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Beste vrienden van Curando West
...onze Nieuwe Vierkrant

In de herfst veranderen de kleuren van de
bomen. De natuur krijgt een nieuw 'jasje'. Na
jaren met eenzelfde lay-out gewerkt te hebben
voor onze Nieuwe Vierkrant vonden we het dan
ook tijd om eens van 'jasje' te veranderen. Zo zijn
we blij en verheugd om jullie allen te mogen
verrassen met deze spiksplinternieuwe Vierkrant!

Reeds jaren is onze maandelijkse huiskrant een
vaste waarde in onze huizen. Elke maand laten we
jullie graag nagenieten met foto's en teksten van
wat we allemaal beleefd hebben. En we brengen
jullie natuurlijk ook graag op de hoogte van wat
komen zal!

"De Nieuwe Vierkrant in een nieuw
'jasje'. Bedankt aan alle ambassadeurs
van Curando West die maandelijks
zorgen voor een bijdrage vanuit onze
dienstverleningen."
Vooraan in de Vierkrant vind je steevast het
nieuws uit onze zone Curando West.
Blader je verder dan lees je het nieuws
specifieker vanuit elke dienstverlening. Het
is fijn om te zien wat groeit en bloeit op
onze verschillende plekken. Het geeft een
gevoel van verbondenheid en ook wel
eens goesting om een kijkje of een bezoek
te brengen aan een andere plek. Heb je dit
nog niet gedaan? Je bent alvast welkom!
Elke dienstverlening bericht in de Nieuwe
Vierkrant in zijn eigen stijl. Verbonden maar
elk op zijn unieke manier.

Zo komen we maandelijks tot een
gevarieerde
huiskrant
vol
nieuws,
herinneringen, komende activiteiten, een
vleugje geschiedenis en zo veel meer.
Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om elkeen die maandelijks
zijn/haar bijdrage levert tot het welslagen
van onze huiskrant van harte te bedanken.
Bedankt voor de inzet, het enthousiasme en
de fierheid waarmee jullie ambassadeur
zijn van Curando West.

Leen Verlé
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Nieuws uit Curando West
Wist-je-datjes...

Dankzij de campagne 'De testkaravaan komt er
aan' van de provincie West-Vlaanderen konden
medewerkers de voorbije weken electrische
(bak)fietsen en speedpedelects testen voor hun
dagelijkse verplaatsingen in Curando West. We
sloten de campagne feestelijk af en enkele
deelnemers werden verrast met een prijs. Bedankt
aan de provincie West-Vlaanderen dat we konden
deelnemen aan dit initiatief.

Onder begeleiding van kunstenaar Wietse
Hindryckx en de leerkrachten van het
deeltijds kunstonderwijs jongeren toverden
studenten de 'lelijke' muur in Westervier om
tot een prachtig tafereel met dichter Guido
Gezelle in de kijker.
Bedankt aan DKO voor de fijne
samenwerking!
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Nieuws uit Curando West
... en nog meer nieuws

We vierden afgelopen maand ook onze
gepensioneerden. We zetten graag Karin
Vermeersch, Marianne Daveloose, Gina Lambrecht
en Mieke Coucke in de bloemen. We klonken
samen op de vele jaren inzet en haalden veel
herinneringen op. We wensen jullie een fijne tijd toe!

"Eet je graag in gezelschap?
Kom genieten van een dagverse
warme maaltijd in De Torre"
Hou je van lekker eten en ontmoet je graag
mensen uit je buurt? Vanaf eind oktober kan je
aanschuiven aan tafel in 'De Torre'!
Elke weekdag kan je er terecht voor een heerlijk
menu:
Dagverse soep
Hoofdgerecht
Dessert
Koffie
Dit alles voor de prijs van 12 euro.
Kom je meegenieten? Reserveer dan 2 dagen
voordien via detorre@curando.be of 050 36 86 36.
We ontmoeten je graag om 12u in het klooster
zusters van Maria, Pastorieweg 2 te Sint-Kruis.
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Nieuws uit Curando West
... kom je ook?
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Zin in november
Ik 'hout' je vast

Nee, geen typfout in de titel. In november
herdenken we met de bevestiging "Ik hout je
vast". Samen zijn we er voor elkaar.
Oktober bracht ons verstilling en rust in het
dagdagelijkse leven, met de gewone gang van
zaken in "de tijd door het jaar". We hadden ook
bijzondere aandacht voor Onze Lieve Vrouw
tijdens de rozenkransmaand en zongen dan ook in
de verschillende vieringen steevast gekende
marialiederen waar talloze herinneringen aan
vastgeknoopt zijn.

Wat vieren we met
Allerheiligen en
Allerzielen?
Op 1 november vieren we Allerheiligen.
Letterlijk is dat het hoogfeest van alle
heiligen, bekend of onbekend. Paus
Gregorius IV legde in het jaar 837 de
datum vast op 1 november. Dat is
volgens de regel van Benedictus de
begindag van de winterperiode. Hij riep
de dag uit tot algemene en officiële
katholieke gedenkdag voor alle
heiligen.
Allerzielen volgt de dag nadien, op
2 november. Dan bidden we voor al wie
overleden is. De oorsprong ligt bij abt
Odilo van Cluny, die in 998 een
gedenkdag instelde voor alle
gestorven kloosterbroeders. In de elfde
eeuw breidde paus Johannes XIX die
dag uit als feestdag voor alle gelovige
zielen.

Herdenkingshoek in "Den Hoek"

Met Maria en herinneringen in ons
hart, gaan we de herdenkingsmaand bij uitstek in.
November brengt ons grijze en
donkere dagen. Deze geven ons de
ruimte om in onszelf te keren en te
kijken naar wat in ons leeft en te
denken aan wie we missen.
Eind oktober hielden we op enkele
plekken al een herdenkingsviering.
Zo was er in LDC Den Hoek in
Westkapelle op dinsdag 25 oktober
een herdenkingsviering. In het bijzijn
van familie en vrienden genoten we
van samenzijn, samen stil worden en
genieten van woord en muziek.
We plantten tulpenbollen. In deze
donkere knollen zit leven verborgen
dat in de lente te zien zal zijn.
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Herdenken, elk op zijn manier
Op elke plek maken we ruimte om te herdenken
Vrijdag 28 oktober vond de viering in het teken
van 1 en 2 november voor de bewoners van
Westervier plaats. Op het moment van schrijven
heeft deze nog niet plaatsgevonden en dus zijn
een verslag en foto's voor de volgende huiskrant.
Miste je deze viering? Je bent welkom gedurende
de maand november op de verschillende andere
herdenkingsvieringen in onze vele huizen.
Op woensdag 2 november herdenken we om
17 u. in de kapel van Hof Bladelin met een
eucharistieviering.
Op woensdag 9 november is er de
wandelwake voor familie van overleden
bewoners van WZC Westervier. Dit vanaf 18 u.
Op woensdag 16 november herdenken de
residenten van GAW De Zilvertorens Sijsele om
14 u. Afspraak in Oranje.
Op woensdag 16 november om 14 u. vindt ook
het herdenkingsmoment in DVC Sparke Viers
plaats.

Wat zeg je dan?
Ken je dat ongemakkelijke
gevoel? Je wil iemand nabij
zijn maar stelt dat
telefoontje uit omdat je
piekert over wat je kan
zeggen. "Ik weet hoe je je
voelt?" Nee, dat klinkt
verkeerd. En dat is het ook!
Je weet niet hoe de ander
zich voelt.
Wat jij te zeggen hebt, is
irrelevant. Vergeet het
gewoon. Het gaat erom
dat je wat ruimte maakt
voor de ander.
Niet praten, opbeuren of
fixen is je eerste opdracht,
maar luisteren. Gewoon
luisteren. Hoe is het? Als je
daar benieuwd naar bent,
heb je in jezelf al wat
ruimte gemaakt voor het
verhaal van de ander.
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Samen vieren
Eucharistievieringen
in kapel Hemelbake, Westervier
op do 10/11 om 15.15 u.
op vrij 25/11 om 15.15 u.
dagelijks om 10 u., door pr. Christoph
in de kapel van Hof Bladelin
elke zondag om 9.30 u.
op televisie, elke zondag om 10u
1/11 op één (uitzonderlijk op maandag en
om 11 u.)
6/11 op NPO2, vanuit Rijswijk
13/11 op één, vanuit Leuven
20/11 op NPO2, vanuit Waubach-Landgraaf
27/11 op één, vanuit Dadizele
4/12 op NPO2, vanuit Haarlem
Wees welkom in de kapel
De deur van de kapel staat steeds open voor
wie stilte, rust, gebed of schoonheid zoekt.

Gebruiken rond Allerheiligen en Allerzielen
Deze feesten van verbondenheid over de dood heen, zijn vanzelfsprekend een
uitgelezen moment om een bezoek te brengen aan dierbare overledenen bij hun graf.
We verzorgen de graven en plaatsen er bloemen bij. Chrysanten zijn nog altijd de
favoriete planten van deze feesten. Ze bestaan in zowat alle kleurschakeringen en
blijven lang bloeien. Een kleine moeite om het graf van een dierbare op te fleuren,
maar met een duurzaam resultaat. De chrysant staat overigens symbool voor geluk,
trouw en vriendschap.
Na het verzorgen en bezoeken van het graf komen families samen rond de
feesttafel. Paus Franciscus noemt Allerheiligen en Allerzielen één groot familiefeest,
dat blijvende verbondenheid viert, ook over de dood heen.
In de wereld zijn er heel wat mooie gebruiken. In Mexico bestaat de gewoonte om een
speciaal broodje te bakken: pan de muerto, dodenbrood. Dit is een soort melkbrood,
met toegevoegde smaken van anijszaad en sinaasappel. Een andere culinaire traditie
is soul cake ("ziel cake"), droge, Engelse koekjes met rozijnen.
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Geef jij de boodschap door?
God
Wat zijn we dankbaar
Om de mensen
Met wie we het leven mochten delen
Hun diepste schoonheid,
Hun glimlach,
Hun twinkelogen,
De verhalen die ze vertelden
Het verhaal van hun eigen leven
De herinneringen die we koesteren,
Dankbaar zijn we

Geef Jij de boodschap door?
Geef Jij ze die knuffel van ons?
Dat woord, die blik, die knipoog,
Die glimlach die alles zegt?
Als er iemand is
Die onze Liefde kan uitdrukken
En nog veel meer,
Dan ben Jij het toch wel
Liefde die blijft
Dat weet je
Liefde in
Blijvende verbondenheid

Maar ook vol verdriet
En gemis
Want we missen hen

Amen

Wat zouden we graag
Hen weer aan tafel zien aanschuiven
Hen vol enthousiasme horen vertellen
Hen zien lachen
Zelfs hen zien in al hun kwetsbaarheid
Als we hen toch gewoon nog eens
Zouden kunnen zien,
Zouden kunnen vastpakken,
Zouden kunnen horen,
Zouden kunnen zeggen
Hoeveel we van hen houden.
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In memoriam...

Binnen Curando West namen we afscheid van....
Dhr. Desmit Jan
14 augustus 1937 - 30 september 2022

Mevr. Durnez Godelieve
8 november 1945 - 30 september 2022

Dhr. Houtteman Guido
11 december 1936 - 19 oktober 2022

Mevr. Aldegundis Ryelandt
5 maart 1920 - 23 oktober 2022

Mevr. De Gruytere Mieke
25 juli 1934 - 24 oktober 2022
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In memoriam...

Voor altijd in ons hart.
Dhr. Margot André
9 mei 1928 - 25 oktober 2022
L

Dhr. Soubry Michel
9 oktober 1935 - 26 oktober 2022

We namen ook afscheid van vrijwilliger Piet Wegsteen. Piet begeleidde jaren het koor op
piano in Westervier en zorgde zo mee voor vele mooie momenten. We blikken hier dan
ook heel dankbaar op terug.
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Nieuws uit Hof Bladelin
Personalia

Volgende bewoners vieren binnenkort hun
verjaardag:
8.11: Mevr. De Duytsche
21.11: Mevr. Boost-Walleyn
10.12: Mevr. Van Haute Cecile
11.12: Mevr. Maenhout Georgette
13.12: Dhr. Destoop Valeer
16.12: Mevr. Pourbaix Corinne

Fit en fun

Wij zijn nu al een goede drie maanden
bezig met onze wekelijkse oefeningen.
Eerst buiten in heerlijk zomerweer, nu
binnen in huis.
Er is een redelijke belangstelling die nog
toeneemt. Onder leiding van Marc Renquet
worden wij in beweging gezet. In het begin
vooral oefeningen om de stramheid weg te
werken, souplesse creëren. Belangrijk is
daarna evenwichtsoefeningen waar wij als
ouderen veel baat kunnen uithalen.
Uiteraard mogen enkele spierversterkende
oefeningen niet ontbreken. Daarna fietsen
wij nog wat op de hometrainers of
wandelen wij eventjes door de tuin. Wij
worden geen kampioenen, maar iedereen
ervaart toch een merkelijke verbetering bij
het bewegen. Kleine beetjes helpen. Wij
verliezen zeker niet uit het oog dat alles
kan en niets loet. Elkeen op eigen tempo.
Graag een oproep tot deelname voor
iedereen; iedere dinsdag van 10 h 30 tot
11 h 30.

Een leuk ditje of datje
Vannacht kon het manneke uit de
maan niet meer op zijn benen staan.
Hij had de melkweg opgedronken
en met de Grote Beer geklonken.
Dan heeft hij zich laten zakken en is
bij Venus blijven plakken.
Geen kerststal in het parlement
Er komt dit jaar definitief geen
kerststal in het parlement te staan.
Dit
is
niet
vanwege
een
geloofsovertuiging, maar het bleek
onmogelijk te zijn om dire wijzen te
vinden. De zoektocht naar de
maagd gaat nog door. Eén ding was
wel gelukt, er waren genoeg ezels
om de stal te vullen.
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Ditjes en datjes
De betekenis van de kleuren van
de Belgische vlag
Gisteren liep ik langs het stadhuis
van Brugge waar de Belgische vlag
vrolijk wapperde. Er stond een
Amerikaanse toerist in volle ernst
naar de vlag te kijken. Hij vroeg mij:
'Wat nu de betekenis is van de
kleuren rood, geel en zwart?' Ik zie
tegen hem: 'Dat heeft alles te maken
met de belastingen in België.' Als wij
de belastingaangifte in onze bus
krijgen worden wij rood van woede.
Als wij het te betalen bedrag lezen
slaat ons gezicht geel uit om
vervolgens ons zwart te betalen. De
Amerikaan knikte begripvol
en
antwoordde: 'Bij ons is het precies
hetzelfde, alleen zien we er nog
sterretjes bij!'
3 dingen in je leven
Er zijn 3 dingen in je leven,
die nooit meer terugkeren:
woorden, tijd en gemiste kansen.

Te koop?
Met geld kan je een huis kopen maar niet
een thuis, men kan er een bed mee kopen
maar geen goede nachtrust.
De mooiste materialen zijn te koop, maar
geen echte vriendschap. Met geld en
macht kan men pesten, maar ook alles
verpesten.
Ge kunt er een horloge mee kopen maar
geen tijd. Ook een boek, maar niet de
kennis en wijsheid.
Men kan een positie kopen, maar geen
respect! Wij betalen er een arts mee,
maar niet onze gezondheid.
Bloed kan je kopen maar niet het leven.
Met geld kan je zelfs seks kopen, maar
geen echte liefde.
Doe dingen waar iedereen vrolijk van
wordt en welke niets kosten!
Groet iedereen elke dag, en dit met een
lieve lach.

Er zijn 3 dingen in je leven,
die je kunnen vernietigen:
leugens, trots en jaloezie.
Er zijn 3 dingen in je leven,
die je nooit mag verliezen:
geduld, hoop en eerlijkheid.
Er zijn 3 dingen
van grote waarde in je leven:
familie, liefde en vriendschap.
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Dankbaar blijven voor onze leeftijd
(vervolg 3)
Je eerste vijf dagen na het weekend zijn het
beroerdst maar daarna gaat het wel beter.
Je weet nooit wat je kunt...tot dat je het
probeert.
Als je 's morgens met de kippen opstaat,
overdag werkt als een paard en 's avonds zo
moe bent als een hond, dan is de kans groot
dat je een ezel bent.
Als je gemekker wil horen, koop ik wel een geit.
Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand.
Zwakke mensen nemen wraak, sterke mensen
vergeven, intelligente mensen negeren.
Niets doen is ontzettend moeilijk, want je weet
nooit wanneer je klaar bent.
Een tong heeft geen botten maar is wel sterk
genoeg om een hart te breken.
Wees voorzichtig met je woorden... wordt
bokser! Meer kans op welslagen!
Vroeger kon ik hele nachten slapen,
tegenwoordig lukt het me niet om overdag
wakker te blijven.
Er komt bij ons geen druppel drank op
tafel...want wij schenken heel voorzichtig.
(wordt vervolgd)

Weetje

Even nadenken
Noem met de letter ‘E’
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 …..
Kruip in je pen en bezorg aan de
redactie uw oplossingen en reacties.
Ken je nog de betekenis van 'stuten
zonder muziek'?
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Mijn voettocht naar Santiago de Compostela
(vervolg 1)
Mijn besluit was een hele opluchting en stilaan
groeiden meerdere plannen en kwam ik
dichter bij mijn idee. Ondertussen las ik ook
verslagen van andere pelgrims, leerde er veel
uit voor mezelf, maar er viel mij wel iets op: er
werd bitter weinig geschreven over angsten en
onzekerheden of hadden al die mensen die
moeilijkheden niet gekend?
Ik weet van mezelf dat ik niet zo avontuurlijk
aangelegd ben en dat ik nood heb aan
bepaalde zekerheden, maar zeg nu zelf: wie
eigenlijk niet?
Stilaan kreeg ik de behoefte om een datum
vast te leggen. Uit de verslagen van andere
stappers wist ik dat men minimum 3 maanden
en een paar weken nodig had. Ik rekende voor
mezelf op vier maanden. Om de grote hitte in
juli in Spanje te vermijden moest ik hier vroeg
vertrekken. Dat was vlug beslist '2 maart'
verjaardag van mijn moeder. Volhouden zou
belangrijk zijn, en daarin was mijn moeder
altijd een voorbeeld geweest. In herinnering
aan haar besliste ik: ik vertrek op 2 maart aan
mijn voordeur. Ik hield dit besluit zo lang
mogelijk geheim, ik koesterde het als iets
belangrijks, iets van mij alleen.
Het niet weten wat het inhield: zo bijna 4
maanden op tocht zijn, maakte mij
nieuwsgierig en deed mij naar het gebeuren
verlangen. Maar steeds bleef de spanning en
de vrees op de achtergrond 'zal ik dat
kunnen?' Vrienden en familie rond mij losten
dit probleem eenvoudig op: als je er niet aan
begint zul je het nooit weten en als je niet tot
in Santiago geraakt, wat dan nog? Inderdaad,
als ik onderweg moet opgeven, wat dan nog?
Ondertussen was mijn familie en bijna al mijn
vrienden op de hoogte van mijn plannen!
Regelmatig kreeg ik bedekte of openlijke
commentaar, vooral over het feit dat ik alleen
ging als vrouw. Maar nu mijn besluit genomen
was, zou niets mij nog weerhouden. Daarbij, ik
vind dat je een pelgrimstocht 'alleen moet
gaan'. Een andere moeilijke opdracht was het
zinvol vullen van mijn rugzak, niet te veel want
ik ga de wereld niet uit en ik moet alles
dragen, maar er zijn toch noodzakelijke
dingen.

Niet te vergeten: een steen(tje) voor op het
'Cruz de hierro'' speciaal van Ijsland
meegebracht, een klein zwart keitje, veilig
vastgekleefd onderin een zijzak van de rugzak.
'Un vrai Trésor' zou M.Jeanne later zeggen!
Allerlei beslommeringen omtrent rekeningen,
planten, afspraken, vulden de laatste dagen...
zo was de laatste dag aangebroken!
Door toedoen van Guy mocht ik in de
eucharistieviering in de St. Jacobskerk de
zegening van St. Jacobus ontvangen. Vooraf
beleefde ik één van de meest zenuwslopende
uren van gans mijn voorbereiding! Lieve zou
vanuit Gent met een car vertrekken op
wintersport. Toevallig was er een treinstaking.
Ik bood aan om haar naar Gent te voeren.
Onzalig idee want in het terugkeren werd ik
gegijzeld op de snelweg door de file! Er was
geen gaatje te vinden, tergend langzaam, en
per cm, schoven wij op, onderbroken door
minuten stilstand.
Blijkt dat er in de kerk ook reeds ongerustheid
was ontstaan. Alhoewel mijn vrienden en
collega's mijn zogenaamde stiptheid kenden!
Mijn voorzichtige entree veroorzaakte enige
hilariteit. Het leuke was dat de pastoor mij niet
kende en bij iedere persoon die binnenkwam,
hij even naar Guy keek zo van: is ze dat?
k duidde o.a. op de ironie van het gebeuren2:
morgen vertrok ik voor 2600 km stappen,
vandaag kwam ik te laat op de afspraak omdat
ik door de autofile opgehouden werd!
Zo vooraan in de kerk staan, als de
voornaamste persoon op dit moment, deed
mij wat. Mijn stem kon niet erg vast en ik
beefde van de spanning.
Nadien dronken we nog iets in het café op de
hoek... op de goede afloop. Bij het weggaan
vergat ik te betalen. De baas herinnerde mij er
aan: 'Ik zeg het maar nu, want ik hoor dat je
voor lang weggaat'. Morgen is het 2 maart
1996.
Yv. R.
(wordt vervolgd)
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Nieuws uit Sparke viers
Wereld dierendag
Op vier oktober vierden wij Wereld
Dierendag in Sparke Viers. Vanuit Westervier
kwamen twee konijnen op bezoek die voor
veel mooie momenten zorgden."
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We gooiden onze benen los tijdens een dansnamiddag!

"Nieuwe dag,
nieuwe kansen.
Laten we door
het leven
DANSEN!"
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Sfeerbeelden van oktober:
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Genieten van de herfstzon, op bezoek bij de buren.
Op een zonnige herfstdag besloten wij een wandeling te maken naar onze 'buren'
van Westervier. We genoten van gezonde, frisse lucht in een van de tuinen en
klonken daarna samen op de vriendschap in de cafetaria.
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Dag van de jeugdbeweging
Met drie echte chiro-leden tussen onze collega's werd de Dag van de jeugdbeweging dicht
tot bij ons gebracht: er werden herinneringen opgehaald aan vroeger, liedjes gezongen, ... én
we werden getrakteerd op verse chocolademelk en een warme suikerwafel!
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Nieuws uit Westervier
Dierendag

In oktober stonden dieren centraal. Met de konijnenborrel klonken we op de geboorte van
onze 6 kleine konijntjes. Verschillende honden, een poes en zelf een cavia kwamen onze
bewoners een bezoekje brengen. Vele verhalen en geliefde herinneringen aan vroegere
huisdieren kwamen boven.
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Geniet mee....
Muzikale parels
Maandelijks neemt Erik ons mee op een
muzikale wandeling.

Buurtmarkt
Tijdens de buurmarkt was er terug allerlei
lekkers te koop. Een muzikaal deuntje op
de achtergrond kon ook niet ontbreken.
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Studenten in huis....
Heel wat leerlingen kwamen kennis maken met onze bewoners. Herinneringen ophalen uit
de goede oude tijd, meebeleven en bewegen, samen genieten van een ijsje, onze
creativiteit boven halen en mooie verhalen delen. Hou zeker onze facebookpagina in de
gaten voor meer foto's. Dank u wel aan de leerlingen van De Tandem, SASK, OLVA, SintAndreaslyceum en de Maricolen.
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Erop uit....
In oktober gingen we er terug op uit. Bloemen kiezen in Bomberna, uit eten in Westkapelle, naar het
bos tijdens de Week van het Bos, een bezoek aan het Volkskundemuseum. Op naar meer! Hou dus
zeker de affiches op de afdelingen in de gaten om te weten wanneer jijzelf erop trekt.
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Van alles te beleven....
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Dag van de jeugdbeweging....

Jarigen in Westervier

Proficiat!
Geerts Maria • 10 november
Axters Genoveva • 14 november
Blondeel Yvonne • 14 november
Degroote Denise • 15 november
Soen Urbain • 16 november
Vanantwerpen André • 17 november
Annicaert Arlette • 19 november
Dewaegemaeker Brigitte • 19 november
Deruytter Guido • 29 november
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Nieuws uit Den Hoek

Weer of geen weer
...in Den Hoek welkom, keer op keer!

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 vrijdagnamiddag van 14u-17u
Gratis
Breinamiddag
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!
Elke donderdagnamiddag van 14u-17u
Gratis
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Welkom....

Creanamiddag: Canvassen schilderen

Pannenkoekennamiddag

Op woensdag 9 november halen we onze
penselen en verf terug boven om canvassen
te schilderen. Ontwerp je graag iets voor de
feestdagen of heb je een ander creatief
ontwerp in je hoofd? Kom dan zeker langs!

Elke vrijdagnamiddag kan je, terwijl de cafetaria
open is, genieten van heerlijke pannenkoeken en
een kopje koffie of thee.

Maandag 28 november om 14u
Gratis

Elke vrijdagnamiddag van 14u-17u
€5,00 voor twee pannenkoeken en een kopje
koffie of thee

Creanamiddag: Wenskaarten maken
Met de feestdagen in het vooruitzicht leek het ons fijn
om zelf onze kerstkaartjes te maken. Heb je hier ook
interesse voor, dan mag je zeker aansluiten bij onze
crea-activiteit!
Dinsdag 22 november om 14u
Gratis
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Welkom...
Film
Eén keer in de maand toveren we het
ontmoetingscentrum om in een heuse
cinemazaal. Naast de film kan je genieten
van een lekkere versnapering die we
voorzien voor ieder van jullie. Deze maand
tonen we de film ‘Intouchables’.
Maandag 21 november
om 14u30
Gratis

Samenwerking WZC OLV van Troost
Schoenenverkoop Lato
Het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw
van Troost, gelegen naast het Lokaal
Dienstencentrum Den Hoek, organiseert
op 17 november een schoenenverkoop
waarop ook wij welkom zijn. Zowel dames
als heren kunnen hier terecht voor een
nieuw
paar
(winter)schoenen
of
pantoffels!
Donderdag 17 november om 14u00
WZC OLV van Troost, hobbytuin
Gratis

Bingonamiddag:
De bingo gaat uitzonderlijk door op de
3de dinsdag van de maand!
Eenmaal per maand, op dinsdag, gaat het
criterium door. We houden de stand bij en
op het einde van het criterium wordt een
eindstand opgemaakt.
Kampioenenviering is voorzien begin april.
Dinsdag 15 november om 14u30
Gratis

Rummikub-competitie

Kaatjes Lingerie
Het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van
Troost,
gelegen
naast
het
Lokaal
Dienstencentrum Den Hoek, organiseert op 1
december een lingerieverkoop. Je kan hier
terecht voor aankoop van ondergoed of
nachtkledij voor dames en heren.
Donderdag 1 december om 14u00
WZC OLV van Troost, hobbytuin
Gratis

Op vraag van enkele gebruikers van het
lokaal dienstencentrum starten we vanaf
november met een Rummikub-competitie.
Één
keer
per
maand,
op
vrijdagnamiddag houden we de
competitie. In de maand mei voorzien we
de kampioenenviering!
Vrijdag 25 november
om 14u30
Gratis
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Sfeerbeelden....
Kaas-en wijnavond

Herfstdecoratie maken

Lichaamsverzorging met Silvia
Start bingocriterium
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Nieuws uit GAW De Zilvertorens Sijsele
"Als het leven je laat struikelen maak er dan een salto van."
Deze tekst werd tijdens leven in de brouwerij uitgekozen om op één van de deuren te plaatsen.

Dag van de jeugdbeweging ging niet
zomaar voorbij.
We zongen van: 'de trommel slaat, vliegt de
blauwvoet.... en kere weer om'
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Dieren centraal met een quiz
en bezoek van cavia 'Schatje'.
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De residentenraad ging
door in oktober. Verslag
ontvangen de residenten in
de brievenbus. Alvast
bedankt voor jullie
aanwezigheid..

De boodschappendienst gaat door op volgende data..
Wie mee wil, geef gerust een seintje aan Steffie of Gino!
vrijdag 18 november
vrijdag 25 november
telkens van 10u tot 11u.

Jarig in november:
24 november: mevr. Mahieu Marie-Jeanne
Van harte gefeliciteerd!
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Leven in de brouwerij
november

Elke woensdag van 14u tot 16u in de cafetaria van Oranje
Sijsele.
(Brouwerijstraat 7)
Iedereen welkom!
2 november:
GEEN leven in de brouwerij
9 november
16 november:
pannenkoekenmiddag
23 november:
creamiddag: bloemstukje maken
30 november
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Uut de gazette
Februari 1955. Tien spoorwegmannen uit het station in
Brugge winnen het groot lot van de koloniale loterij!
Al
meerdere
jaren
deed
het
spoorwegpersoneel uit het station in
Brugge mee met de Koloniale Loterij. In
1954 hadden ze al eens samen 25.000
frank gewonnen. Elke trekking kochten ze
in de stations-aubette tien kleine lootjes.
En ook één groot lot van 200 frank. Met
de kleine lootjes kon je maximum één
tiende van de hoofprijs winnen. Had je
een groot lot in handen met de juiste
cijfers, dan was ‘t kassa voor maximum
2.500.000 frank. In die tijd een klein fortuin!
Voor de tweede trekking van 1955, die
plaats vond op zaterdag 5 februari had
Henri Moens zoals altijd de loten voor z’n
collega’s gekocht in de stations-aubette in
de tunnel naar de sporen en de nummers
netjes op negen briefjes geschreven om
die door te geven aan zijn collega’s. De
biljetten bewaarde hij thuis in de
keukenkast.
Die zaterdagavond zat Aloïs Van Houcke
uit Loppem zoals gewoonlijk naar de
radio te luisteren om de uitslag te kennen
van de trekking die had plaatsgevonden
in Brussel. ‘t Papiertje met de nummers
van de lootjes lag voor hem op de
keukentafel.

iToen de speaker het nummer van de
hoofprijs van twee-en-een half miljoen
Belgische frank vernoemde kon Aloïs zijn
oren niet geloven. Was dat nu n° 470347 dat
hij had gehoord? Dan was dat het zelfde
nummer dat op zijn briefje stond!
Had hij verkeerd begrepen? Was het getal op
z’n briefje verkeerd geschreven of had de
speaker zich vergist? Controleren was niet
mogelijk, want in het jaar 1955 was een
telefoontoestel nog een zeldzaamheid. En
trouwens naar wie zou hij moeten bellen?
Aloïs Van Hoecke zag maar één oplossing
om z’n twijfels te delen. Hij sprong op zijn
brommer en reed zo vlug als het machientje
kon naar zijn spoorweg-collega Marcel
Dhaeninck die in Oostkamp woonde. Daar
zaten ze al in hun bed! Want Marcel had ’s
anderendaags vroege dienst en moest om 5
uur beginnen. Erg veel is er die nacht in
Loppem en in Oostkamp niet geslapen.
Die zondag is Marcel Dhaeninck nog nooit zo
vroeg op z’n werk geweest! Toen hij er
arriveerde stond Henri Moens ook al te
wachten. Hij had de biljetten thuis liggen en
bevestigde dat het nummer ze op de radio
hadden gehoord precies hetzelfde was als
wat op de biljetten gedrukt stond. Inmiddels
was ook Aloïs Van Hoecke toegekomen.
Daar stonden ze dan, dood van de zenuwen
te wachten op de aankomst van de eerste
trein met de vroegste kranten. Zolang ze het
niet met hun eigen ogen hadden gelezen
werd het nieuws stil gehouden. Je weet maar
nooit.
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Uut de gazette
In ”Het laatste Nieuws” stond het dan
“zwart-op-wit” en in duidelijke cijfers
470347! De eigenaar van de aubette had
geen tijd om zijn kranten fatsoenlijk uit te
stallen. Voor alle zekerheid werd nog ’n
keer in een andere gazet het nummer
vergeleken en de twijfel werd steeds
minder. Het wonder was gebeurd. Het
geluk kon niet op!

Vlug werd commissaris René Gotemans
opgebeld. Hij beschikte, als commissaris
van de spoorwegpolitie, thuis over een
diensttelefoon. Tevens was hij één van de
tien winnaars. Hij zou later ook de verdere
afhandeling met de Koloniale Loterij
regelen.
Het nieuws deed in Brugge als een lopend
vuurtje de ronde en nog dezelfde ochtend
waren alle winnaars present in het station.
Je zou voor minder!
Plots was de stations-aubette in de tunnel
naar de sporen in het Brugse station dé
plaats bij uitstek voor het kopen van
lootjes van de Koloniale Loterij. Toen
bekend werd dat de spoorwegmannen in
‘54 ook al eens in de prijzen waren
gevallen, met een biljet uit dezelfde
krantenzaak was er geen houden aan.
Mensen kochten zelfs een perronticket
(toen verplicht) om tot bij de “wonder”winkel te geraken voor een lot.
Het ophalen van de centen kon voor
sommigen niet vlug genoeg gebeuren.
De meeste winnaars hadden in die tijd
geen bankrekening. Dus werd het geld
cash opgehaald!

FOTO BRUGSCH HANDELSBLAD 12 02 1955

Commissaris René Gotemans spoorde met
een delegatie van ‘n tweetal ‘vrijwilligers’
achter de centen naar de gebouwen van
de Koloniale Loterij in Brussel. Ze
vertrokken die dinsdagochtend 8 februari
‘in alle discretie’ met de trein van 8 uur. Het
uur van hun terugkomst in het station van
Brugge
werd
stil
gehouden.
De
aanwezigheid van de onwennige winnaars
viel echter des te meer op! Een pak van
2.500.000 frank stop je niet zomaar in je
achterzak. Dus kwam er heel wat
zenuwachtigheid bij te pas.

FOTO BRUGSCH HANDELSBLAD 12 02 1954

Direct na aankomst van de ‘zwaar beladen’
delegatie
werden
in
het
klein
stationskantoortje van de commissaris de
gewonnen centen verdeeld. Met elk een
pak bankbriefjes in de hand was er ook
nog tijd voor een groepsfoto!
Rechts commissaris René Gotemans.
Tot vele jaren later stond de stationsaubette van Brugge tot heel ver buiten de
regio bekend als dé krantenwinkel bij
uitstek voor het aankopen van loten van
de Koloniale Loterij.
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Uut de gazette
Er waren zelfs treinreizigers die speciaal
hun reis onderbraken en in Brugge
afstapten om een loterijbiljet te kopen ! De
taxichauffeurs aan ‘t station hadden pech.
Ook zij deden in groep mee aan de
Koloniale Loterij en hadden hun
tombolabiljet een half uurtje later gekocht.
Zo grabbelden ze één cijfertje naast het
kwart miljoen !
De groep deelnemers aan de tombola
bestond uit tien vaste leden. Pas als er
iemand weg viel mocht er een nieuwe
persoon bijkomen.
Wie waren de tien gelukkigen ? Alle
winnaars waren vast in dienst bij de
spoorweg in Brugge, waar zij dagelijks
dienst deden. Uitgezonderd drie dames
die geen personeel van de N.M.B.S. waren:
de uitbaatster van de krantenwinkel,
mevrouw Kerckaert, haar schoonmoeder
uit Sint-Andries die regelmatig in de
krantenzaak een handje kwam helpen en
Irma Clyncke uit Assebroek, de toiletdame
van het station.

Tot het spoorwegpersoneel behoorden
commissaris van de spoorwegpolitie René
Gotemans
en
ticketcontroleurs
kaartjesknippers genoemd- Kamiel De
Grande en E. De Rycker uit Sint-Andries,
Urbain ‘t Hooft uit Knesselare, Aloïs Van
Houcke uit Loppem, Marcel D’haeninck uit
Oostkamp en Henri Moens uit Sint-Kruis.

Denis Vermeire, april 2022

Bronnen : Stadsarchief Brugge, historische
kranten / Archief Nationale Loterij / Eigen
documentatie.
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Verjaardagen medewerkers

Proficiat!

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
Bulcke Annelies - 30 november
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O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede
Pensionstraat 8A,
8755 Ruiselede

