
  

 

 

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 
Maaltijden aan huis 
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Nieuwe Vierkrant  
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  Beste vrienden van  

Curando West 

Dag Curando-familie 

 

Mijn naam is Lien Van Maele en in deze editie van de vierkrant stel ik me-

zelf graag even voor. 

 

In 2018 heb ik, na een stage in WZC Westervier, de kans gekregen om te 

mogen werken binnen Curando West. Ik ben toen als lid van het woon- en 

leefteam gestart in de combinatie WZC Westervier en CDV Sparke Viers. 

Na een tijd ben ik toen voltijds gaan werken in het WZC maar… Na vier jaar 

ben ik terug vol enthousiasme aan het werk als coördinator van ons cen-

trum voor dagverzorging Sparke Viers. 

 

In Sparke Viers komen onze bezoekers een of meerdere dagen per week 

om te ont-moeten, ontspannen, beleven, … Samen met ons enthousiast 

team willen wij zorgen voor een zinvolle dagbesteding volgens individuele 

en gemeenschappelijke noden/vragen/interesses.  

 

Wat vind ik nu net zo boeiend aan de job als coördinator van Sparke Viers? 

Als ik bezoekers zie genieten van een gezellige babbel, nieuwe of gekende 

ontmoetingen, activiteiten op maat, ... weet ik dat we er in geslaagd zijn om 

onze bezoekers een goeie dag te bezorgen. 

Ik vind het fijn om in contact te staan met mantelzorgers en samen met hen 

en het team te zoeken naar zorg op maat voor de bezoeker, alsook voor de 

mantelzorger. 

Ik ben trots als ik de interactie tussen het team en de bezoekers zie. Het 
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team staat steeds enthousiast klaar met een lach, geduld en liefde voor hun 

job. 

…. 

 

Ik kan nog een tijd doorgaan over alle dingen die ik fantastisch vind aan (mijn 

job in) Sparke Viers, maar ik zou jullie vooral willen uitnodigingen om eens op 

bezoek te komen om dit allemaal zelf te ontdekken! 

 

Tot gauw! 

Lien 
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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 
 Delphine Theuninck 
       Diensthoofd thuiszorg 
       0475/65 02 31 
       Delphine.theuninck@curando.be 
. 
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  Nieuws uit Curando West 

Als afsluiter van de theatervoor-

stelling "Love is old" ism Cultuur-

centrum Brugge genoten de spe-

lers en medewerkers samen van 

een etentje. Een gezellige avond 

waar nagepraat werd over deze  

bijzondere ervaring.  

 

 

Curando West ont-moet graag 

nieuwe medewerkers. Verder 

kennismaken, tijd om bij te praten, extra info, ervaringen uitwisselen,.... Een 

gezellig samen-zijn en een warme start! Welkom! 

Vrijwilligers van Curando West konden op 

16 mei genieten van een prachtig optreden 

van De Dolfijntjes in het concertgebouw op 

de bedankingsavond voor Brugse vrijwil-

ligers. Dankjewel vrijwilligerscentrale Brug-

ge! 
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Curando West houdt van verbinden en ontmoeten! In de Speelpleinlaan in 

Brugge namen we samen deel aan de Langste stoel, in Westkapelle aan de 

Stoeperitief! Beide initiatieven om de Dag van de buren te vieren. Genieten 

met een glaasje en een optreden van de Folkacademie Blankenberge.  



9 

 



10 

 



11 

 



12 

 

Pastorale katern  

Zonnig en zomers juni 

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

We blikken terug 

Schrijf-ze-vrij in februari 

Weet je nog? In februari schreven we brieven voor Am-

nesty International. Sommigen onder ons schreven voor 

Bernardo. Vanuit Amnesty International lieten ze weten 

dat Bernardo uit Guatemala onlangs vervroegd vrij 

kwam. Hij zat onterecht in de cel wegens zijn vreedzame 

protest tegen de bouw van waterkrachtcentrales bij de Cahabón-rivier. Toch lopen 

er nog altijd aanklachten tegen Bernardo. Amnesty International blijft zich tegen de 

aanklachten verzetten, want Bernardo heeft niets verkeerd gedaan. 

“Jullie gaven me hoop dat ik zou vrijkomen, en nu ben ik vrij. Ik ben eindelijk weer bij 

mijn dochters en mijn vrouw. Mijn moeder weende van geluk toen ze me vrij zag. 

Dankjewel aan elkeen van jullie.” – Bernardo Caal Xol  

Bedankt aan iedereen die zich blijvend inzet en ook volgend jaar zal helpen met 

brieven schrijven tegen onrecht. 

Bedevaarten naar Ver-Assebroek en O.L.V. van Vrede in Westka-

pelle 

We trokken in de meimaand naar de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-

Ontvangenkerk in Ver-Assebroek en de kapel van  
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Onze-Lieve-Vrouw van Vrede in Westkapelle, twee plekken waar talloze bedevaar-

ders bij Maria hun zorgen en vragen neerleggen. We konden bij de verschillende vie-

ringen in de kerk van Ver-Assebroek op toevallige voorbijgangers en bedevaarders 

rekenen die met ons mee vierden in de kerk.  

Ook in Westkapelle waren het niet enkel residenten en LDC Den Hoek, maar ook de 

buren, de bewoners van het WZC, dichtbij sloten graag aan. Uiteindelijk werd de be-

devaart ook bekend gemaakt in 

de parochie Westkapelle en wa-

ren er ook nog enkele parochia-

nen bij. Nadien genoten we van 

de zon, een koffie of aperitief in 

LDC Den Hoek met z’n allen. We 

maakten plannen voor volgend 

jaar en ook om  bloemen te plan-

ten bij het kapelletje, om zo eer te brengen aan de metser van de kapel die dit tot 

voor kort deed, maar vorig jaar overleed.   

Op beide plekken genoten we van het samen zijn. Het 

doet deugd aan iedereen om  hun zorgen en vragen toe 

te vertrouwen aan Maria. Met een een Onzevader en 

een Weesgegroet, Te Lourdes op de bergen en Liefde 

gaf u duizend namen en het aansteken van een kaars 

voor onze gebeden brachten we haar en alle moeders graag hulde in deze mei-

maand. 
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Brugge’s mooiste dag, die beleven we het liefst met lieve mensen rond ons. Vele 

familieleden kwamen helpen op deze grote uitstap om samen met mama of papa 

van de processie te genieten. Zo verbaasde amazone Andrea, die heel haar leven 

met haar paard erin had meegewandeld ons, door elk liedje van de volledige 

processie van begin tot eind mee te zingen.  

We hadden ook wat tijd om nieuwe mensen te leren kennen en te vertellen over 

Brugge en de Bloedprocessie. Jong en oud, voor de eerste keer of al verschillende 

keren gezien en deelgenomen, iedereen keek zijn ogen uit. 

Genieten van Brugge’s mooiste dag, de Bloedprocessie 

Wat een dag! Met twee busjes van Sparke Viers zorgden we ervoor dat een groep van 

dertig bewoners, residenten, familieleden, medewerkers en vrienden van Curando 

West vanop de Markt van de Bloedprocessie konden genieten. Blik samen met ons 

terug op een fantastische dag met deze foto’s. 
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We herkenden in de processie ook verschillende bekende gezichten. Collega 
William nam ons mee in het verhaal van Johannes de Doper, terwijl collega Josefien 
ons als jonkvrouw zingend passeerde. Ook naar diaken Wilfried, bisschop Lode, 
diaken Eric (die ons onlangs ontving in Ver-Assebroek) en kanunnik Patrick Degrieck 
konden we tijdens de processie zwaaien. Wat een goed zicht hadden we op al wie 
passeerde vanuit onze gereserveerde plekken net voor het Belfort. Zeker voor 
herhaling vatbaar. 

De komende maand(en) 

In juni , maar ook in juli en augustus gaan we weer verder met de normale 

vieringen. Iedereen is van harte welkom op de vaste vieringen.  

Waar? Wanneer? 

kapel Hemelbake, 

WZC Westervier, Sint-Kruis 

vrijdag tweewekelijks - 15.15 u. (3/6, 17/6, 1/7) 

dagelijks door pr. Christoph - 10 u. 

kapel Hof Bladelin, Brugge elke zondag - 9.30 u. 

kapel WZC OLV van Troost, 

Westkapelle 
tweede dinsdag van elke maand - 10 u. 
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In memoriam 

Mevr. Derous Jenny 

21 mei 1931 – 3 mei 2022 

Er is niets dat voorgoed verdwijnt,  

als men de herinnering bewaart.  

Dhr. Boudry Roland 

30 april 1934 – 4 mei 2022 

Altijd samen in gedachten,  

in gedachten voor altijd samen.  
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 Mevr. Van Damme Maria 

4 maart 1930 – 9 mei 2022 

Wat zo diep in het hart zit, 

kun je door de dood niet verliezen. 

De herinnering aan een bijzonder mens 

is geboren.  

 Mevr. Hinneman Jacqueline 

28 december 1931 – 20 mei 2022 

De tijd voorbij, zomaar 

en toch diep verbonden 

met de stem van ons hart.  
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 Mevr. Pillen Godelieve 

19 juli 1929 – 22 mei 2022 

Wat zo diep in het hart zit, 

kun je door de dood niet verliezen. 

De herinnering aan een bijzonder mens 

is geboren.  

 

Dhr. Derycker Louis 

13 april 1936 – 27 mei 2022 

Wat zo diep in het hart zit, 

kun je door de dood niet verliezen. 

De herinnering aan een bijzonder mens 

is geboren.  
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Nieuws uit Hof Bladelin 

Tafelgenoegens 

Op Paaszondag 17 april en Moederdag op 8 mei - nauwelijks 3 weken ver-
schil - genoten onze bewoners van een 
dubbel feest in ons vertrouwd restau-
rant. 

Dankzij de gezamenlijke inzet van ons 
keukenteam werden alle aanwezigen 
verrast bij de aanblik van de feestelijk 
gedekte tafels en de mooie lentebloe-
men. Een lekker feestmaal zorgde met-
een voor de nodige sfeer en … de tafel-
genoegens. 

Met dank aan het voltallig personeel voor de mooie verrassing. 

G.V.W. 

Ke wetend nie! 

Woensdag 27 april is er een leuke QUIZ georganiseerd geweest in Blade-

lin. Bedenker en spelleider is priester Tom. De talrijke aanwezigen werden 

opgedeeld in twee groepen: de vrouwen tegen de mannen. 

De bedoeling was het raden van een gekende Vlaamse spreuk. De talrijke 

vragen waren opgesplitst volgens leervakken op school; aardrijkskunde, 

geschiedenis, hoofdrekenen, actualiteit, … en enkele “doe”-vragen, zoals 

het uitbeelden van “de aap komt uit de mouw”. Er werd ook duchtig gezon-

gen, de mannen waar de klokken luiden, visser vaar naar huis, de dames 

zie ik de lichtjes van de Schelde met de steun van enkele vrouwelijke 

personeelsleden van Bladelin. Finaal werd het spreekwoord bijna gelijktij-

dig gevonden door beide groepen. Dus een gelijkspel 1-1 was een billijke 

uitslag. De spreuk is EEN GEGEVEN PAARD NIET IN DE BEK KIJKEN; 

Gezelligheid troef, met als afsluiter een heerlijke wafel met koffie. Iedereen 

tevreden en met de vraag voor herhaling vatbaar. 

Dank aan de organisator en het stafpersoneel van Bladelin. 

J.B. 
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Personalia 

Wij denken nog dankbaar terug aan onze voormalige residenten die gedu-
rende zovele jaren bij ons verbleven en thans met meer zorgen omringd wor-
den: Simone, Fran9oise en Thérèse. 

 

Niet alledaags kooroptreden 

 

Op woensdag 18 mei mochten onze 

bewoners in de mooie kapel van Hof 

Bladelin volop genieten van een ge-

slaagd muzikaal optreden van “Koraal” 

uit Loppem onder de bezielende leiding 

van priester Tom. 

 

De talrijk opgekomen koorleden moch-

ten nadien een fijn en kleurrijk aanden-

ken ontvangen van de hand van onze 

kunstzinnige medebewoner Gerard 

Tanghe. 
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Nostalgia 

In het kader van het Airbagfestival in Brugge kregen onze residenten een bij-

zonder aanbod tot het bijwonen van NOSTALGIA op dinsdag 24 mei.  

Groot was de belangstelling voor het optreden van het Jan Couvreur kwartet 

met onder andere onze coördinator GINO aan de drums. 

Deze jonge Brugse accordeonist 

krijgt de eer toebedeeld de spiegel-

tent in gang te trekken, met een 

lichtvoetig variété programma, 

waarin de Franse musette een vas-

te plaats heeft. 

Via talrijke buurtfeesten en optre-

dens in woonzorgcentra, ontwikkel-

de hij een bijzonder gevoel voor 

het feestelijk repertoire en een ge-

zellige ambiance. 

Met een beslagen kwartet van muzikanten  uit de Brugse rock en pop scène, 

brengt hij een sfeervolle mélange van wals, java, tango, paso doble met 

Franse slag, met een ‘clin d’oeil naar de Franse chanson van o.a. Edith Piaf, 

Jacques Brel, Barbara, Charles Trenet of ZaZ. 

De spiegeltent MAGIC MIRRORS staat aan de Kruisvest, nabij de molens. 

 

Is de COVID pandemie nu achter de rug? 

In de media wordt verwezen naar de invasie van “de Spaanse griep” in de 

jaren na de eerste wereldoorlog. In onze streken zijn duizend doden geval-

len. De legers uit het zuiden hadden toen dit virus meegebracht. Tegenwoor-

dig worden baby’s al van bij de geboorte ingeënt tegen verschillende be-

smettelijke ziekten, zoals pokken, kinderverlamming, griep, enz. Wegens de 

veelvuldige inentingen zal het ook zo verlopen met Covid. 

Via TV vernemen wij dat er in het Brabantse een rustoord besmet is geraakt 

met Covid en heeft men een gans verdiep moeten isoleren. Hopelijk blijven 

wij in Bladelin gespaard van deze perikelen. 

Blijf dus voorzichtig en ontsmet je handen bij het terug binnenkomen na een 

uitstap. Ook bij het betreden van het restaurant! 

L.V. 
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Even nadenken 

Noem met de letter “B” 

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 ….. 
 

Ik heb een vrouw gekend… 

Ik heb een vrouw gekend, 

oh, wat was zij sterk, 

altijd was ze bezig, 

altijd aan het werk. 
 

Ik heb een vrouw gekend, 

die vol met liefde zat, 

en ondanks al haar zorgen, 

haar kinderen nooit vergat. 
 

Haar familie was haar leven, 

En al stond zij dan alleen,  

of was het soms heel moeilijk, 

zij sloeg er zich doorheen. 
 

Van haar kleinkinderen 

genoot zij met volle teugen. 

haar liefde en zorgzaamheid 

zal ons altijd blijven verheugen. 
 

Ik heb een vrouw gekend, 

Die ik nooit meer zal vergeten. 

Hoe dat dan toch wel kan? 

Het was mijn moeder, moet je weten... 
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Een stukje over vogels schrijven: de normaalste zaak van de we-

reld: elke dag voeren ze een “show” op voor mijn vensters. Ik kan er altijd 

met liefde naar kijken. Tientallen op een dag spelen hun rol op het toneel,  

mijn scherm wisselt meerdere keren per dag, vogels van alle pluimage. De 

meest opvallende: de zilvermeeuw kwam regelmatig eten zoeken, op het 

balkon van mijn buurvrouw. Soms wel eisend liep ze weg en weer en tikte 

herhaaldelijk op de vensters “waar blijven die lekkere beetjes?” Alle andere 

vogels bleven dan op veilige afstand, zo’n zilvermeeuw is niet zomaar een 

vogel. Ze komt van de zee, kan zelf harde storm en wind weerstaan, ze 

heeft een brede vleugelslag en een “grote bek”. Uit de weg! 

Eens de zilvermeeuw en haar vrienden weg zijn komen de anderen - de dui-

ven, altijd direct aanwezig– de kauwen, goed herkenbaar met hun grijze kop

– de merels, de mannetjeszwart met oranje-gele bek en de vrouwtjes, met 

rustiger bruine vederkleur– en de mannetjes zijn de vechters. Een koppelke 

roodborstjes heeft een zeker een nestje in 

de buurt in de tuin aan de Sint Jakob-

straat, want ze wippen altijd, pijlsnel over 

de muur, in dezelfde richting. Af en toe zie 

ik een pimpelmees en heel soms een ek-

ster, met een afwisseling van zwart, wit en 

een paar blauwe plekjes in zijn veren-

kleed, zeer herkenbaar. 

De kleinste komen pas na de middag als al de grote gegeten hebben, de 

kleine kruimels die overbleven zijn voor hen meer dan genoeg! 

Nu is mijn buurvrouw al enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis en het 

wordt stil … maar gelukkig hoor ik nog s’ avonds en s’ nachts een uil roe-

pen. Uitnodiging voor een vrouwtje, ik hoop voor hem dat hij succes heeft. 

Hij zit in de bomen in de tuin, aan de andere kant van mijn flat aan de slaap-

kamerkant. Zijn roep klinkt weemoedig. Ik ben benieuwd of er een vrouwtje 

zal reageren? 

Als ik deze tekst afwerk om in de Vierkrant te verschijnen, zijn we al enkele 

weken verder: einde mei. 

Mijn buurvrouw is terug uit het ziekenhuis. De voederbeurt is er weer als 

vroeger, alle vogels zijn weer present en mijn decor is weer gevuld. Alleen 

hoor ik s’ avonds en s’ nachts geen uilenroep meer, heeft hij een vrouwtje 

gevonden of heeft hij het opgegeven om nog verder uitnodigingen te ver-

sturen? Hoe kom ik dit ooit te weren!? 

Yv. R. 
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VADERDAG 2022 

“Vaderdag” 

Op 5 jaar: Mijn papa weet alles en hij kan 

alles! 

Op 8 jaar;: mijn papa weet toch wel veel. 

12 jaar: dat weet vader toch niet. 

16 jaar: pa is ouderwets. 

21 jaar: die vent is outdated 

30 jaar: hij weet er iets van maar niet 

veel. 

35 jaar: toch eens horen wat hij erover 

denkt. 

45 jaar: eerst eens het gedacht van vader 

vragen.  

55 jaar: hoe zou vader het aanpakken? 

60 jaar: mijn vader had altijd een oplos-

sing 

65 jaar: kon ik maar nog eens met vader 

praten. 

 

 

 

 

Een kind vroeg aan zijn papa: wat betekent dat als ze zeggen ‘Dat is nog 

eens een man?’ 

En de vader antwoordde “Een man is iemand die verantwoordelijkheid 

neemt in huis, die het huishouden recht houdt en die voor zijn gezin op-

komt”. 

Waarop de kleine antwoordt: “Ik wen s een man te worden als mama!”. 
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  Nieuws uit Sparke Viers  

Even de straat oversteken voor een babbeltje 

met broer…. 
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  Sfeerbeelden van de maand  

 

 

 

 

 

Crea in Sparke Viers maar ook…. De 

benen losgooien tijdens onze dansna-

middag. Wat was dat lang geleden dat 

we nog eens konden dansen. Wat heb-

ben we genoten, zowel collega’s als 

bezoekers.  
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Mandala’s en genieten van de zon op ons terras.  
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Bloemen verpotten, schilderen en een 

dialectenspel.  
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In de maand mei deden we verschillende keren een uitstap  om in de mooie na-

tuur te gaan wandelen. We gingen onder meer naar Ryckevelde, de Assebroekse 

Meersen en het Veltembos.  
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Op vrijdag 6 mei vierden we Moederdag met een taartenbuffet in Westervier. Het 

zonnetje was van de partij en het buffet zag er werkelijk heel mooi uit. Zelf maak-

ten we een aardbeientaart om aan het buffet toe te voegen.  

 
Taartenbuffet voor Moederdag   
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. 
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  Jarigen in Sparke Viers 

 

Lydia Reynaert 

(6/6/1919) 

Robert Van Belleghem 

(12/6/1932) 
Cecile Deny (28/6/1936) 
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  Nieuws uit GAW Altegaar 

 

Tijdens de week van de valpreventie stond er ook een gymnastiek op het program-

ma door kinesiste Barbara.  
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Nieuws uit Westervier 
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Voor Moederdag kon iedereen ge-

nieten van een heerlijk dessertbuf-

fet. Alles werd vers gemaakt door 

vrijwilligers, familie en collega's. De 

zon was gelukkig ook van de partij 

en zo was het dubbel en dik genie-

ten.  

 Alle dames kregen ook een mooi 

droogboeket. Dit werd door vele 

handige handen gecreëerd tijdens 

de hobbynamiddag op dinsdag. 
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In Ommentomme vierden we het 

pensioen van Mieke en Gina , dans-

ten erop los en nog zoveel meer. 
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Van alles te beleven op Heemnisse 
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Dansen, bakken, onze creativiteit ontdekken, het ‘menage’ en nog zoveel 

meer op Nokkema 
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Dansen en genieten in Wonnebronne 
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Het dagelijkse leven. Samen genieten van de gewone dingen. 
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Naar aanleiding van "Week van de bij" gaf Tim, onze huisimker in WZC Wes-

tervier, een 'bij'-zondere uitleg over het wel en wee van de bijenkorf.  
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We konden genieten van Bal Musette in Westervier, zij speelden hun reper-
toire zoals op het 'Airbagfestival', het Jan Couvreur (accordeon) Kwartet met 
oa onze collega Gino Claeys (drum), Jan Callewaert (Hammond orgel) en 
Stefan Boret (Bassgitaar). En natuurlijk mocht met dit schitterend Hammond 
orgel ook 'Early Bird' niet ontbreken.  
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Jarigen 

 

5 juni: EH. Christophe Thienpont 

16 juni: Mevr. Rosa Anna Gevaert 

16 juni: Mevr. Irene Vanderbeke 

19 juni: Mevr. Anny Janssens 

21 juni: Mevr. Therese Schram 

21 juni: Mevr. Rosa Verbeure 

22 juni: Mevr. Declercq Colette 

25 juni: Mevr. Monique Becue 

26 juni: Mevr. Colette Van Den Bergh 

26 juni: Mevr. Livina Vanhecke 
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Nieuws uit Den Hoek   
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Enkele sfeerbeelden van Den Hoek  

 

 

 

 

 

SUIKERFEEST 

 

 

 

 

Tajine met kip 

en gedroogde vijgen 

 

 

 

 

 

 

Verse muntthee 

met zoete gebakjes 
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Onze mama’s werden in de bloemetjes gezet 
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Bewoners van Den Hoek samen met parochia-

nen en bewoners van O.L.V. Van troost op be-

devaart naar het kapelletje van O.L.V Van Vre-

de in Westkapelle. 
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Iedereen van harte welkom 

 

Zondag 5 juni 

 

Tomatensoep 

 

Garnalenkroketten 

Salade - citroen 

Gefrituurde peterselie 

Aardappelsalade 

 

Zondags gebak  

 

 

Dinsdag 21 juni 

 

Meloensorbet 

met exotisch fruit 

& glas bubbels  

 

Vanaf 14.00 uur   

   5.00 euro 
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Nieuws GAW De Zilvertorens  

Sijsele  
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In de maand mei gingen we op bedevaart naar  Ver-Assebroek, We vertrokken 

al voor de middag en konden genieten van een heerlijke maaltijd in Westervier. 

Gastvrijheid ten top en terugzien van oude kennissen.  

Bedankt aan Josefien voor de mooie viering en het deugddoend moment. 

Er was onze residentenraad die 4x per jaar door gaat. 

Verder zongen we erop los, niet altijd op de maat maar plezier verzekerd. Van 

zwarte Lola tot Sandra, wie erbij was krijgt zeker een glimlach op zijn gezicht. 
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De boodschappendienst gaat door op: 

Vrijdag 3 juni 

Vrijdag 17 juni 

UITSTAP BLADELIN 

Op vrijdag 24 juni gaan we op uitstap naar Bladelin, we 

vertrekken omstreeks 10u en zijn terug na de middag.  

De maaltijd nemen we ter plaatse. Beperkte plaatsen. 

Laat je weten als je zelf wil/ kan rijden. 

Inschrijven via Steffie of Miet : 0472 01 74 76 of  

woonassistent.sijsele@curando.be 

 

JARIGEN 

27 juni: Hilda Van Den Avont 

29 juni: Rose Marie Bonte 
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 GESCHIEDENIS VAN DE BRUGSE BANKVOET  

Armand Decloedt  

(vervolg Vierkrant mei) 

05.05.1904  

De stadsingenieur vroeg aan cond. Bouchez 

om hem het type bankvoet, dat hij voorstelde 

voor de Burg, te bezorgen.  

Cond. Bouchez bezorgde meteen een teke-

ning van de vijf types. 

 

 

 

 

 

 

 

09.07.1904  

De stadsingenieur meldde in zijn nota aan 

cond. Bouchez dat geen enkele van zijn vijf 

ontwerpen hem op het eerste zicht aansprak 

en dat er toch mooie bestaande modellen 

stonden op de Brugse “promenades”!!  



59 

 

17.01.1905  

De stadsingenieur vroeg (nog eens) aan 

cond. Bouchez welk type bankvoet hij 

voorstelde voor de Burg en voor de ande-

re promenades.  

Cond. Bouchez stelde (op 24.01.1905) 

voor om 10 banken type Van Aerschot 

(zie blz. 2) voor de “promenades en gé-

néral”, 10 type “Parc Public” voor de Burg 

en 4 type “projet Bouchez” (?) voor de 

Burg te bestellen en voegde tekeningen 

bij van de twee laatste (zie hieronder).  

 

De bovenste tekening is die van het type 

“projet Bouchez” en de onderste is de 

eerste (?) tekening van de eerste versie 

van de typisch Brugse bankvoet.  

Op 02.02.1905 gaf de stadsingenieur zijn 

akkoord aan cond. Bouchez om prijs te 

vragen aan de Brugse gieterijen voor 12 

banken model zwaan (!) (“cygne”).  

 

 

10.02.1905  

Cond. Bouchez vroeg prijs aan de Brugse gieterijen 

nl. : “La Madeleine” De Cloedt-Fauvelle Boninvest, 

Schotte & Demaseure Coupure Brug en Van 

Bocxstaele Schouwvegersstr.. Hij gaf zijn akkoord 

om bij die laatste te bestellen.  

Bij de offertes van de gieterijen werd verwezen naar 

het model dat hen ter beschikking moest gesteld 

worden voor uitvoering. Spijtig genoeg heb ik in het 

stadsarchief geen spoor kunnen vinden (tekening /

bestelling / fact.) van een dergelijk model (in plaaster 

en/of hout).  
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21.03.1905  

Cond. Bouchez maakte een plan (zie blz. 8) op 

met voorstel voor plaatsing van de 12 nieuwe ban-

ken op de Burg, dat door de stadsingenieur werd 

goedgekeurd en ook voorgelegd aan de Schepen.  

Cond. Bouchez sprak in zijn toelichting over bank-

voeten met een chimeerkop (“têtes de chimères”) 

dit in tegenstelling met het zwaan model volgens 

de stadsingenieur ?  

 

 

 

 

Conclusie :  

De eerste typisch Brugse banken werden 

in 1905 op de Burg geplaatst!  

Misschien mogen we ons gelukkig prijzen dat 

geen van de vijf ontwerpen van cond. Bou-

chez door de stadsingenieur Salmon aan-

vaard werd, want anders zag ons vertrouwd 

Brugs straatbeeld er minder fraai uit? Uit late-

re (19.05.1906) correspondentie van cond. 

Bouchez met de stadsingenieur blijkt dat die 

nieuwe bankvoeten minder sterk zijn dan het type Van Aerschot (“ plus faible 

mais bon pour la place du Bourg” !).  

ca. 1922  
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ca. 1935 Bovenstaande details van foto’s van ca.1922 en ca.1935 uit de 

Beeldbank Brugge geven een idee van het uitzicht van de eerste versie van 

de Brugse bankvoet.  

Er staan nog drie banken met oude Brugse bankvoeten op de Brugse Ves-

ten t.h.v de Kruisvest (aan de molens) en nog eens drie in de buurt ervan!  

Die zijn blijkbaar gelukkig(!) ontsnapt aan de schroothamer en blijven over 

als enige laatste exemplaren van de eerste Brugse bankvoeten!  

De eerste twee banken bevinden zich tussen 

de Bonne Chiere en Sint-Janshuysmolen (zie 

foto hiernaast).  

Het probleem van de teveel achterover hellen-

de rugleuning is hier opgelost door het plaat-

sen van een spie tussen de bankvoeten en de 

rugleuning (zie foto hieronder).  

 

 

 

 

 

 

(wordt vervolgd) 
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Verjaardagen medewerkers  

Delrue Emily 2 juni 

Verbeke Vanessa 9 juni 

Mercier Anne 12 juni 

Tavernier Alexander 12 juni 

Herbout Lynn 14 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 

Van Watermeulen Femke 25 juni 

Compernolle Cindy 27 juni 

Wieme Sylvie 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, Maaltijden aan huis 

 

 

REDACTIERAAD: 

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

WERKTEN MEE AAN DEZE VIERKRANT: 

Josefien Verhelst, Steffie Cochuyt, Borglevens Jana, Snauwaert Miet, Emily 
Delrue, Els Gevaert, Compernolle Cindy, Wieme Nathalie, Vermeire Denis, 
redactieraad Hof Bladelin 

VERANTWOORDELIJKE UITGAVE: 

Dirk Snauwaert 

DRUK: x-center 
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