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Beste vrienden van Curando West

Steffie (35 jaar) is al 14 jaar een vaste waarde als
ergotherapeute in WZC Westervier. Ze combineert haar
job in het woonzorgcentrum met de functie als
woonassistent in de assistentiewoningen De Zilvertorens
in Sijsele.

Kan je ons iets meer vertellen over je job als
ergotherapeute?

Met ons team werken we zo veel mogelijk overkoepelend en
willen we een steunpilaar zijn voor alle afdelingen en
dienstverleningen in onze woonzorgzone. We proberen ons
steentje bij te dragen aan de beleving van alle zorgvragers en
organiseren daarom vaak gezamenlijke activiteiten en
uitstappen. Het is mooi om te zien hoe verbindend dit werkt.
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Mensen ontmoeten elkaar en gaan in gesprek.
Ook als collega’s werkt dit inspirerend en kan je
leren van elkaar. We proberen ook de buurt en
onze vrijwilligers zo veel mogelijk te betrekken.
Het organiseren en begeleiden van deze
activiteiten vind ik heel erg leuk.
Daarnaast neem ik ook een coachende rol op.
Ik stimuleer collega’s om mee op zoek te gaan
naar de kleine gelukjes waarmee we onze zorg
bijzonder en betekenisvol kunnen maken. Dat
zit niet alleen in grote dingen, maar ook kleine
gebaren zijn heel waardevol. Denk maar aan
het opleggen van een muziekje als je iemand
wakker maakt of eens binnenspringen met een
tasje koffie.
Samen met de bewoner en zijn of haar
omgeving ga ik na waarin ik kan ondersteunen
op vlak van zelfredzaamheid. Ik laat de
bewoner zelf aangeven wat haalbaar is en wat
niet (volledig) lukt doen we samen. Ik evalueer
ook of er hulpmiddelen nodig of beschikbaar
zijn die de zelfredzaamheid bij dagdagelijkse
activiteiten kunnen bevorderen. Het geeft
bewoners veel voldoening om nog zelf dingen
te kunnen doen, hoe klein de handeling ook is. 
Mijn takenpakket is dus heel divers en
afwisselend wat het voor mij erg boeiend
maakt.

Wat spreekt je aan in de ouderenzorg?

Al van toen ik op de schoolbanken zat, wist ik
dat ik graag met ouderen aan de slag wou. Ik
denk dat het vroege afscheid van mijn
grootouders hier een rol in heeft gespeeld.
Mijn stage in de ouderenzorg heeft mijn wens
alleen maar versterkt en gezorgd dat ik sta
waar ik nu sta.
Enerzijds is het de diversiteit aan mensen die
me aanspreekt. Elke dag verloopt anders en
je kan elke dag op een andere manier
betekenisvolle dingen doen. Bovendien vind ik
het uitdagend om in elke situatie op zoek te
blijven gaan naar de kleine dingen waarmee
je een lach op het gezicht van de bewoners
kan toveren. Anderzijds is de dankbaarheid
die ik ontvang zo puur. Je kan samen een
lach, maar ook een traan delen. Ik kan eerlijk
toegeven dat ik mijn hart verloren heb aan
deze doelgroep.

Hoe maak jij het verschil voor de bewoners?

Iedereen die een hart heeft voor ouderen kan
op zijn manier mooie momenten creëren en
het verschil maken. Zelf ben ik graag met
muziek bezig en zet ik dit ten gepaste tijde in. 



Een vleugje klassieke muziek tijdens het ontbijt
of een leuke meezinger na het middagmaal
weten de bewoners wel te appreciëren. Ook nu
en dan een grappige toets draagt zeker bij tot
een warme en gezellige sfeer in ons huis.
In ons woonzorgcentrum werken we
persoonsgericht. De keuze van onze activiteiten
stemmen we af op de wensen en interesses van
onze bewoners. Zo proberen we zaken uit hun
verleden, zoals een vroegere job of hobby,
binnen te brengen in huis. In de woonraad wordt
samen met bewoners en familie het
totaalpakket aan zorg overlopen en krijgt men
de kans om te vertellen wat er bij hen leeft.
Beweging en uitstapjes zijn onderwerpen die
heel vaak terugkomen. Door inspraak te geven
en de zorg hier effectief op af te stemmen, geef
je bewoners het gevoel dat ze écht meetellen en
iets kunnen betekenen.

Wat vind jij bijzonder aan woonzorgzone Curando
West?

Al van het moment dat ik stage liep in het
dagcentrum voelde ik me thuis in Curando West.
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Je voelt onmiddellijk de warme en
persoonsgerichte zorg, zowel naar medewerkers
toe als naar zorgvragers en hun familie.
De collegiale sfeer zit hier echt goed. We komen
naar buiten als één team met hetzelfde
gezamenlijk doel. Samen gaan we op zoek naar
een haalbaar traject om het onze bewoners zo
veel mogelijk naar hun zin te maken. Daarnaast
bieden we elkaar als collega’s ondersteuning en
springen we bij op drukkere momenten.
Schouderklopjes en complimentjes geven en
krijgen zijn dagelijkse kost en doen zo’n deugd.
Bijzondere momenten leggen we vaak op beeld
vast en zijn heel leuk om op terug te kijken.
Verder krijg je hier voldoende vrijheid om je werk
zelf te organiseren. Dit geeft me veel voldoening
en zelfvertrouwen. Ik heb ook al mogen proeven
van verschillende zorgvormen en ben erg
dankbaar voor de doorgroeikansen die ik hier
krijg.

Steffie Cochuyt



Nieuws uit Curando West

Op vrijdag 20 januari vierden we de start van het
nieuwe jaar met alle medewerkers en vrijwilligers. Op
dit moment werden ook de jubilarissen gevierd.
Werden extra in de bloemen gezet voor hun 20 jaar
dienst: Mia Devos, Carine Paridaen, Els Gevaert en
Ann Van Kerrebroeck. Caroline Willems en Marijke
Vanhoutte vierden hun 40-jarige jubileum! Allen van
harte proficiat!

 

Terugblik
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De afgelopen maand was er opnieuw een actie van
#contentemens. Over de volledige woonzorgzone
stonden er ‘pluk de dag-potten’ waar medewerkers een
toffe quote, opdracht, … uit konden halen.  Een ideaal
opkikkertje!

Curando West kiest kleur tegen pesten! Wij maakten ook
mee een stippellijn tegen pesten op het binnenplein van
wzc Westervier. Benieuwd? Bekijk dan zeker het filmpje
op onze facebookpagina of Instagram 'Curando west'.



Nieuws uit Curando West
Vooruitzichten
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"Save the date! Steun levensloop en
wandel met ons mee!' 

Ben je erbij op vrijdag 3 maart vanaf 14.30 u.? Met
Aswoensdag begonnen we  aan een ‘oefentijd’, een
tijd waar we Gods droom – een leven waar het goed
is voor elke mens en voor al wat leeft – inoefenen.
Wij dragen hiertoe ons steentje bij met een
#koffiestop op onze plekken in #curandowest. Hou
onze sociale media alvast in de gaten!

Save the date! 

Ook dit jaar willen we met Curando ons terug
inzetten voor het goede doel. Van zaterdag 22 april
15 uur tot zondag 23 april 15 uur lopen en wandelen
we terug mee op het Levensloop-evenement.  Wil je
graag meehelpen op dit evenement: geld
inzamelen, stand bemannen, met bewoners
wandelen,... Stuur dan zeker een mailtje naar
wlteam.westervier@curando.be!

Wil je alvast een beetje 'warm' lopen? Vanaf
vrijdag 3 maart start in Westervier de wekelijkse
wandelclub ‘Eropuit’ terug op. Elke vrijdagochtend
tussen 10u en 11u (bij gunstige
weersomstandigheden) wordt een wandeling
gemaakt in de buurt. Zin om mee te wandelen en
enkele bewoners te begeleiden? Geef dan zeker
een seintje via wlteam.westervier@curando.be.



Nieuws uit Curando West

Hou jij ook van een dagverse maaltijd en eet je
niet graag alleen? Kom dan zeker eens langs en
schuif mee aan tafel in 'De Torre', Pastorieweg 2
te Sint-Kruis!
Elke weekdag kan je er genieten van een
dagverse soep, hoofdgerecht, dessert en als
afsluiter een heerlijke kop koffie (kostprijs 12
euro).
Benieuwd? Reserveer je plekje twee dagen
voordien via detorre@curando.be of 050 36 86
36. We hopen u snel te mogen ontmoeten!

 

 

De Torre
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Buurtmarkt
Goed nieuws! De marktkramers zijn vanaf
maandag 13 maart ook weer maandelijks terug
te vinden op de parking van wzc Westervier.
Snoepgoed, groenten en fruit, honing, kledij,
artisanale charcuterie,... er is zeker voor elk wat
wils!
Kom zeker eens een bezoekje brengen.
 

 



Zin in maart
Veertigdagentijd
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Naar inmiddels jaarlijkse traditie
schrijven we op een vrijdag in februari
voor Schrijf-ze-vrijdag. 

In totaal schreven we 14 brieven naar
de Ambassade van Paraguay en 12
kaartjes naar activisten Yren en
Mariana die strijden voor
transgenderrechten in hun land.  Zij
hebben elke dag problemen omdat ze
zich vrouw voelen, maar volgens hun
identiteitspapieren zijn ze man.

Terugblik: Lichtmis

Terugblik: Brieven voor 
Amnesty International

Dat februari een maand "in de tijd door het jaar" was,
wou in Curando West zeker niet betekenen dat er niets
te beleven was. Zo ontvingen we op 2 februari Juline en
Lea en hun (groot)ouders in de kapel voor de
Lichtmisviering. Het was een 'wat anders'-viering, waarin
de twee meisjes enthousiast bij ieder in de viering om
zegening kwamen vragen. Nadien was er tijd voor
pannenkoeken en nog meer spelen.
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Broederlijk Delen
Tijdens de veertigdagentijd doen we mee
aan solidariteitsacties.

Zo zamelen we de hele tijd, maar in het
bijzonder op 3 maart geld in voor het
goede doel. Met de koffiestop in Hof
Bladelin en Westervier, waar je op pagina
5 al info over vond, steunen we dit jaar
twee projecten. In eerste plek helpen we
graag bij het werk van de zusters in
Mufunga, Congo.

Verder zamelen we dit jaar geld in voor
lokale boeren in Afrika en Latijns-Amerika
in de opbouw van een duurzame
landbouw. Hiervoor fietst diaken Wilfried
op 29 april 45 km door de boerenbuiten
van Oudenaarde. Door middel van het
inzamelen van sponsorgeld strekt hij zijn
benen voor het goede doel. 

Sinds 22 februari zijn we samen op
weg naar Pasen. Iedereen in Curando
West kon kiezen om een askruisje bij
zich te dragen aan het start van deze
voorbereidingstijd, hetzij op papier of
door het zelf op je hoofd aan te
brengen. Met de gedachte
"rechtvaardigheid en vrede omhelzen
elkaar" zetten we de acties van
februari (Schrijf-ze-Vrijdag, STIP IT -
samen tegen iemand pesten) verder.

Op weg naar Pasen

Oproep voor fietsfanaten!
Heb je ook zin om je beste beentje voor te zetten voor Broederlijk Delen?
Vraag aan Wilfried tijdens de Koffiestop naar meer info om samen met hem te fietsen. Alle
info over de fietstocht via de webpagina https://broederlijkdelen.be/nl/doe-mee/sportieve-
evenementen/dwars-door-de-boerenbuiten
Liever informatie per mail? 
Stuur je vraag door naar 
josefien.verhelst@curando.be



Samen vieren

in kapel Hemelbake, Westervier
vrij 3/3 geen viering, Koffiestop vanaf 14.30 u.
vrij 10/3 om 15.15 u. (viering n.a.v. Week van de
Vrijwilliger)
vrij 31/3 om 15.15 u. (Palmzondagviering)
vrij 7/4 om 15.15 u. (viering van de Goede Week)
dagelijks om 10 u., door pr. Christoph

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

op tv
zo 5/3 om 10 u. op één, uit Grimbergen (B)
zo 12/3 om 10 u. op NPO2, uit Deventer (NL)
zo 19/3 om 10 u. op één, uit Meerhout (B)
zo 26/3 om 10 u. op NPO2, uit Lisse (NL)
zo 2/4 om 10 u. op één, uit Mechelen (B)

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

Eucharistievieringen

Wees welkom in de kapellen in Curando West

10

Wie is het? XXL en fairtrade spel
Wie Broederlijk Delen zegt, zegt eerlijke handel. Ook

daarvoor willen we tijdens deze veertigdagentijd in Curando
West aandacht vragen.

Kom langs en speel samen met de hele familie het
"Wie is het?"-spel in een fairtrade, XXL én Brugs jasje.

 
 

 Ontdek je imker Tim op
het spelbord? Dat is de
imker die bij ons in de

weide zijn bijenkorven zet. 
We konden al

verschillende keren van
zijn Curando West-honing
proeven en hopen er dit

jaar weer op. 



Herdenk solidariteit
Als iets goed dat je doet hier, voor een ander daar
Voel nu, letterlijk, tot in je lijf,
Hoe we allen – verschillend- eigenlijk hetzelfde zijn
Hoe we één zijn,
Dan is solidariteit geen opgave
Maar de vanzelfsprekende zorg
Het vanzelfsprekende liefhebben
En Wij, Gij allen en Ik,
de handen en voeten en ogen en oren
van onvoorwaardelijke Liefde
Herdenk solidariteit
Plooi niet terug in je bubbel
Tot de vier muren van je huis
En de hekken rond de tuin
Wees creatief
En doe mijn Geest waaien
Verbondenheid
Is grenzeloos
Het is enkel zoeken
Naar manieren
Om ze handen en voeten en ogen en oren te geven
Vanuit de Liefde die we delen
Vanuit gedeeld mens-zijn

Solidariteit
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Inwezig



Binnen Curando West namen we afscheid van ...

Mevr. Degroote Denise
 15 november 1932 - 29 januari 2023

In memoriam...

Mevr. Dejonghe Annie
31 juli 1941 - 28 januari 2023
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Mevr. Callemin Elise
 17 oktober 1934 - 28 januari 2023



Nieuws uit Hof Bladelin
Ditjes en datjes

Brugse straten, steegjes, parken en pleinen

Brugge telt minstens 250 straatnamen die verwijzen
naar één of andere (bekende) persoonlijkheid.
Hierbij laten wij meer dan 60 straatnamen buiten
beschouwing die de naam van een heilige dragen.
Door de eeuwen heen klinken bepaalde namen van
personen en plaatsen soms minder bekend en
verdienen zij een opfrissing van ons geheugen.
In deze eerste bijdrage belichten wij de
NicolaasDespartstraat nabij de markt als een
zijstraat van de Vlamingstraat na de Eiermarkt.

Sommige mensen zijn als wolken:
wanneer ze verdwijnen, is het een mooie
dag.

Negen maanden na corona:
"En wie is de vader van die kleinen?"
Geen idee: hij droeg een masker.

Er komt geen druppel drank op tafel,
we schenken altijd heel voorzichtig.

Water is pas feest, als het bij de brouwerij
is geweest.

Je huwelijksreis, duurt de rest van je leven.

Ik zou graag eens de "lotto" winnen:
gewoon om te kijken hoeveel familie ik
eigenlijk heb.

Je hoeft geen hoge opleiding te hebben
gehad: 
om goedendag, dankjewel, het spijt me of
sorry te zeggen.

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

Als je kinderen klein zijn, vertel je
verhaaltjes voor het slapen.
Als jouw kinderen groot zijn, vertellen ze je
verhaaltjes, waar je niet van kan slapen.

Tegeltjeswijsheid

Nicolaas Despars werd 500 jaar geleden
geboren in Brugge. Zijn voorouders
behoorden tot een belangrijke Doornikse
handelaarsfamilie, die omstreeks 1440 naar
Brugge uitweek. Vanaf die datum
bekleedden zij aanzienlijke bestuursfuncties
uit in de stad Brugge. Nicolaas bracht het
zelfs gedurende enkele jaren tot in 1584 tot
burgemeester. Hij erfde de titels en
heerlijkheden die aan de familie
toebehoorden en bezat zo ook het bekende
kasteel Ten Berghe in Koolkerke. Voorts
heeft hij zijn betrokkenheid te danken aan
zijn geschiedkundige werken over een
periode van 30 jaar tot 1592.
Bij zijn overlijden in 1597 was voorheen reeds
een marmeren praalgraf opgericht in de
kerk van het hospitaal van de Potterie.
263 jaar later besloot het stadsbestuur van
Brugge (in 1860) de bestaande Bezemstraat
om te dopen tot de huidige Nicolaas
Desparstraat.

Jan De Busscher
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Brugge en zijn groene omgeving

Weetje

In januari 1983 ontdekten de lezers van het
Brugs Handelsblad op het titelblad van dit
gekende weekblad haar foto met een bericht
van haar overlijden. Toen bleek haar echte
naam: Eugenia Vandeplassche, geboren in
1900 in een typisch Brugs arbeidersgezin met 9
kinderen in de volksbuurt van de Vulderstraat.
Pas later toen zij als volwassene aan de slag
ging werd zij geleidelijk bekend als 'Mietje
Wullok'.
Omstreeks 1930 na het einde van Wereldoorlog
I startte dit kleine dametje met de verkoop te
voet van wulken (of kinkhoorns) in de
omliggende straten en cafés om de kost te
verdienen voor haar armtierig gezin.
Met haar armmand steeds gevuld met wulken
en soms met krabben of -poten, werd zij
gaandeweg bekend bij de cafés in de omtrek.
Elke levering van verse wulken vroeg een
grondige bewerking vooraleer die aan de man
konden worden gebracht. Die bestond uit het
weghalen uit de schelp, het wassen, zuiveren en
vervolgens terugplaatsen in de schelp en
nadien koken en kruiden.
Marietje Wullok stapte gewoonlijk tweemaal
per week 's avonds de straat op waar zij een
graag geziene gaste werd in de cafés.
Zij hield van het volkse leven, de leute en altijd
was zij bereid om een liedje te zingen. Niet
verwonderlijk dat zij succes kende en haar
verkoopronde gestadig uitbreidde naar de
diverse wijken in de stad en de rand. Bij haar
sterven op 83-jarige leeftijd kon menige
inwoner van de Stad Brugge nog heel wat
herinneringen ophalen over deze sympathieke
volksvrouw.
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Onze generatie wordt meer en meer bewust
dat de klimaatopwarming van de aarde onze
milieu omgeving sterk beïnvloedt. Gelukkig kent
de Brugse agglomeratie een reeks kastelen,
landhuizen, parken en zelfs grote domeinen.
Een kastelentocht in de groene gordel van
onze stad leert ons diverse en aantrekkelijke
plaatsen ontdekken. 
Alleen al de vorige gemeente Sint Kruis telde in
de loop van zijn geschiedenis talrijke kastelen
en domeinen. Denken wij alvast aan volgende
bekende namen zoals Rooigem, Veltembos, de
groene enclave van de Gemene Weidebeek en
de Vijvers.
Nog andere parels zijn: het domein
Nieuwenhove, de Spijker en het kasteel
Puienbroek.  De twee meest bekende en
belangrijke domeinen die tot onze verbeelding
spreken zijn het kasteel van Male en dat van
Ryckevelde met zijn rijke bosomgeving die
iedere wandelaar en fietser bekoort. De andere  
randgemeenten tellen eveneens mooie
voorbeelden die uitnodigen tot nadere
kennismaking, bezoeken en aangename
verpozing in onze vrije tijd.

GVW

 

Wie kende Marietje Wullok?
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Even nadenken

Noem met de letter ‘G’
1 een insect …..
2 een gemeente in België …..
3 een kleur …..
4 iets wat vierkant is …..
5 iets wat je meeneemt in je valies …..
6 een plant of boom …..
7 zanger of zangeres …..
8 een automerk …..
9 een hobby …..
10 wat kan er op een pizza …..
11 een hoofdstad …..
12 wat zie je op een boerderij …..
13 een huisdier …..
14 iets dat met de zomer te maken
heeft …..
15 iets wat je koopt in de apotheek …..

De mijnwerkers zien het donker in.
De pedicure heeft geen poot om op te staan.
De gedetineerden zien het niet meer zitten.
De buschauffeur volgt de lijn niet meer.
De leerkracht krijgt het niet meer uitgelegd.
De stuurman staat niet meer aan het roer.
De schooldirecteur leidt nu niet , maar lijdt.
De tandarts trekt het niet langer.
De nagelstyliste heeft geen nagel om aan haar
gat te krabben!
De boswachter ziet de bomen door het bos niet
meer.
De slagers weten niet meer welk vlees ze in de
kuip hebben.
De dokter is er doodziek van.
De cipier kan niet meer anticiperen.
De wandelaar gaat het hoekje om.
De pastoor houdt de kerk in het midden.
De boogschutter weet niet meer van welk hout
pijlen maken.
De advocaat is ten einde raad.

Woordspelingen bij een energiecrisis



Mijn voettocht naar Santiago de Compostela
(vervolg 4)
Op 10 juni vertrek ik vroeg uit San Juan de
Ortega, 7 u met een tocht van 28km voor de
boeg: uit mijn dagboek: 'Het begin is nog
mistig, de stilte hangt alom. De kobbenetten
zijn prachtige versiersels, met glanzende
dauwdruppels. De bloemen kleuren fris, de
nachtegalen, de leeuweriken en weer de
koekoek, ze zijn er allemaal.' Dan komen wij
aan in Burgos, stempel ophalen, bezoek aan
de kathedraal, in ijltempo, de stad was druk,
iets wat ik niet meer gewoon was, ik
verlangde om verder te stappen, wat ik ook
opgelucht deed.

Op 12 juni kwamen we toe via een bloemrijke,
landelijke weg in Hornillos. We overnachtten
in een splinternieuwe refugio, die aanleunde
bij de kerk. Zalige rust na al de drukte van de
stad en weinig andere pelgrims. Om 22u
kwamen nog enkele spaanse fietsers toe,
nogal luidruchtig, blij dat ze voor elk een bed
vonden. Ik sliep altijd graag waar fietsers
overnachtten, want die staan 's morgens niet
voor dag en dauw op. Ik stap nu met Jean,
een oud-kolonel van het franse leger, maar
het is lastig, altijd frans spreken, de
geschiedenis van de begijnen uitleggen in het
frans. Het vreet aan mijn energie, hij neemt
altijd en geeft weinig terug. Alhoewel hij heel
vriendelijk is, af en toe vraag ik om
afzonderlijk te stappen. Hij snapt dat niet
goed, maar respecteert het.

En dan kwam de Meseta...door velen
gevreesd, voor mij een feest, ruimte,...verder
dan ik kan kijken, het voelde voor mij sacraal:
een heel klein stipje, tussen hemel en aarde,
alleen. Diurf ik nog denken dat ik belangrijk
ben? Zo'n klein miniem stipje? Hier heb ik vier
foto's genomen, gericht op west, noord, oost
en zuid, er is weinig verschil, bijna
geen...wel...dat is de meseta... Na lang stappen
zag ik in de verte het topje van een witte
toren, het verdween en kwam verder weer
tevoorschijn, nu iets groter en dan daalde ik
af naar het dorpje, de ban was verbroken er
waren weer mensen.

Op 13 juni in Castro Jéris vond ik het
Oostenrijkse koppel terug dat ik op de Col de
Somport ontmoet had. Een blij weerzien, net
of we elkaar al jaren kenden.
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Maar samen momenten van vreugde kennen
smeedde een band. Zij hadden San Juan de
la Pena bezocht na de Somport, maar omdat
zij veel beter en sneller stapten dan ik,
hadden ze mij ingehaald! s'Avonds hebben wij
een echte biefstuk gebakken met
aardappelen in de pel, lekker!

Op 16 juni in Terradillos de los Templares op
het marktplein dat ik net overstak, zag ik een
pelgrim, gebogen onder een zware rugzak:
Michel, die ik in Condom in FR. ontmoet had,
hij had mij de ganse nacht wakker gehouden
met zijn gesnurk. We hebben dan een stukje
samen gestapt, ook een beetje zielsverwant.
Het was een verrassing en een blij weerzien.
We waren weer samen: Jean, Michel en ik.
Michel had een tijdje met een hollandse dame
gestapt, geen van beide kende de taal van de
andere, maar ze vonden het allebei
fantastisch, ja zo gaat dat op de camino.

Aankomen aan het Cruz de Ferro is weer een
ingrijpend moment, een kruisbeeld op een
berg ontstaan door de vele stenen die door
duizenden pelgrims aangebracht werden. Een
steen meegebracht van thuis, symbool van
mijn zonden, bij de hoop gooien, bevrijdde
me. Ik moet bekennen dat ik maar een heel
klein steentje meegenomen had! Eentje van
een IJslandse reis.

Dan stapte ik Galicië binnen, ik kon het niet
missen, een foto met mijn rugzak als bewijs
dat ik er was! Vanaf nu staat er regelmatig
een paaltje met de aanduiding van de nog te
doen kilometers en het ging snel!

V Yv. R.
(wordt vervolgd)
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Gezellig samen zijn met familie om het nieuwe jaar
goed in te zetten.

Nieuws uit Sparke viers
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We hebben enorm genoten van
elkaars gezelschap en de heerlijke
pannenkoeken!

We trokken erop uit naar resto De boomgaard in Oedelem

Recept: speculoosmousse 
Ingrediënten  (voor 4 pers)

. 250 gram mascarpone
10 stuks speculaas
2 eieren
1 eetlepel suiker

Bereidingswijze
. Maal de speculaasjes fijn

Klop het eiwit stijf
Mix het eiwit en de suiker
Voeg de mascarpone toe
Voeg de fijngemalen speculaas toe en als laatste 
spatel je het eiwit er voorzichtig onderdoor
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Sfeerbeelden
STIP IT

Week tegen pesten
.



Nieuw spel in ons huis 'Master mind'

WeetjeWeetje
Onze gezelschapsspelen
mogen altijd uitgeleend

worden.

20
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Sfeerbeelden



Valentijnsdag

22



L

Nieuws uit  GAW Altegaar

12
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Samen genieten



Ook deze maand kwamen scholen op bezoek. De studenten
van MIA  kwam voorlezen en ons verwennen. Met kinderen
van de Tandem hadden we het over 'Mijn job is Top'. Ook de
leerlingen van het SASK kwamen verder werken aan het
project RoestVrij. De cello-contrabasgroep van het
conservatorium Brugge liet ons genieten van een
avondconcert.

24

Nieuws uit Westervier
Het leven zoals het is
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Eind januari genoten we met onze familieleden van de
nieuwjaarsreceptie met een vleugje muziek gebracht
door 'Op eigen risico'.

Valentijn, het feest van de liefde.
Wat is het fijn als je dit samen kunt vieren met diegene die je graag ziet! Met als speciale gast
cupido die al onze harten kwam veroveren!
Dit jaar was de feestvreugde nog zo veel groter. Marcel en Georgette vierden hun 70ste
huwelijksverjaardag!
.
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Sfeer in huis...
Ommentomme 

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

.



Heemnisse 

De eerste zonnestralen deden ons uitkijken naar de lente. In de zon konden we ons
vitamine D gehalte wat verhogen. 
We genoten van spel, wellness, muziek. De kleine grote dingen.

27

Sfeer in huis...



Nokke Ma
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Sfeer in huis...

Februari stond in teken van VALENTIJN. De gang werd voorzien
van wat kleur en enkele oude trouwfoto's.. Samen doorliepen
we 'een huwelijksdag' met de aangepaste accessoires en foto's.  
Ook de desserts werden deze maand met extra liefde gemaakt.
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Sfeer in huis...
Wonnebronne

Elke maand  houden we de senior
olympic's in Wonnebronne. Bewegen
kan vooral ook heel leuk zijn. 

Met man en macht zorgen we
regelmatig voor lekkere zelfgemaakte
soep. met balletjes. 
We genoten ook van de eerste
zonnestralen. 



Nieuws uit Den Hoek 
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Naai- en breiclub
Ben je creatief met naald en draad, heb je een werkje
dat maar niet afgeraakt? Of ben je een leek en wil je
leren haken of breien? Zegt het je wat om nieuwe   
 materialen te ontdekken tijdens een workshop? Dan
ben je zeker welkom bij ons op donderdagnamiddag!
Hierbij komen verschillende soorten handwerk aan bod
zoals breien, naaien, haken, …

Elke donderdag vanaf 14u30
LDC Den Hoek 
Gratis deelname 

Spelnamiddag 
Kom gerust langs om een  gezelschapsspel (oa.
Rummikub, …) te spelen, te kaarten of om er
gewoon bij te zijn en te genieten van een kopje
koffie. 
 

Elke vrijdag vanaf 14u30
LDC Den Hoek 
Gratis deelname 

Filmnamiddag: West Side Story
Een musical waarin een moderne Romeo
en Julia betrokken zijn bij New Yorkse
straatbendes. In de harde straten van de
Upper West Side strijden twee bendes om
de controle over het territorium. Een
bendelid wordt verliefd op de zus van een
rivaal.

Maandag 6 maart om
14u30
LDC Den Hoek 
Gratis toegang 

Zoete(n) inval
Elke tweede woensdag van de maand organiseren we in het
lokaal dienstencentrum een zoeten inval. Tijdens deze
namiddag kan je  genieten van een dessert geserveerd met
een lekker kopje koffie. Op woensdag 8 maart kan je komen
smullen van een chocolademoelleux, vergezeld met
Marokkaanse muntthee.

Woensdag 8 maart vanaf 14u
LDC Den Hoek 
€5,00



31

Voorstelling film
Op maandag 20 maart tonen we een voorstelling
van twee prachtige landen:  Noorwegen en Ijsland.
Er wordt bij de voorstelling uitleg gegeven door
iemand die er zelf geweest is. Tussendoor is een
kleine pauze voorzien. 

Maandag 20 maart om 14u30
LDC Den Hoek 
Gratis toegang

Rummikub 
Op vrijdag 31 maart wordt onze Rummikub
competitie verder gezet. Dit is de laatste
keer voor de grote finaledag die ingepland
staat op vrijdag 28/04! 

Vrijdag 31 maart om 14u30
LDC Den Hoek 
Gratis deelname 

De ijsvogel
Vanaf maart passeert de Ijsvogel terug
maandelijks  in het lokaal dienstencentrum! 
Rond 15u passeert de ijskar, u kiest zelf
welke smaak en hoeveel bolletjes ijs u wilt
eten!  

Maandag 13 maart om 14u30
LDC Den Hoek 
Prijs is afhankelijk van het aantal bollen



Sfeerbeelden....
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Sfeerbeelden....
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Genieten van de gewone dingen,
een gezellige babbel, een
deugddoend schouderklopje en
warme ontmoetingen.

Februari, een liefdevolle maand

34

Nieuws uit GAW De Zilvertorens Sijsele

'Toope de commissies doen'
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Vrijdag 10 maart
Vrijdag 24 maart

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

telkens van 10u tot 11u. 

De residentenraad
ging door in februari. Een nieuwe breiclub in de

maak?

Of toch maar dansen?

Welkom in WZC De Stek op
Vrijdag 3 maart: eucharistie: asoplegging.
Dinsdag 14 maart: voorstelling door Martine Jacxens over Lourdes.
Vrijdag 17 maart: eucharistie.
Woensdag 5 april: eucharistie: palmtakjes.



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

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

1 maart
Complimentendag

 
8 maart

Gezelschapsspelen
 

15 maart
hobbymiddag

 
22 maart

Muzikale Quiz
 

29 maart
Kaartspelen

De ontmoetingsmomenten in De Stek gaan door op volgende vrijdagmiddagen:
10 en 24 maart
Hopelijk tot dan!

36

Leven in de brouwerij
Maart



Voor u, lezer van de “Nieuwe Vierkrant” zoek ik in oude gazetten naar verhalen van vroeger.
Over mensen en dingen waar iedereen over sprak, maar die nu vergeten zijn.

1928 tot 1938, de maffia in Brugge (deel 2)

Uut de gazette

37

Vorige keer vertelde ik je over het begin
van “De Maffia” in Brugge. Een groepje
kunstzinnige rare vogels kwam elke week
bijeen om van gedachten te wisselen. 
Ze waren op zoek achter een vaste plaats
waar ze ongestoord konden vergaderen.
De ouderdomsdeken van ’t gezelschap,
kunstschilder Seppen Neutens had een
ideaal zaaltje gevonden in café Sint-Ivo in
hartje Brugge.

Estaminet Sint-Ivo

In het kleine cafeetje -nu zou het bruine
kroeg heten- in de Sint-Salvatorkoorstraat 5
-een straatje tussen het Simon Stevinplein, de
Mariastraat en de achterzijde van de Sint-
Salvatorkathedraal- vond de vriendenkring
een vast lokaal.
Het estaminet was gelegen op de hoek van
het straatje, vlak naast de statige
pastoorswoning van de parochieherder van
Sint-Salvators.

Sint-Ivo werd uitgebaat door de
zwemkampioen Jan Guillini die 
21 maal nationaal kampioen werd. 
Guillini zat tijdens de tweede Wereldoorlog in
’t verzet. Hij gaf inlichtingen aan de
geallieerden, was in het bezit van ‘n
radiozender en luisterde naar de gecodeerde
uitzendingen van de BBC. Hij werd opgepakt
en kwam in meerdere concentratiekampen
terecht. 
Op 6 januari van 1944 werd hij op verdenking
van spionage, door de Duitsers onthoofd.
Jan Guillini ligt begraven op het ere-park van
de Stedelijke Begraafplaats in Brugge. Als
eerbetoon werd in 1945 het stedelijke
zwembad van Brugge naar hem genoemd. 

Het moet in 1934 geweest zijn dat het
gezelschap voor het eerst in estaminet Sint-
Ivo vergaderde. De zaterdagavond konden ze
exclusief over een zaaltje beschikken en
discussiëren, poëzie voorlezen of nadenken
over de problemen van het leven.

De kroeg beschikte over een zaaltje waar de
kunstkring “Takjes worden Boomtjes” bijeen
kwam. In het zaaltje was het altijd wat duister.
Alles was er doorrookt. De muren waren met
patine bedekt en er hingen rekken met stenen
pijpen. ‘t Zaaltje had een aparte, mystieke
sfeer. 

ESTAMINET SINT-IVO KORT NA 1945



Wie waren die “rare vogels” van café Sint-Ivo?

Voor de gewone herbergbezoekers hadden de
zonderlingen die zich elke zaterdag in het
zaaltje terugtrokken ‘iets’ speciaals. Het waren
geen haveloze individuen of naar drank
ruikende artiesten die met hun kunst het hoofd
boven water probeerden te houden.
Integendeel het waren mannen die enige
bekendheid hadden in de stad, en om een of
andere reden op zaterdag bijeen kwamen om
te beraadslagen. Over wat en over wie was niet
bekend. 
Soms was het lange tijd geheimzinnig en stil in
’t zaaltje tot er dan plots een luid gelach of
handgeklap uitbarstte. De gasten aan de toog
keken eens naar elkaar en vonden het gedoe in
’t zaaltje nogal raar ! Die van ’t zaaltje werden
door de klanten als curieuse vogels aanzien.
Het was volgens hen een erg mysterieuze
genootschap.
Toen iemand -per ongeluk ?- ongevraagd de
deur van ’t zaaltje open stak, graaiden al de
aanwezigen hun papieren bijeen, werden
boekentassen dichtgeklapt, keken ze naar
elkaar en werd er uitvoerig gekucht….. en vooral
gezwegen ! Dat versterkte alleen maar de
veronderstelling van de tooghangers in het
café : “Er werden er in 
’t zaaltje misschien wel rare dingen bedisseld…?
Je weet maar nooit”.
Iemand van het vergaderend gezelschap liet
per toeval naam “Maffia” vallen en plots keek
iedereen in ’t café verwonderd op. Zij in het
vergaderzaaltje konden er hartelijk om lachen
maar aan de toog van ’t cafeetje werd alles
nog geheimzinniger.

      In de volgende in Nieuwe Vierkrant : Deel 3
Wie waren de leden van de Maffia ?
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Van Maele Lien - 1 maart
Claeys Gino - 3 maart
De Baets Brenda - 4 maart
Vosté Jasmina - 11 maart
Bauwens Isabeau - 12 maart
Decoudu Sandy - 12 maart
Van Herzeele Saskia - 16 maart
Hooft Frauke - 17 maart
Algoedt Isali - 17 maart
Alfred Onyinye Vivian - 17 maart
Poovenkery Antony Seethal - 22 maart
De Munck Dieter - 25 maart
Matthys Charlene - 26 maart
Vandamme Michiel - 31 maart

Verjaardagen 
Proficiat!
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Wzc Westervier.

MedewerkersCdv Sparke Viers 

Gaw Hof Bladelin

Gaw De Zilvertorens Sijsele

Gaw De Zilvertorens Westkapelle
Dhr. Konings Constant - 3 maart
Mevr. Dumolin Germaine - 4 maart
Mevr. Gilliaert Georgette - 4 maart
Mevr. Hullebus Annie - 11 maart
Dhr. Spriet Emile - 18 maart
Mevr. Verhegghe Josephine - 21 maart
Mevr. Van Den Kieboom Yvette - 22 maart
Dhr. Nachtegaele Roger - 27 maart
Mevr. Degrande Agnes - 29 maart

Mevr.. Geeraerts Chantal - 2 maart
Mevr. Deschroodere Lydia - 14 maart
Dhr. Muylle Christiaan - 15 maart
Dhr. Hugaerts Alphonse - 21 maart
Mevr. Noppe Maria - 30 maart
Dhr. Deloof Robert - 31 maart
Mevr. Vyncke Lucienne - 31 maart

Dhr. Hessels Hubert - 11 maart
Mevr. Limbourg Liliane - 18 maart
Mevr. De Mey Christiane - 20 maart 

Mevr. Van Parrys Katharina - 2 maart
Mevr. Mortier Mariëtte - 2 maart

Mevr. De Clerck Lucrece - 6 maart 
Dhr. Vandekerckhove Eric - 7 maart
Mevr. Decouttere Annie - 25 maart 
Dhr. Moeyaert Christiaan - 26 maart 
 

Gaw Altegaar



O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede
 

Pensionaatstraat 8A, 
8755 Ruiselede


