
  

 

 

Woonzorgzone Curando West 

WZC Westervier — GAW Hof Bladelin — 
DVC Sparke Viers — Cura thuisverpleging -  
Cura gezinszorg - Groepswonen Altegaar 
GAW De Zilvertorens Sijsele - GAW /LDC   

De Zilvertorens Westkapelle– CAPE Nachtzorg 
 

Mei 2021—270  

Nieuwe Vierkrant  
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  Beste vrienden van  

Curando West 

De Moestuin van Westervier. 

Toen u twee jaar geleden uit één van de ramen aan de noorderzijde van 

Westervier keek, zag je een groene wei. Groen, vredig, met hier en daar 

een bloempje… maar toch een beetje leeg. Maar plots stond daar een man. 

Het was Koen en hij ging het gevecht aan met het weerbarstige gras. En 

even later was de weide niet meer groen, een klein stukje was vakkundig 

omgeploegd en in de hoek stond een 

grote composthoop.  

Niet veel later verscheen het eerste 

plantje op het lapje. Enkele maanden 

later moest het gras nog wat wijken, 

en dat ging niet zonder slag of stoot 

want weidegras laat zich niet gemak-

kelijk temmen. In de lente van 2020 

gingen de mensen van Westervier 

door een bijzonder lastige periode, 

buiten komen zat er even niet meer 

in. Maar door het raam zagen ze dat de kersverse moestuin in beweging 

bleef.  

Tussen de groenten en planten in alle kleuren en vormen stond daar plots 

een caravan en een zandbak, de 

joelende kinderen kwamen er gra-

tis bovenop. We zijn ondertussen 

een jaartje verder en de gewone 

weide is omgetoverd in een leven-

dige en bruisende moestuin met 

alles erop en eraan. Het is nu eind 

mei en de moestuin is volop aan 

het groeien. De eerste radijzen 

zijn geoogst, de worteltjes en pa-

tatjes gezaaid, de tomaten geplant 
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en de erwten steken hun kopjes boven. Nog even en de moestuin staat in 

volle bloei!  

Wij zijn bijzonder dankbaar dat we kunnen komen wroeten in de aarde van 

Westervier. We zijn enthousiast over elk blaadje en vruchtje dat tevoorschijn 

komt en we delen dit enthousiasme graag met jullie allen.  

Wees welkom in de moestuin van Westervier en kom er genieten van het 

nieuwe leven dat uit de grond ontspruit. Spreek ons gerust aan als we aan 

het werk zijn en deel uw ervaringen. We vertellen graag over onze groenten 

en de kennis die we al opdeden maar ongetwijfeld kunnen we nog veel leren 

van uw levenswijsheid en ervaring.  

 

De fiere moestuiniers van Westervier, 

 

Koen, Francine, Leen, Johan, Miet, Wouter, Sarah, Beryl, Kurt, Willy, Nicole, 

Jana, Wouter, Ruth, Andries, Sophia, Armelle, Bert en Tim (ik hoop dat ik nie-

mand vergeten ben?) 
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Thuis blijven wonen, ook als u 

‘s nachts 

hulp nodig hebt. 

 

NACHTZORG 

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

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

De verhuur van de assistentiewoningen is nog steeds volop bezig.  

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

 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

Op zaterdag 8 mei vond het verstillingsmoment voor de coronaslachtoffers 
plaats met bisschop Lode Aerts in de tuin van het bisschopshuis, bij het 
kunstwerk 'Erbarme dich' van Maud Bekaert. Het initiatief kaderde in de 10-
daagse van 'Heel het land'.  Dit kunstwerk wil een symboolplaats zijn in de 
Brugse binnenstad. Het verstillingsmoment miste zijn doel  alvast niet.  
Wij zijn blij dat wij op dit moment mochten aanwezig zijn.  Voor zij die ons 
nabij waren en altijd nabij zullen blijven. 

 
 
 

 
 
 
De Brugse brandweerlui verrasten ons op 12 mei en be-
dankten alle medewerkers voor hun aanhoudende inzet 
in de strijd tegen COVID-19. Iedereen mocht het horen!  
 

http://www.maudbekaert.be/
https://www.heelhetland.be/
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Samen voor een warm, sociaal en zorgzaam Brugge! 
 
Op verschillende plaatsen kon je de laatste weken 
het logo van ‘Brugge draait om mensen’ 
zien... aan vensterramen, op het internet, … .   
Met dit logo geven wij, samen met tientallen andere 
sociale verenigingen en organisaties in Brugge, aan 
dat we ons inzetten voor jou en voor onze stad.   
 
Én ook jij kan iets doen. 
 
Er zijn verschillende manieren, groot en 
klein, waarop jij kan meewerken om Brugge warmer, 
socialer, zorgzamer, rechtvaardiger,... te maken. 
Denk maar aan het maken van een praatje met je 
buur, het verhuren van je woning via een sociaal ver-
huurkantoor, de opvang van een pleegkind in je ge-
zin, vrijwilligerswerk bij een sociale organisatie.  
Wil je graag de verschillende mogelijkheden bekijken 
en iets vinden dat aansluit bij jouw situatie en inte-
resses, ga dan naar www.brugge.be/
bruggedraaitommensen of bel naar de Vrijwilligers-
centrale via 050 44 82 22. Ook binnen Curando 
West kan je als vrijwilliger aan de slag. Neem gerust 
contact op via mail leen.verle@curando.be of 0472 
01 08 29 om kennis te maken en de mogelijkheden 
te bekijken. Je vindt onze vacatures ook op 
www.giveaday.be.   
Wil je op de hoogte blijven van wat ‘Brugge draait 
om mensen’ doet? Volg Brugge draait om mensen 
dan op Facebook:  
www.facebook.com/bruggedraaitommensen.  
 

http://www.brugge.be/bruggedraaitommensen
http://www.facebook.com/bruggedraaitommensen


10 

 

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes uit 

de buurt? 

Like dan op facebook de groep 

In de Romeinse Zaal van het vijftiende-eeuwse Hof Bladelin kon je een mo-
numentale schilderijenreeks met voorstellingen van De Doop van Constan-
tijn, Het Visioen van het Kruis, De Slag bij de Milviusbrug en de Borgobrand 
bewonderen. Dit zijn kopieën - uitgevoerd in olie op doek - van fresco’s die 
door Rafael en zijn medewerkers tussen 1508 en 1532 werden gerealiseerd 
in het Vaticaan. De precieze datering van de Brugse schilderijen is voorlopig 
nog onzeker. De schilderijen werden in 1829 in de huidige zaal door Leo De 
Foere opgesteld en voorzien van een aangepaste houten lambrisering. 

De schilderijen bevonden zich al lang in een zorgwekkende toestand. Ze 

vertoonden golvingen en hadden talrijke barsten en lacunes. De vernislagen 

waren sterk verduisterd waardoor het originele palet niet langer tot zijn recht 

kwam. Zowel de houten kaders waaraan de doeken zijn opgehangen als de 

schilderdoeken waren erg beschadigd. De schilderijen ondergingen sinds 

april 2019  een intensieve restauratiebehandeling.  

Na twee jaar zijn  de gerestaureerde 16de eeuwse schilderijen terug in Hof 

Bladelin! We houden jullie verder op de hoogte! 
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Pastorale katern  

Meimaand, moederdagmaand, mariamaand 

 

Beste bewoners, bezoekers, familie,  

medewerkers, zusters, vrijwilligers en vrienden, 

We blikken terug op de meimaand 

Met het vuur van Pinksteren in ons hart hebben 
we de meimaand afgerond. In Lourdes werd de 
Mariamaand afgesloten met de gebedsmara-
thon voor het einde van de coronapandemie, op 
initiatief van paus Franciscus. Tijdens het rozen-
kransgebed werd daar in het bijzonder gebeden 
voor de artsen en zorgverleners die de corona-
patiënten ter zijde staan. We bidden hier met 
hen mee en denken ook heel speciaal aan onze 
zorgverleners in Curando, die steeds met hart 
en ziel paraat blijven staan voor jullie en voor 
elkaar.  

Maar ook in Curando West zelf beleefden we de 
meimaand rond Maria. Op 14 mei genoten we, 
tussen de grijze regenbuien door, van een heer-

lijk zonnetje tijdens de inzegening 
van het nieuwe kapelletje bij Spar-
ke Viers. 

Dit Mariabeeld is gemaakt naar 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en 
komt uit een kapelletje uit de bin-
nenstad. Daar stond het jarenlang 
in een ingebouwde nis als kapelle-
tje, bij de oprijlaan van woonzorg-
centrum Jeruzalem. Het werd er 
door velen gekoesterd en bezocht. 
De zusters en bewoners die er 
woonden, 
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hadden immers een grote devotie voor Maria. Daar 
stond het nog, toen in 2015 de laatste bewoners 
van Jeruzalem uit het gebouw vertrokken en het 
beeldje lieten staan. 

Toen Sparke Viers voor verbouwingen verhuisde 
naar de Brugse binnenstad, kreeg het Mariabeeldje 
weer evenveel bezoek als voorheen. Dagelijks werd 
er door Fons gezorgd voor een mooi bloemetje 
naast het beeld. Bij de verhuis van Sparke Viers te-

rug naar de 
Speelpleinlaan, 
werd besloten 
dat Maria mee 
mocht verhuizen. Zo stond ze tot voor 
kort in het centrum voor dagverzorging 
zonder een ka-
pelletje. Daar 
werd voor deze 
meimaand ver-
andering in ge-
bracht.  

Een enthousiaste vrijwilliger, Michel, de papa van 
kinesist Barbara, ging aan de slag met mooie eiken 
balken om Maria een kapelletje te voorzien. Het re-
sultaat mag er zijn. Een stevig dakje boven Maria 
haar hoofd, een mooie nieuwe plek om stil te wor-
den. 

 

Vieringen in de vele huizen 

Verder stonden onze vieringen in de verschillende huizen in het thema van 
de vele feestdagen in mei. Niet al-
leen in de tweewekelijkse vierin-
gen in Westervier, dit jaar rond He-
melvaart en Pinksteren, zongen 
we gekende Marialiederen als 
“Onze Lieve Vrouw van Vlaande-
ren” en “Te Lourd’ op de bergen”, 
ook hielden we in Westkapelle en 
Sparke Viers vieringen in de ge-
meenschappelijke ruimte. Louisa, 
bewoonster van De Zilvertorens 
Westkapelle, bracht haar Maria-
beeldje mee om rond te bidden. In 
Westkapelle eindigden we  
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de viering met een bezoekje aan de plaatselijke Mariakapel, om de hoek bij 
LDC Den Hoek. We genoten daar van de verschillende herinneringen die ie-
dereen heeft aan bedevaarten en de Mariamaand en sloten uiteraard af met 
een Weesgegroet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende maand 

Heel wat kinderen en (achter)kleinkinderen zitten in deze periode van het 
jaar over hun studieboeken gebogen en ook enkele collega’s volgen nog 
een extra opleiding en hebben examens voor de boeg. We wensen hen veel 
succes en branden voor hen een kaarsje! Dat hun inspanningen beloond 
mogen worden met een mooi resultaat.  

Verder is deze periode ook heel wat kerkelijke feesten rijk en is juni ook de 
maand van het H. Hart van Jezus.  

 zondag 30 mei: Feest van de Heilige Drie-eenheid 

 maandag 31 mei: Maria Bezoek 

 donderdag 3 juni: Sacramentsdag 

 vrijdag 11 juni: Feest van het Heilig Hart van Jezus 

 zaterdag 12 juni: Feest van het Onbevlekt Hart van Maria. 

 zondag 13 juni: Vaderdag 

 donderdag 24 juni: Geboorte van Heilige Johannes de Doper. 
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 VADERDAG 

Papa’s hand 

is aan de buitenkant 

een polderland 

met riet en pluimgras 

blauwe brede beken 

en hier en daar 

wat zonnebloemen. 

Papa’s hand 

is aan de binnenkant 

een landkaart 

met een snelweg 

en wandelpaadjes. 

Ik vind er altijd de weg op naar huis! 

 

God, geef mij uw zegen 

en laat me geborgen zijn in U. 

Zegen mijn familie 

en bewaar ons in uw liefde. 

Zegen mijn vrienden, Heer,  

en ga met hen mee 

op hun weg door het leven. 

Zegen mijn buren en help ons  

om het goed te stellen met elkaar. 

Zegen mijn collega’s op het werk en  

geef ons een geest van verbondenheid. 

Geef uw zegen aan alle mensen 

die ik vandaag ontmoet 

en bewaar ons allen in uw vrede. 

- Petra Stadtfeld -  
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De pastorale kalender in juni 

Eucharistieviering in de kapel van het WZC 

Op vrijdag 11 en 25 juni om 15.15 uur voor bewoners in Westervier. 

Corona-maatregelen: In de kapel wordt er afstand gehouden tussen de 

verschillende sociale bubbels.  

Om de maatregelen rond sociale afstand te kunnen handhaven, kunnen 

bezoekers momenteel helaas niet met ons meevieren.  

 

Eucharistievieringen en gebedsdiensten op radio of TV 

Elke zondag om 10u eucharistie op RADIO 1. 

Elke zondag om 10u eucharistie op televisie,  

afwisselend op Eén (VRT) of NPO2 (Nederland).  

Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel om 9u op Eclips TV.  

 

Wees welkom in de kapel 

Wie even tot stilte of gebed wenst te komen kan terecht in kapel Hemelbake 

(te vinden op Heemnisse, de eerste verdieping).  

 

Op bedevaart naar Ver-Assebroek 

Met enkele groepjes bewoners gaan we in de maand juni en juli op 

verschillende namiddagen naar Ver-Assebroek op bedevaart naar 

Maria Onbevlekt Ontvangen.  We houden er een gebedsdienst, een gebed 

bij Maria en wie wil kan een kaarsje branden bij het legendarisch beeldje. 

 

Troostwandeling 

Je hebt het misschien al ontdekt, we stippelden een Troostwandeling uit 

vertrekkende vanop de Troostplek  bij Westervier. Hier kan je een plannetje 

halen om in de wandeling van 4 km de mooiste plekjes van Sint-Kruis en 

Assebroek te ontdekken. 

Neem gerust je smartphone mee, want langs de wandeling vind je 

verschillende QR-codes met liedjes en mooie teksten om te beluisteren. 
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In memoriam  

Mevr.  Van Watermeulen Cecile 
22 november 1943 –  5 mei 2021 

Zoals de vlinder aangetrokken door de zon 

ontstijgt aan haar cocon 

zo bevrijdt mijn ziel zich van het aards gewicht 

opgaand naar het eeuwig licht.  

 

E. Kübler-Ross  

Mevr.  Kisters Ghislaine 
21 juni 1930 –  7mei 2021 

 

En ik blijf hier dromen 

dat ik je ooit terugzie, 

mijn licht en jouw schaduw 

doen samen een dans. – Y. Van Emmerik 
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Paster Van Haecke (Deel 1)  

Brugge kent veel priesters. Bekende en minder bekende, geleerden en kun-
stenaars, luimige en ernstige.  Denk maar aan dichter Guido Gezelle, humo-
rist Jozef Geldhof of aan de sociaal bewogen Paster Fonteyne. Wij willen 
het vandaag eens hebben over …. Kapelaan Ludovicus Van Haecke.  
 

Van Haecke werd geboren in Brugge op zondag 18 januari 1829 als tweede 
kind van Albert Joseph Van Haecke, (°Brugge, 25 januari 1783, † Brugge, 
10 juni 1857) en  Joanna Barbara Fockedey, (°Brugge, 4 augustus 1795, † 
Brugge, 3 december 1864)  
 

Zijn grootouders aan vaders zijde waren :  

Franciscus Van Haecke, (°1749 † 1801) en Maria Lombaert (°1754 † 1838)  

Zijn grootouders aan moeders zijde waren :  

Ludovicus Fockedey (° 1759 † 1820) en Isabella Matthys (° 1758 † 1810)  
 

Een eerste kind, Anna stierf vier maanden na de geboorte op 14 augustus 
1823. Na de geboorte van Ludovicus volgde nog één zuster Anne Jeanne 
Marie op 18 maart 1832.  

Vader Van Haecke was fabrikant en koopman in lijnwaad met grote reputa-
tie. In de “Nieuwe Gazette van Brugge” 
van 21 november 1820 lezen we dat A. 
Van Haecke van het Brugse stadsbestuur 
een “Eer-penninge” heeft ontvangen voor 
zijn bekroning op tentoonstellingen in 
Haarlem en Brussel van zijn “Brugsche 
Geperkte Linwaeten”.  

ALBERTUS VAN HAECKE EN ZIJN  

ECHTGENOTE JOANNA FOCKERDEY  

(PRIVE BEZIT) 
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In vele begoede Brugse families sierden portretten van bekende fotografen 
de salons. Hieronder de foto’s van de zuster van de kapelaan en haar echt-
genoot.  

Anne Van Haecke huwde Charles Be-
lamy in 1855. Ze liet zich in 1859 door  

de La Marck de Lummen portretteren. 
Ze overleed in 1861 na een felle emo-
tie opgedaan tijdens een zwanger-
schap.  

Charles Belamy werd in 1879 burge-
meester van Sint-Pieters op de Dijk.  

Zijn statieportret dateert van 1879 en is 
gemaakt door de Brugse fotograaf Al-
fons Watteyne sr. Hij overleed in 1899.  

 

De schoonbroer van de kapelaan was apotheker in de Wollestraat tot hij zijn 
zaak overliet aan de familie van Dryepondt.  

 

Ludovicus Van Haecke, van seminarist tot professor  

Van Haecke vertelde graag over zijn kinderjaren. “Als kind wilde ik goed 
mee. Ik kreeg op tijd mijn eerste tandjes en leerde lopen en klappen. Van zo-
dra ik wat ouder werd, stak moeder mij in een korten broek en stuurde mij 
naar de schole bij meester Brans op het Kraanplein, waar ook Guido Gezel-
le leerling was”.  

Op zijn Plechtige Communie had de jonge Van Haecke de lagere klassen 
doorlopen en was het tijd voor het grotere werk. Hij werd ingeschreven in 
het strenge Collège Episcopal, beter gekend in Brugge als het “College van 

den Duine”. De school was gevestigd in de oude 
Duinenabdij langs de Potterierei, waar ook het 
Groot Seminarie gevestigd was.  

Op 1 oktober 1846 -Van Haecke was 17 jaar- 
werd hij tot de leergangen filosofie toegelaten.  
Op 25 mei 1850 ontving hij het subdiakonaat en 
in februari 1851 stond hij in het College van 
Poperinge voor de klas als “Leeraer in de Fran-
sche Tael”. Hij verving er tot aan het verlof een 
collega die tot onderpastoor was benoemd.  

In de “Almanach der Bisdommen Brugge en 
Gent voor het schrikkel-jaer 1852” lezen we : 
“Collegie van de H.-Aloysius de Gonzaga te 
Brugge : L.J. Van Haecke, Professor van de 
Fransche Tael, ontvangt uit handen van Mon-
seigneur Malou, bisschop van Brugge de Pries-
terlyke Wydinge op den 21 Meye 1853”.  
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Brugge kende reeds vele jaren een ‘gazettenoorlog’ tussen de christelijke en 
liberale strekkingen. Onder andere Guido Gezelle schreef regelmatig venijni-
ge artikels. De verwensingen van geuzen en vrijdenkers naar de papen en 
de zwartrokken vlogen lustig weg en weer. Bijna elk weekblad in de stad 
koos een kant en had een kleur. Maar nog vóór Van Haecke tot priester was 
gewijd liet hij -als jonge seminarist- van zich horen ! Zijn vierkant karakter 
dreef toen al boven !  

Toen Van Haecke in een school de catechismus moest onderwijzen, trok hij 
van leer tegen de krant “Het Brugsche Vrije” die een anti-katholiek artikel had 
gepubliceerd van ene Beeckman. De auteur was een afvallige priester die 
geen gelegenheid onverlet liet om het gezag van de kerk aan te vallen. Het is 
het eerste krantenstukje in een Brugs weekblad waar Van Haecke in voor-
komt.  

Pastoor Van Haecke voelde de roeping om missionaris te worden. Op 25 
maart 1854 ging hij het Novicaat in Drongen binnen, om bij de Paters Jezuïe-
ten tot missionaris opgeleid te worden. De uiterst strenge reglementen van 
deze orde zijn alom bekend. Op 19 mei 1855 stond Van Haecke weer in 
Brugge. Hij werd om gezondheidsredenen uit het Jezuïetenklooster ontsla-
gen. In juli 1856 was hij al onderpastoor in Roeselare. Maar enige maanden 
later wachtte hem al een andere opdracht. Pastoor Van Haecke sprak vlot 
Engels, dus was hij de geschikte herder om in Engeland een collega op te 
volgen die terug in Vlaanderen verbleef. Deze taak was ook slechts voor kor-

te tijd.  

Nog hetzelfde jaar werd hij benoemd tot 
“Professor der Fransche en Engelse Ta-
len” en ging les geven aan het Bisschop-
pelijk College in Oostende. Ook hier laat 
Van Haecke van zich horen.  

In november 1861 verschijnt het eerste 
nummer van “Zeesterre”. Op het titelblad 
lezen we “Ten gerieve van scholen, werk-
winkels en huisgezinnen, om de geest 
der jonge lieden te verzetten en te ver-
lichten langs de mistige levensbaen”. Het 
maandblad was geïnspireerd op een se-
rie boekjes die Van Haecke in Engeland 
had ontdekt. Hij vulde bijna alle nummers 
volledig zelf . De titels van de verhalen 
spraken tot de verbeelding van zowel kin-
deren als volwassenen, zoals Fijn tegen 
Fijn, Een Hanenkamp, het Vijfde Wiel, 
enz. Zelfs de bisschoppen Malou en Faict 
waren lezers van “Zeesterre” die tot 
1.000 ex. oplage haalde. In Januari 1865 
verscheen ‘t laatste nummer. Toen was 
Van Haecke reeds leraar in Poperinge.  
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De zwerftocht van pastoor Van Haecke eindigde in Poperinge waar hij in 
1862 werd aangesteld als “Professor der Fransche en Engelsche Talen, van 
Koophandel en van Nyverheyd”. Zijn opdracht duurde er alweer slechts twee 
jaar.  
 

Pastoor Van Haecke, kapelaan van het Heilig-Bloed  

In augustus 1864 was Ludovicus Van Haecke eindelijk waar hij wilde zijn: in 
zijn geboortestad Brugge. Hij werd aangesteld als ‘habituant” op zijn eigen, 
vertrouwde Sint-Jacobsparochie. Habituant is een titel die wordt toegekend 
aan een priester die in de kerk van de parochie waar hij woont, een soort 
geestelijke koster is. Hij doet geen bediening en staat enkel de pastoors bij 
in hun werking. Meer niet. Dus Van Haecke was zo’n beetje een vrije vogel.  

Ongeveer op het zelfde moment wordt Ludovicus Van Haecke ook benoemd 
tot kapelaan in de Basiliek van Sint-Baselius binnen Brugge. Het is bekend 
dat -in die tijd- een benoeming in de basiliek van het Heilig-Bloed eerder als 
een zoethouder dan als een promotie naar ‘n hogere functie binnen het ker-
kelijk gezag werd aanzien. Lag het aan zijn nukkig karakter, aan zijn fratsen-
makerij ? Wellicht wel.  

Kapelaan Van Haecke staat in een publicatie van het 
bisdom Brugge als eerste vermeld van vier priesters die 
in deze functie zijn benoemd. Van Haecke interpreteert 
dat als zou hij de “hoogste in graad” zijn en noemt zich-
zelf nu en dan “hoofdkapelaan” van het H.-Bloed.  In 
Burgerwelzijn van 28 april 1888 wordt hij voor het eerst 
Hoofdkapelaan genoemd. Eén week later, op 11 mei zet 
La Patrie Premier Chapelin voor zijn naam. Dit is 20 jaar 
na z’n benoeming.  Als kapelaan had Van Haecke de 
taak de erediensten in de Sint-Baselius-basiliek in goe-
de banen te leiden. De aanbidding van de relikwie nam 
in die tijd enorme proporties aan. De verering van het 
Heilig-Bloed tijdens de maand mei bracht vele duizen-
den naar Brugge.  Hij was ook een uitstekende gids 

voor de vele vooraanstaanden die de basiliek bezochten, zoals de Prins van 
Portugal in 1883, de Prins van Napels in 1891 en de Graven van Vlaende-
ren in 1901.  

Kapelaan Van Haecke was de man die de kleine probleempjes in de basiliek 
oploste.  Zo was er een kerkganger die steeds plaats nam op de banken die 
voorbehouden zijn voor de Leden van de Confrerie . De proost had er Van 
Haecke al attent op gemaakt. Maar ook op de vraag van de kapelaan gaf de 
man geen kik. “We gaan dat anders oplossen” dacht Van Haecke. De zon-
dag daarop nam de man -tot ongenoegen van de Confrerie- weer plaats op 
de verkeerde bank. Net vóór aanvang van de dienst gaf de kapelaan zijn 
misdienaars opdracht om twee kandelaars links en rechts van de man te 
plaatsen en de kaarsen aan te steken. De onwillige keek om, en zag niets 
dan lachende gezichten die hem aanstaarden. Hij koos de volgende zondag 
voor een gewone stoel.  
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De Heilig-Bloedprocessie was jaarlijks het hoogtepunt van Van Haecke’s acti-
viteiten. Op die dag was de kapelaan in z’n sas, want hij stond in voor de ont-
vangst van de vele genodigden uit binnen- en buitenland. Met hem had het 
bisdom de juiste man op de juiste plaats. Buiten z’n organisatietalent beschik-
te Van Haecke ook nog over een uitzonderlijke talenkennis. Hij sprak en 
schreef naast Nederlands en Frans vlot Duits, Engels, Italiaans en Spaans. 
Zijn kennis van het Latijn was uitmuntend. Uit bewaarde gelegenheidsgedich-
ten van zijn hand blijkt dat de taal van de Kerk zowat zijn tweede moedertaal 
was !  

De Jubelprocessie anno 1900 bezorgde de kapelaan -toen reeds de zeventig 
voorbij- enorm veel werk. De processie bestond 750 jaar en moest iets groots 
worden.  De proost van de Edele Confrerie, Graaf Gustave Herwyn (°1843 
†1929) wilde niet onderdoen voor de drie grote stoeten die de jaren vooraf in 
Brugge hadden plaats gevonden. In 1884 was er de optocht ter ere van de 
Zalige Karel de Goede. In 1887 de stoet voor de inhuldiging van het stand-
beeld van Breydel & De Coninck en in 1896 de grote processie ter verheerlij-
king van de Zalige Idesbald van der Gracht.  

Sinds 1819 ging de processie altijd uit op de eerste maandag na de tweede 
mei, dus ten vroegste op drie mei en ten laatste op negen mei. Voor de jubile-
umprocessie werd een uitzondering gemaakt. Na de normale uitgangsdag op 
maandag 7 mei werd een extra rondgang voorzien op zondag 13 mei. De be-
langtelling was overweldigend. Extra treinen werden ingelegd vanuit overal in 
het land. Bijna het hele Belgische episcopaat was aanwezig, alsook een uit-
zonderlijk groot aantal burgerlijke notabelen.  

De processie bestond uit drie 
grote delen.  Een historisch 
deel, het deel van de Brugse 
parochies en als slot  

een bijbels gedeelte.  Brugse 
kunstenaars werden aange-
zocht om de taferelen, kos-
tuums en praalwagens voor 
de bijna 2.000 figuranten te 
ontwerpen  

 

 

PROCESSIE 1900. GROEP “DE GEVANGENNEMING VAN CHRISTUS”  

FOTO A. WATTEYNE  

Van Haecke had ook een merkwaardige liefhebberij: Hij verzamelde handte-
keningen. De Heilig-Bloedprocessie was elk jaar hét ideaal moment voor de 
kapelaan om zijn handtekeningenboek boven te halen. Geen één bekende 
naam ontbrak !  

Zo was ook Amaat Vyncke, bekend missionaris op de processie uitgenodigd. 
Tijdens een gesprek met “Ratte Vyncke” -zoals hij genoemd werd- vroeg de 
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Aanschouw hoe 't zonnewezen 
onzegbaar schoon voor dezen, 

nu immers schoonst van al, 
allengskens zinken zal. 

(Guido Gezelle) 

kapelaan waar hij precies missionaris was. “In Kibanga” was het antwoord. 
“Is er daar al ‘n bisschop ?” vroeg Van Haecke, waarop een ontkennend ant-
woord kwam. Op de suggestie dat Vyncke er de ideale bisschop zou zijn, 
schoot de missionaris in een lach ! Onder de handtekening van Amaat 
Vyncke schreef Van Haecke nadien lichtjes in potloodschrift “Bisschop van 
Kibanga”. Later kon hij de vermelding met inkt overschrijven of als de missio-
naris geen bisschop werd, gewoon uitgommen ! Ratte Vyncke bleef wat hij 
was.  

 

Volgende maand het vervolg… 

 

Denis Vermeire 
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Nieuws uit Bladelin  
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 9 mei Moederdag-

verwennerijen 

 

 

‘Brugge  

draait om mensen.’  

Een project van de stad 

waar we graag aan  

meedoen 
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Nieuws uit Westervier 

In mei verwenden we onze moeders nog een beetje meer dan anders. Een 

plantje en een verwenontbijt met verschillende soorten kaas, vlees, zalm, 

vers fruit en nog veel meer.  De mannen konden natuurlijk meegenieten. 
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Overal van alles te beleven… Snuif  de sfeer  mee op! 
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 Gedurende de volledige maand kwamen studenten bewegingsactiviteiten 

organiseren en uitvoeren. Onze bewoners kunnen alvast fit de zomer in. 
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Kokkerellen, muziek, krant lezen, een 

voorstelling, een spel spelen, gezellig sa-

men zitten,… voor elk wat wils. We pluk-

ken de dag! 
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Wij mochten twee konijnen verwelkomen. Hun buitenverblijf is aan de moes-

tuin maar binnen zal je ze ook geregeld zien in hun mobiele huis. De  namen 

mogen jullie mee bepalen, houd zeker onze facebookpagina in de gaten. 
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Het planten ging verder. Tomaten, komkom-

mers,...  in de plukserre. Aardbeien, aardappe-

len, courgetten in de moestuin. 
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Wisten jullie dat… we reeds twee demo’s gaven over het gebruik van onze 

aangepaste fietsen (duofiets en rolwagenfiets)? Heeft u dit gemist en heeft 

u nog interesse, spreek gerust iemand aan. 
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 juni: EH. Thienpont Christoph 

16 juni: Gevaert Rosa Anna 

16 juni: Vanderbeke Irene 

19 juni: Anny Janssens 

21 juni: Schram Therese 

22 juni: Declercq Colette 

26 juni: Van Den Bergh Colette 

26 juni: Vanhecke Livina 

 

Verjaardagen Westervier 
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 Nieuws uit Sparke Viers  

Sparke Viers mocht de spits afbijten 

voor de eerste bedevaart  

n Curando West! 
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  Sfeerbeelden van de 

maand  
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Smullen van de wafelbak met verse 

aardbeien en slagroom! 
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Proeven van verschillende kazen… Deze maand hielden we een  heerlijke kaasde-

gustatie. 

Welkom aan 

onze nieuwe 

bezoeker, Raf! 

Onze kippen 

hebben ook 

voor de eerste 

keer eieren   

gelegd. Wat 

een belevenis! 
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Moederdag in Sparke Viers vieren we 

met een uitgebreid dessertbuffet. Wat 

heeft het ons gesmaakt! 
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Creativiteit ten top! 
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Op dinsdag 25 mei ging Sparke Viers op bedevaart. We genoten van de viering met 

Wilfried & Josefien. Nadien kregen we de kans om een kaarsje aan te steken. 
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  Jarigen in Sparke Viers 

           Walburga Schmitzer (16/06/1944)  Mariette Cogge (26/06/1936) 

Cecile Deny (28/06/1936) 
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  Nieuws uit GAW Altegaar 

 

We trakteren onze residenten met  

vers gemaakte wafels. 

 

Genieten van het mooie weer in de tuin van 

Sparke Viers. 

 

Enkele residenten kwamen ook meesmullen 

van ons heerlijk dessertbuffet. 
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Nieuws uit GAW  
De Zilvertorens Sijsele 

 

Dat onze vrijwilligers goud waard zijn, dat is zeker. Maandenlang door weer 

en wind, maar altijd met een vriendelijke lach brachten onze vrijwilligers de 

maaltijden van WZC De Stek tot aan de voordeur van de residenten van de 

assistentiewoningen te Sijsele. Een dikke merci, want jullie werden een vas-

te waarde voor de residenten, een deugddoende babbel in Coronatijden.  
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Op 25 mei was het eindelijk zo ver, we mochten terug de maaltijd nemen in 

WZC De Stek. Het onthaal en de ontmoetingen waren hartelijk en warm. 

Ook al waren we niet voltallig, het voelde toch al een klein beetje als feest.  
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Uit de krant: 
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Nieuws uit Den Hoek 

Ook in Westkapelle werden de dames in de bloemetjes gezet op Moederdag!  

Ondanks het slechte weer, haalden we de  lente toch in huis . 
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     Allemaal contente residenten, hier in Westkapelle! 
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Onze huis-kok  bereidt dagelijks een verse maaltijd: elke dag soep. 

Asperges met gerookte zalm, vers geklopte mousselinesaus & lente-

aardappelen, met heerlijk exotisch fruit als nagerecht. Zo  elke dag iets    

anders op het menu.  Maar af en toe genieten we ook van de wereldkeuken 

en dat wordt door de residenten zeker gesmaakt.   
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Verjaardagen medewerkers  

Hamdam Ikram   1 juni 

Verbeke Vanessa   9 juni 

Mercier Anne    12 juni 

Herbout Lynn    14 juni 

Claeysier    15 juni 

Balbaert Evie    16 juni 

Proesmans Karoline  16 juni 

Lopez Vanessa   19 juni 

Snauwaert Miet   20 juni 

Devulder Ria    21 juni 

Dierickx Carine   21 juni 

Waty Marleen   24 juni 

Compernolle Cindy  27 juni 
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De Nieuwe Vierkrant is een maandelijkse uitgave van Curando West: 
WZC Westervier,  GAW Hof Bladelin, GAW De Zilvertorens Sijsele,  GA-
W/LDC De Zilvertorens Westkapelle, thuisverpleging/gezinszorg Cura 
en CDV Sparke Viers, CAPE Nachtzorg 

 

REDACTIERAAD: 

Dirk Snauwaert, Miet Snauwaert, Steffie Cochuyt, Jana Borglevens, Leen 
Snauwaert, Leen Verlé 

 

WERKTEN MEE AAN DEZE VIERKRANT: 

Josefien Verhelst, Vercauteren Linda, Steffie Cochuyt, Lien Van Maele, 
Borglevens Jana, Snauwaert Miet, Els Gevaert, Emmelien Crevits, Ann Hos-
te, Nathalie Wieme 

 

 VERANTWOORDELIJKE UITGAVE: 

Dirk Snauwaert 

DRUK: x-center 
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