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  Beste vrienden van  

Curando West 

De maand november doet haar intrede, de natuur dommelt zachtjes in. 

Langzaam verliest de zon haar kracht, de maan neemt het over. Gestuwd 

door de wind, dwarrelen de bladeren van de bomen, het is volop herfst. 

De nacht wordt langer, de dag korter. We halen de rolluiken vroeger naar 

beneden en sluiten de deuren wanneer het begint te schemeren. Buiten 

wordt het stil, heimwee naar de zomeravonden overvalt menigeen. We dro-

men weg en mijmeren van toen, toen de zon in volle glorie straalde. 

Mijmeren van toen, mijmeren ook van jou, toen je er nog was. Ik bekijk je 

foto keer op keer. Een traan glinstert in mijn ogen, dan straalt weer een 

glimlach. Wat zeiden ze ook weer op de uitvaart? Ik heb het niet allemaal 

begrepen, ik was te weemoedig. Mijn hart weende van verdriet. 

Loslaten, zei iemand op het einde toen we naar de begraafplaats gingen. Ik 

hoorde het nog net. Hoe kan ik je loslaten? De dood zal mijn liefde voor jou 

nooit breken. Ik laat je niet los, ik laat je niet achter. Integendeel laat mij van 

je blijven houden. 

Gisteren heb ik bloembollen in de tuin geplant, jouw tuin, onze tuin, waar 

we zoveel gezellige uren hebben doorgebracht in de avondzon. Ik weet, 

over enkele maanden zullen de eerste bollen bloeien, het wordt een kleur-

rijk tapijt. De natuur dommelt nooit voorgoed in. Ieder jaar opnieuw lente, 

opnieuw zomer, de zon zal weer volop stralen. 

Is er voor jou nieuw leven? Nu weet ik het weer! Ik probeer het te begrijpen, 

ik probeer het te geloven. 

God boetseert de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Gods beeld is liefde. 

We gelijken allen op God. Zou God het werk van zijn kunstvolle handen ooit 

kunnen vergeten? Liefde is sterker dan de dood. In Gods liefde leven we 

verder over de dood heen. In de hemel is er eeuwige bloei, eeuwige lente, 

de zon gaat nooit meer onder. 

 

Wilfried Desrumaux 
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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 
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  Nieuws uit Curando West 

Op donderdag 30 september klonken we in Hof Bladelin op het pensioen 

van medewerker Sabine en namen we afscheid van medewerker Linda. We 

wensen beiden nog veel succes in wat de toekomst brengt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker Frauke (wzc 

Westervier) en haar man 

Tenzing stapten in het huwe-

lijksbootje op zaterdag 2 ok-

tober. Het prachtige koppel 

gaf elkaar het jawoord in de 

Sint-Amanduskerk te Blan-

kenberge. We wensen hen 

nog veel geluk en liefde! 

 

Curando West ging  ook ‘buurten’ en waren ook te vinden op het ontmoe-

tingsmoment ‘Soep met babbeltjes’ in het gemeenschapshuis in Sint-Kruis. 

We wisselden van ideeën  hoe we van Sint-Kruis een ‘zorgzame buurt’ kun-

nen maken.  
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In Curando West vierden we de ‘Dag van de Medewerker’ op de ‘Dag van de jeugd-

beweging’. Dubbel feest! 

De dag startte met een heerlijk ontbijt, in de namiddag was het genieten van hot-

dogs bij het kampvuur. 

We nodigden jeugdbewegingen uit om een prachtige vlag te maken van hun 

jeugdbeweging. We mochten heel wat vlaggen ontvangen. Na een grondige 
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Beleidsmakers uit verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen werken aan 

de organisatie van #werkbaarwerk.  Dirk Snauwaert en Leen Snauwaert ga-

ven een inkijk in de arbeidsorganisatie van WZC Westervier en het traject 

dat hiervoor reeds afgelegd is.  

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte ging in  wzc Westervier een tweede brainstormsessie door voor 

een nieuwe theatervoorstelling ism Cultuurcentrum Brugge. Drie huiskun-

stenaars Anna Vercammen, Sylvie Crutelle en Sam Louwyck gaan samen 

met een  groep 15-18 jarigen en enkele bewoners van wzc Westervier wer-

ken rond het thema liefde. Meer bepaald rond eerste liefde. Wordt ver-

volgd... 

https://www.facebook.com/hashtag/werkbaarwerk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLgxmJ85KGMayBDkXQWNHwqg4y_16d9qrOeKFylDNnbuPEAJ2V0sMjkIfjUytREKps8NUkS-h0_cU4EyJd00nAYr_x78-loU8TNHvRjuuInL7qy4sDDj-__OuwFwstXmJ-1KapPsgt1UQ1Y9PNgL66fWGX6LaoluUQbG0VEwR9qiivxAjCYtvBiPrp
https://www.facebook.com/sylvie.crutelle?__cft__%5b0%5d=AZWqdVfAXFIQgxEDKoCibY3-RmGzXu7s1ipwkwHrXereRjBRNjB_elq_FhSey53XA4x__b9iEI-d42yABjPPi3ehGDl702tklh8iIc4ycRMjowKFDZEZtg5et2i-4O7OQ63gyyR9vnEaSmLHo3_QW8ZS5nI8lDQf3-bfVUKKig8FAFaGPayyf_19wzIFtGjco6SFU0bTOWh
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Pastorale katern  

Stilvallen in november 
Beste bewoners, bezoekers, familie, 

medewerkers, zusters, vrijwilligers en vrienden, 

De herfstdagen zijn nu volop ingetreden en het wordt al vroeger donker. 
Toch mogen we op sommige momenten nog genieten van een stralend 
nazomers zonnetje. Of hoe de herfst ons veel kan leren over de 
veerkrachtigheid van mensen en van het leven. 

Als je zo kort voor Allerzielen aan het kerkhof passeert, dan zie je dat 
mensen tijd maken om de grafzerken van hun geliefden schoon te maken. 
Emmers, schuurborstels, stoffer en blik worden aangesleept en mos en 
bladeren op de grijze stenen worden vervangen door kunstig bijeengestoken 
bloemstukjes. Geen lenteschoonmaak met een fris, opgeruimd gevoel.. 
Neen, als je op het kerkhof loopt bepalen de gouden herfstbladeren en de 
veelkleurige chrysanten de sfeer. 

En toch... in die vallende herfstbladeren ligt al de kiem van nieuw leven.  
En toch... in dat bezwaard gemoed liggen ook al mooie herinneringen 
geborgen en het vertrouwen dat liefde sterker is dan de dood.  
In november gedenken we onze overleden familieleden, vrienden, buren... 
Wij blijven hun namen noemen en weten hen geborgen bij God en geborgen 
in ons hart.  

De bomen komen uit de grond  

en uit hun stam de twijgen  

en ied’reen vindt het heel gewoon  

dat zij weer bladeren krijgen.  

We zien ze vallen naar de grond  

en dan opnieuw weer groeien,  

zo heeft de aarde ons geleerd  

dat al wat sterft zal bloeien.  

- Toon Hermans - 
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Heiligen en bijzondere dagen in november 

H. Hubertus (3 november) 

Hubertus doet aan bekeringswerk in Oost-België. Hij 
volgt in 705 de heilige Lambertus op als bisschop van 
Maastricht, maar kiest Luik als bisschopsstad. Zijn plotse 
bekering tijdens een jachtpartij behoort tot de legende. 
Hij sterft te Tervuren op 30 mei 727. De dag van 3 no-
vember is de verjaardag van de verheffing van zijn relie-

ken waarvan een gedeelte is overgebracht naar de naar hem genoemde 
stad Saint-Hubert.   Volgens aloude traditie wordt vandaag brood gewijd als 
teken van vertrouwen van de mens in Gods goedheid.  

 

Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Lateranen 
(9 november) 

Deze basiliek is uitgeroepen tot moeder en 
hoofd van alle kerken in Rome en in de gehele 
wereld. Ze is de bisschopskerk van de bisschop 
van Rome, de paus. Het feest is een teken van 
onze liefdevolle verbondenheid met de stoel van 
Petrus waarop zijn opvolger zetelt.  

 

H. Martinus van Tours (St. Maarten) (11 november) 

Als catechumeen ontmoet de H. Martinus op een zeer koude dag een bede-
laar die om een aalmoes vraagt. Omdat Martinus niets bij zich heeft om te 
geven, snijdt hij zijn soldatenmantel in twee en geeft de bedelaar een deel. 
De volgende nacht ziet Martinus in een droom de Heer, bekleed met de hal-
ve mantel, die tot hem zegt: hiermee heeft Martinus, de doopleerling, mij be-
kleed. Martinus laat zich dopen en sticht een eerste Westers klooster te Li-
gugé. Bisschop van Tours gewijd, vormt hij rond zich een groep missione-
rende monniken.  

 

Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van de HH. Petrus en Paulus 
(18 november) 

Het lichaam van Petrus wordt begraven nabij het circus 
van Nero; het lichaam van Paulus langs de via Ostia. On-
der keizer Constantijn (4de eeuw) worden op beide plaat-
sen kerken gebouwd waarvan vandaag de wijding wordt 
gevierd: de huidige Vaticaanse basilieken ‘Sint-Pieter’ in 
Vaticaanstad en ‘Sint-Paulus buiten de muren’.  



14 

 

Maria Opdracht (21 november) 

Dit feest gaat terug op de gedachtenis van de wijding van een Mariakerk bij 
de tempel van Jeruzalem op 21 november 543. Samen met de christenen 
uit de Oosterse kerk, vieren wij op deze dag Maria’s gave van zichzelf, haar 
toegewijd zijn aan de Heer. In dit feest gloort reeds de dageraad van onze 
verlossing. 

 

H. Cecilia, maagd en martelares (22 november) 

Het martelaarschap van deze heilige, van wie de naam 
is verbonden met een Romeinse basiliek, maakt haar 
wereldwijd geliefd. Door haar passio, die spreekt van 
haar zingen voor God in haar hart, is zij de patrones van 
alle zangers en muzikanten geworden. 
 

Christus Koning van het heelal (24 november) 

Met dit feest sluiten wij de jaarcyclus C ( het Lucasjaar) af. Wij vieren de 
heerschappij van Christus over het heelal. ‘Heer, denk aan mij in uw konink-
rijk’ (Lc. 23, 35-43). 

 

Eerste zondag van de advent (01 december) 

Waak en wees bereid (Mt. 24, 37-44), een nieuw liturgisch 
jaar (A) vangt aan. We volgen de evangelist Matteüs. 
In de liturgie wordt de paarse kleur gedragen. 

 

H. Eligius, bisschop (1 december) 

Eligius, (Sint-Elooi) omstreeks 590 geboren in de omgeving van Limoges, is 
eerst goudsmid, nadien raadgever van de Frankische koningen. Hij sticht de 
abdij van Solignac, wordt priester gewijd, nadien bisschop van Noyon-
Doornik. Hij is vooral werkzaam in de Leie- en Scheldestreek en sticht de 
Sint- Salvatorkerk (kathedraal) van Brugge. Hij sterft op 1 december.  

 

Zalige Jan van Ruusbroec (2 december) 

Jan van Ruusbroec, ook de wonderbare genoemd, wordt ge-
boren te Ruisbroek bij Brussel in 1293. Als kapelaan van Sint-
Goedele sticht hij op 50-jarige leeftijd een klooster van Regu-
liere kanunniken van de heilige Augustinus te Groenendaal. 
Daar schrijft hij zijn beroemde werken over de mystiek. Hij 
overlijdt er op 2 december 1381.  
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Nieuws uit Hof Bladelin 

Het jaar loopt op zijn laatste benen, de lente en de zomer zijn voorbij, 

nu is het herfst en straks wordt het winter 

Een natte herfst , kortende dagen, minder licht en soms, gure wind, met val-

lende gekleurde en dorre bladeren.  Soms hebben we   nog heerlijke zonni-

ge dagen, nog even genieten en dan wordt het winter. 

De herfstbloemen, de chrysanten bloeien en straks gaan we naar onze ge-

liefde doden, versieren hun graven en denken terug aan de tijd dat zij er 

ook nog waren.  

Zoveel dagen, zoveel maanden, zoveel jaren samen- alles vervaagt en lijkt 

tijdloos. 

Maar de winter brengt ons Kerstmis, een feestelijke dag, waar wij de ge-

boorte van Christus herdenken; Vrede aan alle mensen. Maar vaak is ook 

dat snel vergeten. 

Want het nieuwe jaar meldt zich aan, de tijd vloeit verder met de opkomen-

de en ondergaande zon, de dagen en de nachten. 

Wij drijven mee en worden alsmaar ouder, dag per dag. 

De rest is fictie – het virus krijgt hier geen kans – de rest zijn illusies en is in 

feite a-sociaal. 

We zullen de jaren 2020 en 2021 niet vlug vergeten.  Ze hebben ons diep 

geraakt, ons gedrag bepaald en ons veel doen aanpassen. 

Maar gelukkig kunnen we nog genieten van mooie dagen, van vrienden en 

van mensen die ons helpen om ons een volwaardige mens te voelden! 

 

Yvonne Roelof 
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Hof Bladelin… en Leon De Foere 
 

Geboren te Tielt op 8.02.1787 zal Leon de Foere op-

groeien tijdens de moeilijke en troebele jaren van de 

Franse Revolutie, gevolgd door de Napoleontische peri-

ode vanaf 1800 en het Hollands Bewind onder Koning 

Willem I.  

Op sociaal en economisch vlak werkt een 

belangrijk deel van de gezinnen in de regio 

Tielt in de verlieslatende linnennijverheid 

met veel armoede tot gevolg. Deze situatie 

verklaart ongetwijfeld de latere sociale en 

politieke bewogenheid van Leon De Foere. 

Na succesvolle studies wordt hij tot priester 

gewijd. Als priester-leraar is hij verbonden 

aan het Klein Seminarie te Roeselare. Korte 

tijd na zijn priesterwijding wordt hij onver-

wachts benoemd tot onderpastoor in de 

volkse parochie Sint Anna te Brugge, waar 

hij meteen kennismaakt met de zwarte ellen-

de van de achterbuurten. Hij wil en zal iets 

ondernemen om de volkskinderen uit de nood, de onwetendheid en het ver-

val te helpen.  

Via het tijdschrift ’Le Spectateur Belge’ waarvan hij stichter is en dat ver-

schijnt vanaf januari 1815, werpt hij zich op als pleitbezorger van politieke en 

religieuze vrijheid, ook op taalgebied. Zijn betalend tijdschrift richt zich vooral 

tot de (franstalige) bourgeoisie.  

Op politiek vlak wordt hij een voorloper en wegwijzer naar de latere Belgische 

Revolutie die uitmondt in een zitje in het Nationaal Congres en vanaf novem-

ber 1830 tot 1848 in het parlement voor de regio’s Tielt en Brugge. 

Als politicus en volksvertegenwoordiger in de woelige periode van het ont-

staan van België ontpopt hij tot een belangrijke en welsprekende onderhan-

delaar bij de besprekingen van vele wetsvoorstellen en amendementen.  

Zijn verblijf in Brugge in dezelfde periode wordt gekenmerkt door tal van ge-

slaagde realisaties. Om de opvoeding van de volkskinderen te verzekeren 

richt Leon De Foere in juli 1816 samen met een zestal juffrouwen een eigen 

congregatie op: O. L. Vrouw Hemelvaart.  
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Hij verzoekt zijn vriend Hendrik Lybaert, eigenaar van het Hof Bladelin en 

Hof Miraumont, om zijn gebouwen te verhuren. Hof Bladelin wordt een 

klooster voor zijn nieuwe congregatie. De kantschool ‘De Spellenwerkschole’ 

voor behoeftige jonge vrouwen, later de ‘Foersche Schole’ genoemd, krijgt 

een onderkomen in Hof Miraumont.  De Foere zelf gaat een appartement 

bewonen boven het poortgebouw in de Sint Jacobstraat van waaruit hij zijn 

stichting gaat leiden. Dankzij de opbrengst van zijn blad ‘Le Spectateur’ kan 

hij in 1829 het Hof Bladelin en Hof Miraumont kopen.   

In 1833 laat hij tussen beide hoven voor de zusters ook een prachtige neo-

classicistische kapel bouwen op de grond van de oude Naaldenmarkt. Net 

voor zijn overlijden op 7.2.1851 zorgt hij dat zijn ‘Patrimonium De Foere’ in 

eigendom overgaat naar de zusters van de Congregatie van O.L. Vrouw He-

melvaart.  

Door de grote economische veranderingen na de tweede wereldoorlog komt  
het kantwerk of spellewerk in verdrukking. De kantschool stopt zijn werking 

en het huis Miraumont wordt in 1952 gesloopt. In de plaats van de school 

wordt een rustoord gebouwd, dat ook een deel van het Hof Bladelin in-

neemt.  

Bij de fusie van de bestaande kloostergemeenschap met de Zusters O. L.  
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 Vrouw van Zeven Weeën Ruiselede worden al hun zorginstellingen gegroe-

peerd onder het beheer van de vzw Curando. Ter vervanging van het rust-

oord komt er vanaf 2002 een nieuw gebouwencomplex met een aantal as-

sistentiewoningen onder de naam Hof Bladelin en Hof O. L. Vrouw Hemel-

vaart. 

De naam van Leon De Foere blijft evenwel voortleven dankzij de  opgerich-

te vzw De Foere, die instaat voor het volledige gebouwencomplex van Hof 

Bladelin.  

 

Bezorgd om de toekomst van het religieus leven na meer dan 200 jaar zorg 

ontstond onlangs op initiatief van de Zusters O. L. Vrouw van Zeven Weeën 

Ruiselede de leerstoel Priester Leon De Foere in samenwerking met de Ka-

tholieke Universiteit Leuven. De eerste resultaten van de werken en weten-

schappelijke studies resulteerden recent in de eerste uitgave van ‘De Spec-

tateur’. Ongetwijfeld een mooie en blijvende voortzetting van de drijvende 

kracht van deze pionier. 

GVW 
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Personalia uit de residentenraad van Hof Bladelin 
 
1.09.2021 

Na meer dan 200 jaar zorg neemt 

de plaatselijke (klooster) commu-

niteit van de Zusters O.L.V. van 

de 7 weeën samen met de vzw 

Curando afscheid van Hof Blade-

lin met een plechtige eucharistie-

viering, een receptie en een be-

geleid bezoek aan de prachtig ge-

restaureerde schilderijen in de 

Romeinse zaal. 

30.09.2021 

Afscheidsviering van onze gewaardeerde medewerkster Sabine en van onze 
woonassistente Linda.  
Sabine werd door de bewoners onder leiding van Linda in een lied bezon-
gen. 
Voor Linda werd er een dankwoord gebracht door één van de bewoners. 
Beiden werden zowel letterlijk als figuurlijk in de bloemetjes gezet voor hun 

jaren- lange inzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2021 

Kennismaking met Danny en Sylvie als nieuwe personeelsleden; volgende 

maand meer nieuws over deze nieuwe medewerkers.  
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In memoriam  

Het was in de jaren 1974-75 dat ik Jos Lemmens voor het eerst ontmoette. 

Hij doceerde toen Latijn-Grieks in OLVA-Assebroek. Mijn oudste zoon was 

toen leerling in OLVA en heeft meerdere jaren van hem les gekregen. Het 

was toen al het gebruik dat er meerdere keren een oudercontact werd geor-

ganiseerd. 

Toen Jos, samen met zijn echtgenote in Bladelin arriveerde herkende hij mij 

direct en bezorgde mij een klasfoto van het schooljaar 1974-1975, toen mijn 

oudste zoon van hem les kreeg. 

Buiten het restaurant hadden wij niet veel contact, een korte babbel bij een 

toevallíge ontmoeting in de gangen en daar bleef het bij. Ook in de grote 

tuin kwamen wij los en zijn zoon regelmatig tegen, Altijd vriendelijk, altijd wel 

gezind. 

We zullen Jos missen in Bladelin. Hij was een lieve man. 

Leon Vallé 
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Het zorgverhaal om mijn broer 

In Avelgem, in Zuid-West-Vlaanderen, woonde er 

vorige eeuw een gezin bestaande uit: vader, 

moeder en zes kinderen. Het oudste kind was 

een jongen, Maurice, die spastisch verlamd was 

van bij de geboorte (menselijke fout) doch uit-

groeide tot een verstandige kerel met een helde-

re geest ondanks zijn moeilijk verstaanbaar spre-

ken en gebrekkige controle over zijn handen. Als 

broers en zussen hadden wij het voorrecht met 

hem op te groeien hem te omringen. Nooit is hij 

opgenomen geweest dankzij zijn toegewijde ou-

ders die ons leerden voor hem zorg te dragen en 

hem ook graag te zien. 

Hij leerde ons veel: de aanvaarding, de positivi-

teit, doorzette, nooit opgeven, vertrouwen in de 

goedheid van de mensen, gelukkig zijn met kleine 

dingen, geduldig zijn  en leren wachten op hulp. 

Kortom, hij was een echt voorbeeld en echt diep ge-

lukkig en zeer dankbaar! Ik hoor mijn moeder nog 

zeggen: ‘Hij is een zegen voor ons gezin’. 

Van jongs af aan zag ons vader als huisschilder dat 

hij een gave bezat om te tekenen en te schilderen. 

Met kleurpotloden is hij begonnen met na te tekenen 

op zijn manier met zijn mogelijkheden. . Later begon 

hij te schilderen met olie-

verf, eert vanuit een hou-

ten stel waarin hij rechtstond, doch af en toe neer-

viel… tot de dag dat er iemand een ijzeren verrol-

baar looprek gemaakt had, zodanig dat hij niet 

meer kon vallen. Hij kreeg op zijn 18 jaar voor het 

eerst éénmaal per week één uur les in leren lezen 

en schrijven. Rekenen kon hij wat door naar het 

uurwerk te kijken en zo verder geleidelijk… . Wij 

weten nog altijd niet hoe hij dat deed. Hij kon wel 

optellen. Men leerde hem ook vermenigvuldigen 

en zelfs de negenproef. 

Toen schilderde hij de werken na van schilders of 
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van kleurfoto’s, tot op de dag dat hij zijn eigen crea-

ties schiep. Hij werkte iedere dag een vijftal uur al 

rechtstaand vanuit dat ijzeren verrijdbaar stel aan 

een schilderijtje ( het duurde soms 14 dagen voor-

aleer een werkje af was). Hij had geduld en wan-

neer hij werkte zei hij vaak ‘ ‘t zal wel scone zijn’. 

Wij organiseerden tentoonstellingen voor hem, en 

verkochten veel van zijn werken. Hij werd kunst-

schilder. 

Hij zag ook graag werken, het interesseerde hem 

en soms zei hij… ik zou graag willen helpen maar… . 

Hij nam meerdere malen deel aan ziekenkampen van de CM, en reisde mee 

met Vlaanderens bedevaart naar Lourdes, samen met ons moeder zaliger, 

die meeging om zijn eten te geven, aan te kleden en hem te verzorgen. Als 

hij terugkwam zei hij ‘Er zijn nog veel slechtere dan ik’. Hij was ook een trou-

we deelnemer aan de activiteiten van ziekenzorg. Hij kon ook kaarten 

(manillen) en dronk graag een geuze met een strootje. 

Bij deze nog even dank aan allen die hem geholpen hebben door het leven 

te geraken! 

Iedere zondag reed hij naar de kerk om de mis bij te wonen en zat vooraan 

juist voor een pilaar. Nadien trok hij de Scheldemeersen in en zocht hij de 

bewonderenswaardige natuur op. Zo deed hij inspiratie op voor zijn schilde-

rijen, en ‘t was voor hem terzelfder tijd ook een wandeling. 

Door zijn positieve ingesteldheid bewoog hij veel mensen en er ontstond 

zelfs een vzw Feniks met als doel een kleinschalig dagcentrum en bezig-

heidshome op te richten. Hij was  bij ons samen met nog een andere minder-

valide en in de beheerraad actief en evenwaardig. Wij begonnen met initia-

tieven om geld in te zamelen en hadden een grote groep idealisten bij ons 

en … het lukte ook in het ministerie, want wij kregen onze erkenning. Met 

een grote dan aan de vele overtuigde vrijwilligers die maar één doel voor 

ogen hadden “Het moet lukken”. 

Onze Maurice was een echte feniks want hij herrees voortdurend uit zijn as. 

Het mosterdzaadje was gezaaid en op vandaag is die instelling enorm ge-

groeid en draagt nu de naam Ubunto. 

Korte tijd later konden wij, achteraan in de hof van mijn zuster Maria, die 

voor hem bleef zorgen en waar hij ook altijd woonde voor en na het overlij-

den van ons moeder, een zelfstandig flatje inrichten. Hij had er een elektri-
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sche poort die hij kon bedienen met parlofoon, eigen inkomdeur, binnenin te-

vens alles elektrisch met grote toetsen te bedienen, een tv, een radio, een 

telefoon (met speciale toetsen ingesteld), ook een soort bureautje, een zit-

hoekje en een mini-keuken met frigo. Voor de bezoekers bleef het natuurlijk 

zelfbediening, afwassen en tevens alles op zijn plaats zetten: er hing op de 

kastdeur een briefje wat ge moest doen bij het verlaten van zijn flat. Hij had 

een slaapkamer met elektrische gordijnwand die hij zelf kon bedienen vanuit 

bed. Hij luisterde graag naar muziek. Hij had een eigen visitekaartje. 

Hij had ook zijn eigen toilet en lavabo en hij kon hulp vragen dank zij een bel-

letje naar zijn zus Maria. Dus hij woonde zelfstandig en kon zelf iemand ont-

vangen… en was dankbaar en overgelukkig. 

Jammer genoeg trof hem een paar jaar later die zware ziekte van kanker. 

Daar had hij het moeilijk mee en eens zei hij ‘En dat nu nog… hoe komt 

dat?’. 

Op 29 oktober 1999 is hij ‘s nachts op 61 

jarige leeftijd alleen gestorven. Ik herinner 

mij nog onze vroegere huisdokter die ooit 

eens zei toen Maurice ziek was: ‘Die kin-

deren leven slechts tot hun 20 

jaar’….’maar alles hangt af, hoe men ie-

mand opvangt’. Hij was gedragen door 

zijn ouders, broers, zussen en de ge-

meenschap. 

Met een dankbaar hart blijf ik terugdenken 

aan mijn unieke broer, waarvan ik wel 18 

jaar zijn bijslaper mocht zijn, en hem iede-

re avond kon indekken, want ik moest 

zien dat hij geen koud had. De laatste 

nacht voor mijn huwelijk sliep ik aan zijn 

zijde. Dank U broerie. Wij waren fier op u! Gods geest leefde in hem! 

Mogen wij ook een stukje feniks zijn, alles oden wat wij nog in ons hebben, 

positief zijn, ons zelf een stuk overstijgen zoals...ik had een broer…, voor-

beeld zijn voor elkaar! 

 

Een mede-resident Gerard 
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Weerspreuken voor november 

Zo konden ze vroeger het weer voorspellen, het zal wel waaien, regenen of 

vriezen. 

 Als Allerzielen zachte begint, volgt er al zere regen en wind. 

 Meeuwen aan land, veel wind voor ‘n hand. 

 November heeft maar 30 doagen, maar dubbel wind en regenvloagen. 

 Als de kroaien goan vergoaren, zeker dat regen zal noaren. 

 Draagt den hoaze nu nog zijn zomerkleed, dan is de winter nog lang 
niet g’ reed. 

 Koakelen de kippen lang en goed, ‘t zal reinen in overvloed. 

 Leopoldus (15 november), die goe were vindt, blijft dat dagen goe 
gezind. 

 Maakt de spinne in heur web een scheure dan stoat er ne storm voor de 
deure. 

 November heeft op de loer gelegen, en komt te voorschijn met vele re-
gen. 

 In november veel gedonder, dan is een natte lente bepaald geen won-
der. 

 Gaan de kinderen tekere, dan komt er dikwijls stormwere. 

 Is den hemel al te blauw, spoedig wordt hij dan weer grauw. 

 Den hoane, den hoend en de katte voorspellen ‘t were beter dan den 
almanak. 

 ‘T is nooit zo duuster, of ‘t wordt weere kloar. 

 Smijten de mols hoge hopen op, dan komt er regen. 

 Als de kiekens in de regen lopen, dan wordt het lange nog niet droge. 

 In november kom je tegen: harde wind en fikse regen. 

 Een krimpende wind, een stinkende wind. 

 November heeft op de loer gelegen, en komt nu piepen met vele regen. 

 November is de kleinzeune van september, de zeune van oktober en de 
voader van de winter. 

 Onweer loate in ‘t jaar, dan is de vorst nog niet klaar. 

 De bomen ontkleed, mensen dik gekleed. 

 Maria’s opdracht (21 november) klaar en hel, maakt onze winter lank en 
fel. 

 November streng en koud, zich niet langer staande houdt. 

Met dan aan Annemie en Geert 
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  Nieuws uit Sparke Viers  

Er is altijd een nieuw begin ... 
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  Sfeerbeelden van de maand  

Op 4 oktober vierden we  

Werelddierendag.  

22 oktober: Dag van de 

Jeugdbeweging 

Vetbollen maken voor de vogels.  



27 

 

 

Eind september mochten we 5 kuikentjes verwelkomen in ons dagcentrum. Een 

aantal dagen later kwamen er nog eens 2 bij.  
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V

 

 
 

Genieten van een  

wafelbak.  

Genieten 

van  

muziek. 
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Laatste keer  

ijskar in oktober.  
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Achter elke traan van verdriet schuilt de glimlach van herinneringen.  

  IN MEMORIAM  

Adriana Versieck  

03/03/1925—  01/10/1921  
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  Jarigen in Sparke Viers 

Rosine Debrabander (3/11/1935) 

Bernadette Pattyn (5/11/1938) 

Godelieve Dekeyne 

(10/11/1935) 

Odette Dhondt 

(13/11/1936) 
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Veva Axters (14/11/1935) 

Arlette Annicaert (19/11/1939) 

Norbert Desmet 

(26/11/1932) 

Guido Deruytter 

(29/11/1931) 
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  Nieuws uit GAW Altegaar 

… elke gelegenheid nemen om 

te vieren…. 
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Nieuws uit Westervier 

 

We gingen deze maand naar verschillende leuke plekken op uitstap. Hier 

enkele sfeerbeelden.  
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Om onze dieren goed te kunnen zien wassen we onze ramen eens extra 

goed.  
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Ondertussen gaan enkele bewoners wekelijks naar 

het kunstatelier in de Schipperskapel 

Wist je dat we op dinsdagmiddag onze hobbyclub 

laten doorgaan in het Salon van Ommentomme. 
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Wat we zelf maken smaakt 

nog eens zo lekker, er werd 

weer heel wat gebakken deze 

maand.  



39 

 

 

 

 

Samen  

zingen,  

dansen en 

luisteren 

naar muziek.  

 

Een unieke 

manier van 

verbonden 

zijn. 
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En we kregen 

ook een prach-

tig optreden 

aangeboden 

door ‘Iedereen 

Klassiek aan 

huis’ in Wester-

vier. Met aan 

de piano Kiyotaka Izumi en aan 

de cello Jan Schiffer. 

We konden 

genieten van 

een optreden 

van Xavier 

Roels.  
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De alledaagse dingen ... 
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Werelddierendag ging niet onopgemerkt voorbij. 
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Dag van de jeugdbeweging was weer een groots feest. Samen herinnerin-

gen ophalen en liederen rond het kampvuur zingen.  
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Jarigen 

 

8 november: Dhr. Nijssen Freddy 

10 november: Mevr. Geerts Maria  

14 november: Mevr. Blondeel Yvonne 

15 november: Mevr. Degroote Denise 

16 november: Dhr. Soen Urbain 

17 november: Dhr. Vanantwerpen Andre 

25 november: Mevr. Caignie Godelieve 

26 november: Mevr. Teerlynck Godelieve 

29 november: Mevr. Pieters Rosette 
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Nieuws uit Den Hoek   

Op weekdagen kan je steeds terecht 

voor een lekkere 

maaltijd. 

 

 

Verse dagsoep 

Vis / vleesgerecht 

Nagerecht      

12.00 € 

 

 

 

 

Vers gemaakte Cocq-au-vin 

met kroketten stond op het 

menu en werd zeer ge-

smaakt.  

 

 

 

 

 

 

Onze huiskok Mickel maakte verse kriekentaart.   

   Culinaire verwennerij in dienstencentrum Den      

   Hoek! 
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Voortaan neemt Thérèse de taak op zich om alle        

planten te verzorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zolang het weer het toe-

laat, spelen we op don-

derdag nog steeds een 

partijtje pétanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentekening van de oude Sint- Niklaaskerk in Westkapelle en het stadhuis 

van Knokke. 

Getekend door (wijlen) Christian Goethals, echtgenoot van Sonja.  
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BINGO kan ook weer. Een maandelijkse afspraak , benieuwd wie kampi-
oen wordt?  

Alle bewoners waren van de partij tijdens de herdenking van onze overle-
den bewoner Lucien. Het eerbetoon van kleinzoon Kenzo aan zijn grootva-
der werd voorgelezen door Paulette en gaf ons een mooi beeld van het le-
ven van de befaamde Knokse oud-beenhouwer Lucien. 
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Mooie hoppe siert onze ontmoetingsruimte, be-
dankt Luc, bezoeker van het dienstencentrum. 

Kennismaken met bloemenboerin 
Jozefien. Vanaf volgend jaar een 
wekelijks plukmoment met de be-
woners, we kijken er alvast naar 
uit! 

15 oktober: 

Live stream vanuit CC Scharpoord met Gina Li-
sa – Andrea Croonenberghs – Sam Verhoeven. 
Een repertoire om U tegen te zeggen; Pastora-
le, Chachacha,opzijopzijopzij, Amsterdam… 
Kortom anderhalf uur vertier en dat werd zeer 
geapprecieerd door de bewoners. 

 

 Vrijdag = pannenkoekennamiddag 

We kunnen weer “sjette” geven,  

lang leve de pannenlapjes! 

Nog een paar sfeerbeelden: 
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Nieuws GAW De Zilvertorens  

Sijsele  
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De boodschappendienst gaat door op: 

 

Vrijdag 12 november: Proxy Delhaize 

Vrijdag 26 november: Carrefour Market 

Vrijdag 10 december: Proxy Delhaize 

Vrijdag 24 december: Carrefour Market 

 

 

 

 

 

 

 

Jarige in november: 

8 november: Durnez Godelieve 
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 Op 4 / 18 november 

En 2 december 

Wafelbak en koffie, van 14u -16u in Parochiaal centrum De 

Kring, Sijsele. Iedereen uit de buurt is welkom! 
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 Een nieuw verhaal over Brugse mensen en histories. Ze geraken vermist tussen de 

plooien der jaren. Het is een poging om te bewaren wat ons nog rest.  

Professor dokter Joseph Sebrechts (Deel 2) 

Enorme populariteit bij de Bruggelingen  

De dokter genoot groot respect bij zijn collega’s, maar zijn populariteit bij de 

Brugse bevolking nam gigantische proporties aan. In 1926 -hij was toen 17 

jaar in Brugge gevestigd- werd de toen 40-jarige dokter ernstig ziek door 

een bloedvergiftiging die hij had opgelopen toen hij zichzelf had gekwetst 

tijdens een operatie. In de lokale kranten verscheen toen zelfs een oproep 

voor een bedevaart naar Ver-Assebroek.  

 

LA PATRIE, 7 AUGUSTUS 1926    BURGERWELZIJN, 19 FEBRUARI 1927  

OPROEP BEDEVAART             BEDANKING DOKTER SEBRECHTS  
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Tijdens de twee wereldoorlogen  

In de Eerste Wereldoorlog -Sebrechts was toen 30 jaar- bleef hij in Brugge. 

Zijn echtgenote en hun drie kinderen waren naar Engeland overgebracht. Hij 

verbleef in het oude Sint-Janshospitaal en stond er in voor de verzorging van 

de achtergebleven burgerlijke bevolking . Bovendien werd hij op het einde 

van de oorlog geconfronteerd met de Spaanse griep die ook in Brugge een 

hoge dodentol eiste. Hij deed er in uiterst moeilijke omstandigheden enorme 

ervaring op die hij later in zijn loopbaan, bij de Tweede Wereldoorlog goed 

wist te gebruiken.  

Tijdens de mobilisatie van 1939 bleef dokter Sebrechts op post. Als reserve-

officier en wegens zijn grote ervaring werd 

hij nauw betrokken bij de oprichting, door 

de passieve luchtbescherming, van een 

noodcomité. Zijn grote kennis als chirurg 

stelde hij volledig ter beschikking van de 

bevolking.  

Ook nà de oorlog waren het drukke tijden.  

In de Minnewaterkliniek werden militairen 

en burgers verzorgd. In de hallenzalen wa-

ren tientallen vluchtelingen ondergebracht. 

Als nationaal ondervoorzitter van het Rode 

Kruis was de dokter er overal in de weer.  

Na de oorlog leidt Sebrechts een colonne 

met vluchtelingen naar Zeeuws-

Vlaanderen. Hij bracht er hulpgoederen en 

keerde met zieke burgers voor verzorging 

terug naar Brugge.  

KONINGIN ELISABETH OP BEZOEK.  

RECHTS DR SEBRECHTS IN MILITAIR UNIFORM  

Onverwacht overlijden  

Kort voor de paasweek van 1948 werd de dokter ziek. Overmand door ver-

moeidheid dachten velen. Tijdens een operatie was hij onwel geworden en 

naar zijn woning gebracht. Hij overleed er, toch nog onverwacht, in de vroege 

ochtend om vijf voor zes, op paasdag, 28 maart. Er ging een schok door 

Brugge en door de medische wereld.  

De vlaggen op de hallentoren, aan het stadhuis en aan alle stadsgebouwen 

werden halfstok gehesen. De kranten berichtten het droevige nieuws.  
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Op vrijdag 2 april 1948, een druilerige dag, 

heerste er in stad een gedempte drukte. 

Professor Sebrechts wordt die dag ten 

grave gedragen. Alle kranten geven op 

hun voorpagina een uitvoerig relaas. Een 

samenvatting uit de kranten 

“Burgerwelzijn” en “Brugsche Courant”.  

De Markt, de Simon Stevinplaats en de 

omliggende straten bieden plaats aan de 

vele auto’s. Een ongewone drukte. Dui-

zenden mensen zoeken een plaats langs 

het traject waar de rouwstoet zal passe-

ren.  

Ondertussen heerst er een ingetogen 

drukte aan het sterfhuis van de dokter.  

Een lange rij mensen van alle standen en 

klassen schuift langzaam en stil voorbij de 

kist voor een laatste groet.  

 

De kist was opgesteld in een 

rouwkapel  in de privé woning van 

de dokter.  
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Rond 10 uur komen tal van geestelijke, burgerlijke en militaire overheden 

het lijk begroeten. Nadat Baron de Neve de Roden, ridder Grootmeester aan 

het Hof van koningin Elisabeth is aangekomen wordt de lijkkist buiten het 

sterfhuis gedragen. Klaroenblazers van de Harmonie van de Scouts blazen 

het “Te Velde”. Om 10 uur zet de treurige stoet zich in beweging. Het regent 

zacht over Brugge. De rouwstoet wordt geopend door de Brugse politie en 

door een détachement van de Rijkswacht, gevolgd door een eindeloos lij-

kende stoet van bloemen en kransen, allen gedragen door jongeren van de 

Scouts en van het Rode Kruis. De Harmonie van de Scouts volgt en speelt 

treurmuziek. Dan volgt de lijkkist, op de schouders gedragen door assisten-

ten van de overleden professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DE ROUWSTOET BEREIKT DE SINT-SALVATORSKATHEDRAAL  

 

De hoeken van het baarkleed worden gedragen door voorzitters van medi-

sche genootschapen en collega’s van de overledene. Na de familie stappen 

de overheden, collega’s en vrienden evenals vele verenigingen met hun res-

pectievelijke vlaggen. De treurige stoet bereikt de kathedraal.  

In het koor : de twee hoogste vertegenwoordigers van het land, Generaal de 

Neve de Roden, vertegenwoordiger van het koninklijk Hof en van koningin 

Elisabeth en Professor De Laet, Secretaris Generaal van Volksgezondheid 

namens het ministerie.  

De bisschop van Brugge , gekleed in Cappa magna volgt op zijn troon de 

plechtige uitvaartmis. Rond hem de gemijterde Abten van Zevenkerke en 

Steenbrugge en de kanunniken die hun zetels hebben ingenomen.  
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Heldere jongensstemmen vullen de ruimte. Hoog en helder stijgt de muziek 

boven de roerloze menigte. Dan blaast een klaroen het “Te Velde”. Oud-

strijders brengen een laatste saluut. Het is een ontroerend ogenblik. Een 

groot soldaat wordt een haast vorstelijke uitvaart bereid.  

Honderden schuiven aan voor de offerande die op 

zes plaatsen wordt gehouden. Bijna zesduizend 

doodsanctjes worden uitgedeeld. Onder de leiding 

van E.H. François zingt de Capella der Scala Canto-

rum. De plechtigheid die werd geleid door E.H. Keu-

kelynck loopt langzaam ten einde. Stil schreiend, 

begeleid door Zusters van het Sint-Janshospitaal 

verlaten de vrouwelijke familieleden van de overle-

dene de kerk.  

Bij de hoofdingang staat de lijkkist. Lijkreden wor-

den uitgesproken door Prins de Merode, voorzitter 

van het Rode Kruis; Professor Lasquet, van de 

Vlaamse Academie voor Geneeskunde; Dr Titeca, 

voorzitter van het Verbond v. Geneesheren van België; Oud-Schepen Rey-

landt, uit naam van de Commissie van Openbare Onderstand en Mr Van 

Wayenberg, Rector- Magnificus van de Leuvense Hogeschool. Tenslotte 

spreekt Dr De Puydt uit Oostende, de oudste assistent van de professor. De 

kist wordt de kathedraal buiten gedragen. Het is 13.15 uur als de lijkstoet zich 

in beweging zet richting Stedelijke Begraafplaats van Brugge. Aan de in-

gangspoort van het kerkhof staan groepjes volksmensen uit de buurt, die in 

stilte de stoet opwachten. De kist wordt van de lijkkoets gehesen.  

Het is E.H. De Puydt, pastoor van het Brugs kerkhof die het treurende gezel-

schap ontvangt en de laatste gebeden leest. De kist wordt in een voorlopig 

graf ondergebracht. Een zee van bloemen bedekt de plaats waar het stoffelijk 

overschot rust van dokter Joseph Sebrechts. Een van de droevigste dagen 

uit de geschiedenis van Brugge is verstreken.  

Tot zover een impressie van de verslaggeving 

in de diverse Brugse kranten. Later werd een 

grafzerk geplaatst. Het embleem van de ge-

neeskunde, de esculaap staat erop afgebeeld 

onder een sober uitgevoerd kruis. Tot lang na 

zijn overlijden brachten veel Bruggelingen jaar-

lijks een bezoek aan het graf van “hun” Dokter 

Sebrechts  

STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS BRUGGE – VAK 59  
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Blijvend eerbetoon  

Een tweetal dagen na de begrafenis besliste het Brugse Schepencollege om 

de naam Gasthuisstraat, waar de Minnewaterkliniek was gevestigd te wijzi-

gen in Professor Dokter Sebrechtsstraat. De voltallige gemeenteraad beves-

tigde later deze beslissing.  

Nog tijdens zijn leven had de Brugse beeldhouwer 

Octave Rotsaert, die ook het ruiterstandbeeld van Ko-

ning Albert I heeft gemaakt, 

een buste geboetseerd van 

dokter Sebrechts. Het 

kunstwerk kreeg bij zijn 

overlijden een plaats in de 

inkomhalle van de Minne-

waterkliniek. Bij de inge-

bruikname van het nieuwe 

A.Z. Sint-Jan werd het 

beeld in de hall van het nieuwe ziekenhuis geplaatst.  

In 1981 verwierf het stadsbestuur in Oude Zak 33 de grote stadstuin van de 

arts en maakte er een mooi openbaar park van. Aan de ingang van het stads-

park prijkt een basreliëf, eveneens van Octave Rotsaert.  

In 1928 kocht dokter Sebrechts het statige herenhuis met de een hectare 

grote tuin, van stadsarchivaris Louis Gilliodts-Van Severen. Hij neemt in 1933 

hovenier Leon Anseeuw in dienst die het park omtovert tot een waar paradijs. 

Tuinier Anseeuw komt met zijn gezin inwonen en vormt samen met het huis-

personeel een hecht team die het volle vertrouwen van de dokter geniet. Het 

vast huispersoneel van Sebrechts bestond naast de hovenier uit twee boven-

meisjes, een gouvernante, een kindermeisje, keukenpersoneel en een chauf-

feur.  

Tot zover een overzicht van de indrukwekkende loopbaan van wellicht de 

grootste arts die Brugge ooit heeft gekend. Binnenkort is het 75 jaar geleden 

dat hij overleed. Misschien een gelegenheid om deze geliefde en gewaar-

deerde dokter te herdenken.  

Denis Vermeire, juli 2021  

Bronnen :  
Achthonderd jaar Sint-Janshospitaal, Hospitaaldokters sinds de onafhankelijkheid van België.  
Brigitte Beernaert en Patrick Cardinael, “De verborgen geschiedenis van de stadsparken”.  
Chris Weymeis, “Brugge Van Academiestraat tot Zwijnstraat”.  
Robert Pannier , “Professor Jozef Sebrechts 100 jaar geleden geboren.”  
Stadsarchief Brugge, Historische kranten en Beeldbank Brugge I Eigen archief  
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Verjaardagen medewerkers  

Kofi Appiah Edward 1 november 

Van Raemdonck Brigitte 2 november 

Rogister Maïté 3 november 

Neels Annelies 5 november 

Lemahieu Mickel 5 november 

Philibert Jana 6 november 

Van Poecke Cassandra 7 november 

Deruwe Anneke 11 november 

Berndes Monique 15 november 

Van Nieuwenhuyse Kim 16 november 

Priem Emelie 17 november 

Perneel Elisabeth 19 november 

Serru Tabitha 19 november 

Hernández Pérez Abel 20 november 

Devos Mia 29 november 

Maenhout Sara 29 november 

De Bisscop Angelica 30 november 

Bulcke Annelies 30 november 
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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, Vercauteren Linda, Steffie Cochuyt, Lien Van Maele, 
Borglevens Jana, Snauwaert Miet, Els Gevaert, Emmelien Crevits, Ann Hos-
te, Vermeire Denis, redactieraad Hof Bladelin 

VERANTWOORDELIJKE UITGAVE: 

Dirk Snauwaert 

DRUK: x-center 
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