper met de letters OB. De arts was immers actief lid van de atletiekclub Olympic Brugge.
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Rechts, Professor Meester Egied Strubbe. (Rechtshistoricus, volkskundige
en auteur). Een ex-libris voor een juridische bibliotheek. Themis, de geblinddoekte godin van de gerechtigheid heeft een zwarte en een witte driehoek
(pro en contra) in de handen die ze tegen elkaar afweegt. Rechts naast haar
hoofd staat een zwarte hand met wijzende vinger (de aanklacht). Links een
witte hand die de eed aflegt (de verdediging). De Vlaamse Leeuw met tekstbalken wijst op zijn lidmaatschap aan de Kon. Vlaamse academie voor Wetenschappen en Kunsten.

De makers van ex-libris
Vanaf de dertiger jaren van vorige eeuw maakten Brugse kunstenaars zich
verdienstelijk in het ontwerpen en/of maken van ex-libris. Ik probeer een
overzicht te geven maar ben mij er terdege van bewust dat niet allen die een
ex-libris maakten in het lijstje voorkomen. Excuses aan de anderen.
André Vlaanderen.° Amsterdam, 1 september 1881 † Brugge, 5 augustus
1955. Kort na zijn geboorte kwam hij in een weeshuis
terecht, om in 1899 aan een kunstopleiding te beginnen. Vlaanderen maakte heel wat mooie reclameontwerpen en in 1939 vestigde hij zich in Brugge langs de
Spiegelrei waar hij werkte tot aan z’n dood. André
Vlaanderen maakte minstens 250 ex-libris voor Bruggelingen. Talrijke daarvan werden in 1946 via boekvorm en met de erbij horende duiding uitgegeven.
Gerard Schelpe. ° Brugge, 28 maart 1906 † Brugge, 12 januari 1973
Hij is afkomstig uit het Oost-Gistelhof in hartje Brugge. Na het
behalen van het diploma van leraar volgde hij lessen in de
Stedelijke Academie in Brugge en in 1931 was hij lesgever
technisch tekenen aan de school van de Middenstand, destijds op de Garenmarkt. Hij ontwierp drukwerk voor poppenspel De Uyl, schilderde naar vrije ontwerpen en etste gelegenheidsgrafiek w.o. meerdere ex-libris. In 1984 werd hem op
een ex-libristentoonstelling in de zaal van de BBL op de Markt
hulde gebracht.
Guillaume Michiels. ° Brugge, 12 december 1909 † Brugge, 27 maart
1997. Als dertienjarige zat hij al op de Stedelijke Academie in Brugge. Nadien genoot hij een artistieke opleiding in Brugge, Gent en Brussel. In 1932 begint hij
te exposeren en in ‘44 werd hij leraar aan de Sted.
Kunst Academie. Michiels was ook pionier van de
volkskunde en stond aan de wieg van de Bond van de
Westvlaamse Folkloristen. Hij was de eerste conservator van het Museum voor Volkskunde en bleef dat tot
1951. Vele ex-libris zijn door hem ontworpen. Hij wordt ook bij de “Brugse
school” gerekend. Michiels schreef enkele merkwaardige boeken. Zijn werk
“Uit de wereld der Brugse Mensen” is en blijft een naslagwerk dat in geen
enkele Brugse bibliotheek ontbreekt.
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Luc De Jaegher. ° Borgerhout, 20 november 1912 † Brugge, 24 juni 1987
Omwille van de V2-bombardementen in het Antwerpse,
vestigde Luc De Jaegher zich in Brugge. Hij huwde Laure De Langhe die verwant was aan de Brugse drukkersfamilie Verbeke. Vanaf ‘57 woonde het echtpaar in de
Boeveriestraat. Reeds sedert 1947 was hij lesgever decoratieve kunsten aan de Brugse Academie voor Schone Kunsten. In januari 1961 werd hij er directeur en
bleef dat tot aan zijn opruststelling in 1978. Tijdens zijn
directeurschap bleef hij verder les geven in ‘Schilderen
naar levend model’. Ook in andere disciplines was hij
docent. Luc De Jaegher schonk in augustus 1980 bijna
800 werken, waarvan een hele groot aantal ex-libris aan het Brugs prentenkabinet van de Stedelijke Musea.
Jozef Coene. ° Sint-Andries 23 mei 1913 † Brugge, 9 november 1997
Tot 1923 woonde Coene in Sint-Andries, daarna met
z’n ouders op Assebroek om na z’n huwelijk met Agnes
Dieperinck, zuster van de kunstschilder Leon, zich definitief in Rozendal in Brugge te vestigen. Coene studeerde in de Stedelijke Academie bij Flori Aerts en Jules Fonteyne en nadien aan de academies in Gent en
Brussel. In 1936 werd hij als reclametekenaar en ontwerper van ex-libris ontdekt door volkskundige Maurits
Van Coppenolle die in ‘Het Belfort’ een lovend artikel
over hem neerschreef. Hij illustreerde ook boeken. Zijn grootste successen
boekt hij vóór de Tweede Wereldoorlog, met eerste prijzen voor afficheontwerpen voor o.a. de IJzerbedevaart en de Brugse Jaarbeurs. Van 1949 tot
‘77 was hij leraar aan de Stedelijke Academie in Brugge dat al zijn aandacht
kreeg.
Albert Setola. ° Vlissingen, 20 januari 1916 † Brugge, 21 februari 1981
In 1934 volgde hij les aan de Staatliche Kunstacademie in Düsseldorf en vestigde zich nadien in Brugge
waar hij talrijke activiteiten ontplooide als illustrator, auteur en ontwerper van ex-libris. Hij was de bezieler van
de Korrekelder op het Kraanplein en won op Expo ‘58
de beeldhouwprijs Pro Arte Christiana met het beeld
“Familie”. Afficheontwerpen van zijn hand haalden
meerdere prijzen.
Jef Boudens. ° Brugge, 19 maart 1926 † Brugge, 29 juli 1990
Wij zijn naam uitspreekt denkt aan letterkunst. Ook z’n
kinderen zijn meesters in het grafisch schikken van letters en woorden. Hij volgde een opleiding aan het hoger
Instituut Sint-Lucas in Gent waar hij later een gewaardeerd docent was. Hij is een pionier van de betere kalligrafie en gelegenheidsgrafiek en van ex-libris. Boudens
had -in tegenstelling tot veel van zijn collega’s- voeling
voor ’t commerciële en had in de Mariastraat in Brugge
een gerenommeerde kunstzaak “Die Swaene”. Hij
schreef ook enkele boeken over de letterkunst die hij wonderwel beheerde.
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Arno Brys. ° Sijsele, 7 juni 1928
Een duizendpoot, zo moet je Arno Brys noemen. Van
kindsbeen gefascineerd door hout- en linosneden. Hij
heeft grote bewondering voor de muurdecoratie van
René De Pauw in het Brugse station.
Hij volgde kunstonderwijs in het Hoger Instituut SintLucas in Gent waar hij de betekenis van de heraldiek
onder de knie kreeg. Zo werd hij dé specialist voor het
ontwerpen van kostuums, praalwagens, decors en andere zaken voor historische optochten, stoeten en processies. Er is in Brugge en ver daarbuiten weinig of
geen belangrijke historisch spektakel waar geen
werk van Brys in voorkomt.
Brys hield zich ook bezig met grafiek. Er zijn meerdere affiches bekend die
door hem zijn ontworpen. In kunsttijdschriften wordt over zijn grafisch werk
gehandeld. Er zijn ook meerder ex-libris van zijn hand bekend.
Renaat Bosschaert. ° Oostende, 18 november 1938 † Brugge, 30 december 2006
Hij was leerling van Luc De Jaegher en Albert
Setola en kreeg zo de zin voor betere grafiek
met de spreekwoordelijke paplepel mee. Bosschaert illustreerde met zijn etsen en gravures
werk van Timmermans tot Gezelle.
Ook aan gelegenheidsgrafiek, zoals doop- en
wenskaarten durfde hij zich wel eens wagen.
Van hem zijn ook mooie bedevaartvaantjes en
ex-libris bekend, evenals bibliofiele uitgaven.
Denis Vermeire
Bronnen :
Arsbroek, Jaarboek 26-2009, Guido Bruyneel, Gerard Schelpe Graficus.
Brochure Maurits Van Coppenolle. Heemkundige Kring M. Van Coppenolle
De Brugse School, Guillaume Michiels
John Stainforth, CLX ex-libris van André Vlaanderen. 1946
Kunstboek Schenking Luc De Jaegher, Brugge 1982
Tijdschrift Biekorf, jg 1948
Tijdschrift Vlaanderen, diverse jaargangen
Stadsarchief Brugge, Historische Kranten ; Beeldbank Brugge ; Archiefbank Brugge
Stedelijke Bibliotheek Brugge
Met dank aan Annemie Coene, Guido Bruyneel, Ewald Van Coppenolle
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Verjaardagen medewerkers

Goethals

Josefien

4 januari

Taelman

Evelien

5 januari

Coucke

Joachim

6 januari

Decloedt

Nelia

7 januari

Letten

Sabrina

10 januari

Verlé

Leen

12 januari

Hollevoet

Tamara

14 januari

Laloo

Sharon

16 januari

Gomis

Sophia

16 januari

Ketels

Anne

20 januari

Van Acker

Junior

21 januari

Mouton

Simon

27 januari

Claus

Amber

27 januari
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en CDV Sparke Viers, CAPE Nachtzorg, Maaltijden aan huis
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