
  

 

 

Woonzorgzone Curando West 
WZC Westervier — GAW Hof Bladelin  

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

De Zilvertorens Westkapelle– CAPE Nachtzorg 
Maaltijden aan huis 

 

Oktober 2021—274  

Nieuwe Vierkrant  
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  Beste vrienden van  

Curando West 

Oktober is alweer aan de beurt, hopelijk wordt het een mooie zonnige 

herfstmaand! 

Graag wil ik mezelf even aan jullie voorstellen. Ik ben Delphine Theuninck 

en sinds 17 augustus aan het werk als verantwoordelijke van het dagver-

zorgingscentrum Sparke Viers. Ik ben woonachtig in Lichtervelde, ben on-

dertussen 5 jaar getrouwd en heb 2 kindjes. Marilou is 3 jaar en Astor 1 

jaar.  

Ik ben sociaal verpleegkundige van opleiding en met mijn 34 lentes reeds 

12 jaar aan het werk. In mijn loopbaan was ik eerder al als coördinator van 

een dagcentrum aan het werk en daarnaast ook 4 jaar als thuiszorgcoördi-

nator. Er is één constante merkbaar en dat is mijn liefde voor de thuiszorg. 

En daar is een dagcentrum vaak een absolute meerwaarde. Samen met de 

collega’s willen we dan ook iedereen in het dagcentrum een aangename 

dag bezorgen. Daarnaast willen we ook graag de mantelzorgers mee hel-

pen ondersteunen in hun belangrijke opdracht als mantelzorger. 

Wil je graag eens komen kijken hoe het er in het dagcentrum aan toe gaat, 

ben je steeds van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delphine Theuninck 

Coördinator Centrum voor Dagverzorging 



4 

 

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 

Er was feest op de site van Sint-Anna (Curando Noord) in de gemeente Ich-

tegem (Eernegem). Daar werd vrijdag 10 september de nieuwbouw feestelijk 

ingehuldigd. Op elke site van Curando werd meegeklonken met een heerlijk 

Ichtegems streekbier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 15 september vierde 

Curando vzw het Naam-

feest van Onze-Lieve-

Vrouw van 7 Weeën. Ter 

gelegenheid van deze 

feestdag werden prachti-

ge placemats gemaakt. 

De afbeelding (schilderij) 

is afkomstig van Paul Van 

Belleghem, bewoner van 

WZC Westervier. De tekst 

is afkomstig van Caritas 

Van Houdt. Traditioneel 

stonden ook mosselen op 

het menu. En dat het smaakte! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010756982962&__cft__%5b0%5d=AZXfUYBHaMiFpv_pN0aJWRLtUK_8sTzyNVEM4ycuWp_qz1V12jA4ky4ZpnDLLdGKkrWPP9DB16EfqGnYB_aCMk3EuGbkV6-0-4VRG-4R1zjJCPY8Yw_Hacos1TdAdrH0GWNVbqsEmQSS6NBNcTPUgUR_REXbZOghPbfMgcwT9_DBbyQAnTYkWDiQpiVL
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010756982962&__cft__%5b0%5d=AZXfUYBHaMiFpv_pN0aJWRLtUK_8sTzyNVEM4ycuWp_qz1V12jA4ky4ZpnDLLdGKkrWPP9DB16EfqGnYB_aCMk3EuGbkV6-0-4VRG-4R1zjJCPY8Yw_Hacos1TdAdrH0GWNVbqsEmQSS6NBNcTPUgUR_REXbZOghPbfMgcwT9_DBbyQAnTYkWDiQpiVL
https://www.facebook.com/groups/509217572930540/?__cft__%5b0%5d=AZXfUYBHaMiFpv_pN0aJWRLtUK_8sTzyNVEM4ycuWp_qz1V12jA4ky4ZpnDLLdGKkrWPP9DB16EfqGnYB_aCMk3EuGbkV6-0-4VRG-4R1zjJCPY8Yw_Hacos1TdAdrH0GWNVbqsEmQSS6NBNcTPUgUR_REXbZOghPbfMgcwT9_DBbyQAnTYkWDiQpiVLIofz7QK
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In WZC Westervier kan je genieten van kunst 

in de gang richting cafetaria ‘Altegaar’. Breng 

gerust een bezoek en bewonder de kunst-

werken van Jansseune Cecile. 

Je vind er ook het tweeluik van het project 

Mu ART dat we adopteerden. 

Mu ART is een project dat Fabienne Van-

desteene tijdens de lockdown heeft uitge-

werkt in het kader van de Triënnale 2021 met 

het thema ‘TraumA’. Zij wou met dit project 

vooral positieve vibes brengen voor de buurt 

naar de zomer toe. Dit concept werd door de 

curatoren van Triënnale 2021 weerhouden 

om het ’Inspired by Triënnale’-label te mogen 

dragen. 

Mu ART - a Mu ART is het spiegelbeeld van 

Traum -Trauma. Het project zelf is geïnspi-

reerdop de installatie’The Bruges diptych’ 

van de Amerikaanse architect Jon Lottdie op 

de Gouden  Handrei gebouwd was. 

De kunstenaars werd de opdracht gegeven 

om hun beleving in kunst om te zetten door 

op: 

- canvas 1: hoe ze de lockdown hebben er-

varen tijdens de coronapan- demie 

- canvas 2: welke dromen en perspectieven 

ze hebben naar de toe komst toe 

De kunstenaars werden tijdens de  verschil-

lende weken in de zomer van 2021 uitgenodigd om telkens in kleine setting 

hun werk aan elkaar voor te stellen om elkaar te inspireren, om nieuwe 

vrienden te maken en om hun netwerk uit te breiden. 

Daarna werden alle werken die voorgesteld werden, week na week, tentoon-

gesteld van begin juli toten met de tweede week van september in het Tol-

huis,het informatiecentrum van provincieWest-Vlaanderen.Het werd een 

‘gesamtkunstwerk’ als teken van verbondenheid en zorgzaamheid naar el-

kaar toe. 

In wzc Westervier is het werk van kunstenares Gabrielle te bezichtigen. 
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Pastorale katern  

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

Oktober, rozenkransen en missies 
Daar is de oktobermaand alweer en dat brengt herfstweer met zich mee: 
regen en wind, maar ook vallende bladeren in de  mooiste najaarskleuren.  
De oktobermaand is in de kerk traditioneel ook de missiemaand én de 
rozenkransmaand.  
 
We zijn in oktober bijzonder verbonden met de wereldkerk en de inzet van 
missionarissen wereldwijd.  In Curando voelen we dat uiteraard vooral in 
onze band met  Mufunga, de missiepost van onze zusters O.L.V. van 7 
Weeën in Congo en hun samenwerking met Licht voor de Wereld daar. Kijk 
samen mee naar van de missiepost van onze zusters, om hun goede werk 
daar in Congo te eren.  Ook in huis zorgen we ervoor dat deze in de kijker 
worden gezet. 

 
Missionaire inzet wordt ook gedragen door ons gebed. Met  het bidden van 
de rozenkrans vragen we aan Maria om ons bij  te staan bij al wat in ons 
leven en in de wereld gebeurt. Doorheen Maria zijn we verbonden met alle 
lief en leed om ons heen. 

Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons.  
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Ik leg de rozen aan haar voeten  

Oktobermaand, de herfst is daar.  

Reeds vallen vele blaren  

en in mijn hart trilt weer een snaar:  

veel schoons valt te ervaren.  

 

Ik neem mijn rozenkrans ter hand  

en laat de kralen glijden.  

Nog sterker wordt de liefdesband  

met Moeder aan mijn zijde.  

 

Ik leg de rozen aan haar voet  

om ze haar Zoon te geven  

met elke Weesgegroet  

wordt ’t vredeskleed geweven.  

 

De rozenkrans is God geliefd  

als het gebed der kleinen,  

dat als een pijl de lucht doorklieft  

om voor Hem te verschijnen.  

 - Huiskrant Sint-Jozef Rumst -  

Maria, wij bidden U  

Moeder Maria, wij bidden U.  

Om hulp en om hoop 

Om beterschap 

voor hen die ziek zijn.  

Om rust in vrede  

voor hen die zijn gestorven.  

Om kracht voor allen die werken  

met zieken, ouderen, kwetsbaren...  

Om wijsheid en verstand 

voor onze bestuurders.  

 

Moeder Maria, 

wij vertrouwen onszelf aan U toe.  

Aan de voet van het kruis 

hebt U gedeeld in Jezus’ lijden  

en bleef U standvastig in uw geloof.  

U kent onze noden 

en wij weten dat U erin zult voorzien,  

zodat, zoals in Kana in Galilea,  

vreugde en feest kunnen terugkeren  

na deze tijd van beproeving.  

 

Moeder Maria, bescherm ons  

en bid voor ons,  

Amen.  

- naar ICL en Elisabeth -  
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Bidden zoals Franciscus 

Bidden en werken voor God gaan bij Franciscus hand in hand. Maar dat 

heeft hij gaandeweg moeten leren. En wij mogen het leren in zijn voetspoor.  

Franciscus van Assisi (1181–1226) is een 13de-eeuwse rondtrekkende 

prediker, mysticus, stichter, heilige en patroon van de milieubeweging.  

Volgens een 14de-eeuwse verhalenbundel begon Franciscus enige tijd na 

zijn radicale bekering te twijfelen wat hem te doen stond: zich terugtrekken 

om alleen maar te bidden, of toch ook rond te trekken om te preken.  

Hij riep een broeder en zond hem naar zuster Clara van Assisi en een 

andere broeder met de vraag om voor hem te bidden en God te vragen wat 

beter is: alleen maar bidden of ook preken. Volgens het verhaal luidde het 

antwoord van beiden: ‘Hij wil dat jij door de wereld trekt om te preken, omdat 

Hij je niet alleen tot je eigen heil heeft uitverkoren, maar ook voor dat van 

anderen.’ Toen stond Franciscus op en zei: ‘Laten we dan gaan, in naam 

van God.’ (Fioretti 16) 

De kern van zijn onderricht over het gebed en een stuk persoonlijk ervaring 

van Franciscus vind je in zijn Regel. Bij Franciscus gaat het dus over 

blijvend verlangen en op zoek blijven naar de kracht van de Geest en haar 

werking in jou.  

Wat gebed, mystiek, en het Evangelie met een mens doen, vat hij mooi 

samen in zijn Brief aan alle gelovigen.  

“En op alle mannen en vrouwen die dit doen en erin volharden tot het einde 

toe, zal de Geest van de Heer rusten en Hij zal in hen zijn rustplaats en 

woning maken.” (naar Kerknet) 
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Heiligenkalender oktober 

H. Teresia van Lisieux, maagd en kerklerares (1 oktober) 

Teresia Martin (1873-1897) wordt non in het klooster van de 

Karmel van Lisieux en ontvangt de naam Teresia van het kind-

Jezus en van het heilig Aanschijn. Haar korte leven is getekend 

door ware naastenliefde, evangelische eenvoud en groot ver-

trouwen op God.  

HH. Engelbewaarders (2 oktober) 

De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aan-

schouwen en zonder ophouden zijn lof te zingen. Doch, volgens de Schrift, 

vertouwt de Heer hen ook de opdracht toe om zorgzaam bij de mensen aan-

wezig te zijn.  

H. Franciscus van Assisi (4 oktober) 

Deze rijke jongeman (1182-1226) ontdekt doorheen 

een tijd van gevangenschap en een langdurige ziek-

te de Heer. Vanaf de dag van zijn ontmoeting met de 

Heer tot aan zijn dood heeft Franciscus, de kleine 

arme van Assisi, geen andere zorg dan samen met 

zijn Minderbroeders zijn Heer te volgen. Aan hem 

wordt het zonnelied toegeschreven en hij zou de eerste kerststal gemaakt 

hebben.  

H. Donatianus, patroonheilige van het bisdom en stad 

Brugge (14 oktober) 

Donatianius is bisschop van Reims. Zijn verering in onze 

streken dateert reeds van de 9de eeuw toen Boudewijn I, 

graaf van Vlaanderen, van Karel de Kale, zijn gebeente 

ontvangt (als waarborg voor de vrede) en het laat over-

brengen, eerst naar Torhout, later naar de collegiale kerk te Brugge, die de 

Sint-Donaaskerk zou worden. In 1834 worden de relieken van de heilige 

naar de huidige Sint-Salvatorskathedraal overgebracht.  
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Mevr. Wintein Simonne 
18 augustus 1925 –  17 september 2021 

In memoriam  

Wanneer je verdrietig bent, 

blik dan in je hart 

en je zult zien 

dat je weent 

om wat je vreugde schonk. – K. Gibran  

Mevr. Bovee Gaby 
27 december 1926 –  27 september 2021 

Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn  

heengegaan 

zijn niet meer waar zij waren,  

maar altijd waar wij zijn.  
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Nieuws uit Bladelin  

Het Hof Bladelin… na De Medici 
 

Zoals toegelicht in onze vorige bijdrage wordt het Hof Bladelin vanaf het jaar 

1500 in het Brugs stadsarchief vermeld als ‘Hof van Fiennes”. 

In 1530 komt het pand door erfopvolging in het bezit van de familie Egmont, 

die er een tweede vleugel bouwt evenwijdig aan die van Bladelin en voort-

aan bekend staat als de Spaanse vleugel.  

Bijzonder voor onze geschiedenis duikt hier de naam 
op van graaf Lamoral van Egmont. Hij was destijds be-
velhebber van de vloot van Keizer Karel en later ook 
van de troepen onder Filips II tegen de koning van 
Frankrijk Frans I.  
Na zijn terugkeer in zijn Brugse woning zal hij hier veel 

buitenlandse gasten ontvangen. 

Als enig wettelijk stamhoofd van het Huis van Egmont 

komt hij in het bezit van alle titels en heerlijkheden 

waarop hij recht heeft. Voor zijn trouw wordt hij in 1546 tot ridder van het 

Gulden Vlies geslagen. 

Als ruimdenkend humanist geniet hij een grote populariteit in de Nederlan-
den, maar door zijn tolerantie wekt hij 
een grote wrevel op bij de Spaanse ho-
velingen.  
De opflakkerende godsdiensttroebelen 
liggen aan de basis van een zware bot-
sing met de onverbiddelijke hertog Alva 
en de “Bloedraad”.  
Samen met zijn vriend graaf Van Hoorne 
wordt Lamoral van Egmont gearresteerd 
en vervolgens opgesloten in de gevange-
nis in Gent. Uiteindelijk worden beiden 
onthoofd te Brussel op 5 juni 1568.  

De weduwe Egmont zal nadien nog geruime tijd blijven wonen in het Hof 
Bladelin. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FLamoraal_van_Egmont&psig=AOvVaw1FctmrLRW_a04SFXofkt7P&ust=1632385743768000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCNiikPeUkvMCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FOnthoofding_van_Egmont_en_Horne&psig=AOvVaw2GTvXwE9x0fanXxK9BiRL3&ust=1632385818451000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCIjE2J-VkvMCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Na het geslacht Egmont zal het Hof Bladelin gedurende de volgende twee 

eeuwen diverse belangrijke eigenaars kennen die daarbij afwisselend nog 

wijzigingen aanbrengen in de structuur en de bestemming van het domein. 

Zo is onder meer bekend dat bepaalde gedeelten van het pand tijdelijk ver-

huurd werden aan de slotzusters Theresianen vooraleer zij hun intrek kon-

den nemen in een nieuw klooster verder in de Ezelstraat. 

In 1787 zal de gouverneur van Vlaanderen het Hof Bladelin samen met het 

aanpalend Hof Miraumont in de Sint Jacobstraat aankopen en schenken 

aan zijn neef Hendrik Ysenbrandt-Lybaert. 

In onze volgende (vierde) bijdrage belichten wij de verdere evolutie van Hof 

Bladelin en Hof Miraumont tot klooster en kantschool via de inzet van Leon 

De Foere. 

 

Paradoxen van deze tijd.  
 
We hebben hogere gebouwen maar kortere lontjes, bredere wegen maar 
engere standpunten. We plunderen meer, maar hebben minder. We kopen 
meer, maar genieten minder. We hebben grotere huizen en kleinere gezin-
nen. Meer gemakken, maar minder tijd.  
We hebben meer titels, maar minder verstand.  Meer kennis, maar minder 
inzicht. Meer deskundigen, en toch meer problemen. Meer medicijnen, maar 
minder gezondheid.  
We drinken en roken te veel, spenderen te gemakkelijk, lachen te weinig, rij-
den te snel worden te boos, blijven te laat op, staan te vroeg op, lezen te 
weinig, kijken te veel tv en bidden te weinig.  
We hebben onze bezittingen vermenigvuldigd, maar onze normen geredu-
ceerd.  We praten te veel, hebben te zelden lief, en haten zo vaak.  
We hebben geleerd hoe we de kost moesten verdienen, maar niet hoe we 
moeten leven.  We hebben jaren aan het leven toegevoegd, maar geen le-
ven aan de jaren.  
We zijn helemaal naar de maan geweest, en weer terug, maar we hebben 
moeite om de straat over te steken om de nieuwe buren te ontmoeten.  
We hebben de kosmische ruimte overwonnen, maar niet de inwendige ruim-
te.  We hebben grotere dingen gedaan, maar geen betere. We hebben de 
lucht gezuiverd, maar de ziel verontreinigd.  
We schrijven meer, maar lezen minder.  We plannen meer maar bereiken 
minder.  We hebben geleerd hoe we voort moeten maken, maar niet hoe we 
moeten wachten.  
We bouwen meer computers om informatie op te slaan en we produceren 
meer kopieën dan ooit, maar we communiceren minder en minder.  
Dit zijn de tijden van de snelle hap en de trage vertering, grote figuren en 
weinig karakter, hoge inkomsten en een oppervlakkige relaties.  
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Dit zijn de tijden van twee inkomens maar met echtscheidingen, en mooie 
huizen en gebroken gezinnen.  
Dit zijn de tijden van snelle trips, wegwerpluiers, wegwerp moraal, eenmalige 
affaires, te dikke lichamen, en pillen die alles doen van opvrolijken, rust ge-
ven en tot doden toe.   
Het is een tijd waarin er veel in de etalages staat maar niets in de opslag-
ruimte.  
Denk er eens aan om meer tijd door te brengen met je geliefden, want zij 
zullen er niet voor altijd zijn.   
Denk er eens aan om een vriendelijk om een vrolijk woord te zeggen tegen 
iemand die met ontzag tegen je opziet, want dat klein mensje zal vlug groot 
worden en van je zijde weggaan.  
Denk er eens aan om een warme omhelzing te geven aan de persoon vlak 
bij je, want dat is de enige schat die je kan geven met je hart en het kost 
geen cent.  
Denk eraan om ‘IK HOU VAN JE’ te zeggen tegen je partner en je geliefden, 
maar meen het bovenal. Een kus en een omhelzing zullen pijn doen maar 
helen als het diep uit je hart komt.   
Denk eraan om elkaars hand vast te houden en te genieten van het moment, 
want op een dag zal die persoon er niet meer zijn.  
 Neem de tijd om lief te hebben, neem de tijd om te praten en neem meer de 
tijd om de kostbare gedachten die je hebt te delen.  
 

Wouters Jacques 
 

 

 Wist je dat… 

 

 Wij feliciteren van harte onze jarigen van oktober: 

   Mevr. Claeys en mevr. Van Eecke 

 

 In oktober korten de dagen 1u51minuten 

 

 Wist je dat er in de ruimte méér sterren zijn dan er zandkor-

 rels liggen op alle stranden van de wereld? 
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Namiddag naar OLV van Ver-Assebroek. 

 

In mijn kinderjaren, en 

dat is zeer lang gele-

den, gingen wij eens 

per jaar, in de mei-

maand, dé Maria-

maand, op bedevaart 

naar Ver-Assebroek.  

Het was het toenmali-

ge oord waar mijn 

moeder graag toefde, 

herinneringen uit haar 

jeugd. Voor mij zijn het 

nu ook herinneringen uit mijn kinderjaren: tram n° 1 naar het eindpunt aan 

de kerk.  Nu heeft de stadsbus n° 1 nog altijd zijn eindpunt. 

Vandaag, 9 juni 2021, is het anders: we rijden in auto’s, geen tram of bus. 

De linden voor het kerkje ruisen zacht als weleer, maar de kerk is leeg & stil. 

Het miraculeuse Mariabeeldje neemt nog altijd de belangrijkste plaats in, 

omringd door bloemen en brandende kaarsen. 

De legende vertelt over een Nederlands schip dat van Oost-Indië terugvoer 

en een protestantse bemanning had.  De bemanningsleden wierpen het 

beeldje in zee, maar het bleef drijven en het schip volgen.  De bemannings-

leden dachten aan afgoderij en een verbond met de duivel en wilden ook 

Balthazar in zee gooien, maar de kapitein greep in ouden we de rondgang 

doen,  liet hert Mariabeeldje opvissen. Hij nam het mee naar zijn huis in 

Friesland en schonk het vervolgens aan Jacobus 

de Mets die hert weer doorgaf aan zijn zus Cor-

nelia, die begijn was in Diksmuide.  Zij stierf in 

1720 waarop Pieter Verhaeghe, die pastoor werd 

te v-Ver-Assebroek het erfde. 

Voor de gebeden en de gezangen zijn onze stem-

men een beetje ouder geworden, en klinken wat 

moeizaam.  Maart de bedoeling is goed, en daar 

gaat het om. 

Na de eucharistie zouden we de rondgang doen, 

maar dat wordt uitgesteld tot een volgende uit-
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stap. We sluiten af in de cafetaria van de zaal Da-

verlo. 

Een geurige koffie met verse pannekoeken , een 

leuke en aangename babbel!   En ook hier is er 

wijziging met ons verleden, de pannekoeken wor-

den nu met een “n” meer geschreven ! 

Maar ze smaken net zo goed als vroeger !!! 

YR. 

 

 

Een egel zegt tegen de andere egel: ‘Vind je het ook zo raar dat wij meer 

worden overreden dan konijnen?’ 

De andere egel zegt:’ We gaan de konijnen vragen hoe ze dat doen.’  

Een konijn antwoordt:’ Als je twee lichten ziet aankomen, ga er daar pre-

cies tussen zitten en dan word je niet geraakt.’ 

De twee egels zien opeens twee lichtjes aankomen en gaan daar tussen-

in zitten. Ze worden echter toch overreden. 

De twee konijnen achtyer de boom zeggen:’ Dat zie je ook niet dikwijls 

meer, die driewielers.’ 
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  Nieuws uit Sparke Viers  
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  Sfeerbeelden van de maand  
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Op dinsdag 7 september konden onze bezoekers genieten van een heerlijke 

barbecue. Dankjewel aan vrijwilliger Laurens voor het bakken van het vlees.  
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Genieten van een glaasje Ich-

tegems Grand Cru.  
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Op donderdag 16 september genoten we van het mosselfestijn! 
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Wist je dat … 

Het een fabeltje is dat je alleen mosselen 

kunt eten wanneer de letter R  in de maand 

zit? Nee hoor, het mosselseizoen loopt ge-

woon vanaf julie tot en met half april in het 

jaar erop. Dat is bijna het hele jaar door!  

(www.zeeuwsenzo.nl) 
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  Jarigen in Sparke Viers 

José Thirion (3/10/1950) 

Michel Soubry (9/10/1935) 

Gertrude De Fruyt 

(24/10/1933) 

Charles Dootselaere 

(25/10/1934) 
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  Nieuws uit GAW Altegaar  

 

Ook de residenten genoten 

van  een glaasje Ichtegems 

bier. 
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Nieuws uit Westervier 

Eind augustus hielden we onze traditionele 

‘fin de saison’ met een heerlijke BBQ. 
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Op 20 september genoten we onder 

een stralende zon van de buurtmarkt 
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We brachten het WK Wielrennen tot leven.  

Een fietschallenge bracht iedereen in bewe-

ging 
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  Naar aanleiding van het wereldkampioenschap tijdrijden gingen we alvast 

op bezoek naar de expo: 'Een droomploeg voor het WK: 9 Brugse wieler-

helden'.  

 

Een mooie nazomer... . We heb-

ben niet veel meer nodig om er 

op uit te trekken met onze aan-

gepaste fietsen. Deze keer 

bracht het schitterende weer ons 

naar de Triënnale in Brugge. We 

brachten ook een virtueel be-

zoek. Dat we een prachtige stad 

hebben, waar we trots op zijn, 

hoeven we jullie niet te vertellen. 

Maar we willen graag meegeven 

dat de Triënnale zeker de moeite waard is! 
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Westervier Kermist! En hoe! Wat een topdag!  

Volksspelen voor jong en oud, lekkere versna-

peringen, frisse cocktails , rommelmarkt, ritjes 

met de Old Timer,.... Enkel blije gezichten.  
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15 september Naamfeest van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën  

Naar jaarlijkse traditie eten we rond die periode gezellig samen mosselen. 

Natuurlijk kon een bubbelend aperitief en zelfgemaakte ijscoupes hierbij niet 

ontbreken. 
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Verjaardagen Westervier  

8 oktober  Liliane Fonteyne 

12 oktober  Suzanne Cocquyt 

28 oktober Raymond Martens 

GEBOORTENIEUWS!! 

Deze morgen waren we zeer blij want ons mama konijn heeft er heel 

wat kleintjes bij... .  

We schatten dat er nu 10 kleintjes zijn. Om mama en haar kroost alle 

rust te schenken vragen wij om hen zeker niet te storen. Zo worden ze 

snel groot en kunnen we ze binnenkort zien rondhuppelen in hun kooi.  
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Uitstappen  

Dit zijn de groepen voor de uitstappen van Westervier voor 

de maand oktober. Wijzigingen zijn steeds mogelijk.  We 

vertrekken rond 13u30 en zijn terug omstreeks 16u30. 

Dinsdag  5 oktober:   

Boerderij 

 Vanhecke Therese 

 Hinneman Jacqueline 

 Debeurme Andrea 

 Lammens Irene 

 Camerlynck Maria 

 

Dinsdag   19 oktober:   

 Derous Jenny 

 Mus Monique 

 Vanantwerpen André 

 Deschepper  Cecile 

 Vanhaecke Ingrid 

Dinsdag  12oktober:   

 Cocquyt Suzanne 

 De Clerck Wilfrieda 

 Houtteman Guido 

 Leloup Anny 

 Druwel Monica 
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Nieuws uit Den Hoek   

Op dinsdag namiddag maken we weer afspraak om iets te creëren volgens 
het seizoen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Taart voor de jarigen! 

**Biscuit** 

**Saint Honoré** 

**Chocolade biscuit** 

 

Volgende afspraak voor de jarigen van het na-
jaar: december  
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Wist – je – dat ? 

 

Er in Den Hoek een goed uitgeruste sportruimte is? Wandelen, lopen, fiet-

sen, roeien, steppen en kickboxen, het kan allemaal. 

 

Bewoners en bezoekers van LDC Den Hoek genieten ten volle: klinken op 
de opening van Sint Anna, mosselen ter traditie van Illud Mane. 
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Bezoekers zijn altijd 

welkom en voelen 

zich hier gauw thuis, 

Luc en Dannie 

“placeren” een dans-
je. 

De creaties van Louisa: “crocheerwerkjes” worden gepresenteerd door 

Ismaïl. Een plezant moment. 

Op 17 september werd kleinzoon Warre met koffie, gebak en cadeautjes 
onthaald door de bewoners van assistentiewoningen Den Hoek waar ik 
permanentievrijwilliger ben, en waar overgroot-oma woont. Zalig te zien 
dat bewoners opfleurden en hoe Warre menig harten veroverde.                        
- Omi Silvia.- 
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Programma oktober: 

 

Dinsdag 5 oktober 

B I N G O namiddag 15.00 uur 

 

 

IEDERE DONDERDAG:  pétanque 
Zolang het weer het toelaat, onder leiding van Jean, in de stadstuin  

omstreeks 16.00 uur 

 

 

Binnenkort op het programma: 

 

 

OPROEP 

,  

Kaart je graag? Hou je van  manillen en zoek je kaartpartners? 

Kom gerust in  de namiddag naar de ontmoetingsruimte 

VOLKSSPELEN met oliebollen-suikerspin-cupcakes en 

 Koffie 

CREAMIDDAG thema: pompoenen 
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Nieuws GAW De Zilvertorens  

Sijsele  
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De residentenraad gaat door op donderdag 14 oktober om 16u in de cafeta-

ria van Oranje. 

 

Boodschappendienst gaat niet door op vrijdag 29 oktober! 

Op vrijdag 22 oktober halen we ons uniform uit de kast voor dag van de 

jeugdbeweging 

 

Vergeet jullie klokken niet te verzetten naar het winteruur.  

 

 

 

 

 

 

In de nacht van zaterdag op zondag (30/31 oktober 2021) schakelen we 

over van zomertijd op wintertijd.  

Om juist te zijn: zondagochtend om drie uur 's ochtends draaien we de klok 

één uur achteruit, drie uur wordt twee uur.  

 

Zagen jullie onze zonnebloemen al?  

 

 



51 

 



52 

 

 

 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  

Er is nogal wat te doen omtrent de gebouwen van de voormalige Minnewa-

terkliniek in de Professor Dr J. Sebrechtsstraat. Het Brugse stadsbestuur 

wil er blijkbaar van af. Verkopen dan maar ? Het risico is niet ondenkbaar 

dat er dan met het unieke gebouw uit 1880 ongelukkige dingen gebeuren. 

Behoeders van de stad willen een passende, liefst publieke functie beden-

ken voor het bouwwerk van architect Louis Delacenserie.  

En gelijk hebben ze. Zo’n juweel verpats je niet. Het zou een onomkeerbare 

fout zijn. Tot 1935 was er in 

het gebouw een instelling 

voor 132 behoeftige, zieke 

vrouwen en 72 kinderen ge-

vestigd. Ze werden verzorgd 

door de Zusters van Liefde. 

Er waren ook nog 16 betalen-

de en begoede patiënten die 

‘pensionaires’ werden ge-

noemd.  

FOTO 1922 GESTICHT ZUSTERS VAN LIEFDE  

Het was professor Dr. Sebrechts die bemiddelde om in 1935 het gebouw 

toe te voegen aan het toen reeds veel te krappe, eeuwenoude Sint-

Janshospitaal. Zo kon hij ook de capaciteit van de operatiekwartieren én te-
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vens het aantal bedden uitbreiden. Er werd tussen de beide locaties ook een 

privé verbindingsweg aangelegd zodat het patiënten-vervoer tussen de twee 

ziekenhuizen vlot, snel en veilig kon gebeuren.  

In de vorige eeuw had de naam Dokter Sebrechts bij de Bruggelingen een 

mythische naklank. Het was met groot respect dat er werd gesproken over de 

hoofdarts van het Sint-Jansziekenhuis. Voor sommigen was het een eer door 

hem behandeld te worden.  

 

Wie was professor dokter Joseph Sebrechts ?  

Hij werd geboren in Wil-

lebroek op 11 februari 

1885 als zoon van een 

notaris. Maar de genees-

kunde zat hem in de ge-

nen.  

Zijn overgrootvader Cor-

neille Sebrechts († 1843) 

behaalde in 1793 de 

“Gouden medaille voor 

Verloskunde” aan de Ge-

neesherenschool in 

Gent. Aan moederskant 

was zijn overgrootvader F. Van De Voorde († 1810) licentiaat in de Genees-

kunde.  

Sebrechts promoveerde in 1908 in Leuven, als dokter in de geneeskunde. 

“Summa cum Laude”. Nog datzelfde jaar kwam hij naar Brugge, waar hij op 

13 juni 1911 huwde met Jeanne Vancaille. Het echtpaar kreeg zes kinderen. 

Drie werden vóór en drie nà de Eerste Wereldoorlog geboren.  

Reeds als student was Joseph Sebrechts zeer handig en aangetrokken door 

het werk met de handen : de chirurgie. In die tijd was chirurgie geen speciali-

teit als dusdanig maar een vaardigheid die door enkele geneesheren als deel 

van hun praktijk werd uitgeoefend. De pas afgestudeerde Sebrechts wilde 

niet “een beetje van alles” doen en liet dan ook elke behandeling die niet van 

operatieve aard was aan andere collega’s.  

In zijn woning aan de Mallebergplaats had hij een kleine kliniek ingericht. Het 

cliënteel was echter heel beperkt. Later zou hij graag vertellen dat hij toen 

zelfs zes maanden heeft gewacht op zijn eerste patiënt. Om aan waardevolle 
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De Sint-Jozefskliniek  

Begin 20ste eeuw werden veel kloosterorden uit Frankrijk verdreven. Vele 

religieuzen zochten hun heil in Vlaanderen. De “Soers Augustines de 

Meaux” kwamen in Brugge terecht. Ze verwierven een stuk grond aan de 

Komvest waar ze de Sint-Jozefskliniek bouwden. Voor de medische in-

richting deden ze een beroep op de pas gevestigde jonge dokter Sebrechts 

die er de medische leiding waarnam. Hij financierde zelfs een deel van de 

uitrusting met eigen kapitaal. Door zijn grote betrokkenheid met de kliniek 

werd in Brugge jarenlang over de ‘Kliniek van Sebrechts’ gesproken.  

 

 

DE SINT-JOZEFSKLINIEK LANGS DE 

KOMVEST OMSTREEKS 1920  

 

 

 

 

 

In 1912 werd Sebrechts benoemd tot adjunct-geneesheer in het Sint-

Janshospitaal en in 1927 was hij er hoofdgeneesheer. Inmiddels was hij ook 

reeds officieel aangesteld als geaggregeerd Professor aan de Universiteit 

van Leuven.  

De naam en de kennis van Professor Sebrechts raakt overal gekend. Soms 

werd hij gevraagd bij prominenten en vooraanstaanden. Deze verplaatsin-

gen deed hij zoveel mogelijk op zondag. Hij werd ook geraadpleegd door de 

koninklijke familie.  

Gedurende 36 jaar heeft de dokter gependeld tussen het Sint-Janshospitaal 

en de Sint-Jozefskliniek. Dagelijks stond hij aan de operatietafel. Op maan-

dag, woensdag en vrijdag in St.-Jan, op de andere dagen in St.-Jozef. Zijn 

dagen begonnen om 7 uur in de ochtend met druk bezochte consultaties in 

het Sint-Janshospitaal. Tijdens de operaties was hij altijd vergezeld van zijn 

vaste assistente, zuster Angèle. Zij waakte er over dat alles klaar was, zodat 

‘haar professor’ zoals zij hem steevast noemde geen tijd verloor. De dagtaak 

van Sebrechts eindigde ’s avonds laat. Alvorens het ziekenhuis te verlaten 

bezocht hij altijd zijn pas geopereerde patiënten. ’s Avonds, soms na 21 uur 

bracht zijn vaste chauffeur Cyriel hem naar zijn woning in de Beenhouwers-

straat.  
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En moment voor elke patiënt.  

Professor Sebrechts maakte tijd. Zowel voor zijn assistenten als voor zijn pa-

tiënten. Met enorm geduld kon hij tijd maken en luisteren naar de mensen die 

in hem een onuitputtelijk vertrouwen hadden. Zieken die hopeloos waren 

beurde hij op en gaf ze moed. Mensen met angst voor een operatie kon hij 

met zijn charisma overtuigen. Zo is het geval bekend van een oud vrouwtje 

die hem smeekte om toch “gin euperoatie te doen meneere den docteur”. 

Met zachte stem en ‘n glimlach beloofde hij alleen maar “een heel kleine 

heelkundige ingreep, een kwestie van niks” uit te voeren. De geruststelling 

was de helft van haar genezing.  

 

Streven naar het beste voor de zieken.  

Het sociale gevoel van Sebrechts ging ook veel 

verder dan zijn minzame omgang met de patiënten.  

Ziekenvervoer voor burgers was in het begin van 

de jaren ’20 onbekend. De mensen sukkelden op 

eigen kracht en zo goed als ‘t ging naar het zieken-

huis. Velen arriveerden er helaas hopeloos te laat.  

Zijn herhaalde pogingen om de overheid ervan te 

overtuigen een openbare ambulancedienst op te 

starten kreeg geen gehoor. Hij koos dan maar voor 

de meest directe manier, kocht zelf een ziekenwa-

gen en organiseerde een eigen vervoerdienst die 

hij twee jaar uitbaatte. Tot hij, met een pak aan er-

varing en de documenten in de hand naar het stad-

huis trok en bewees dat ziekenvervoer een ele-

mentair onderdeel is van de geneeskunde. Meteen 

toonde hij ook aan dat de dienst nog rendabel was 

ook !  

 

Zijn overtuigingskracht  

De dokter zocht steeds naar betere omstandighe-

den om de geneeskunde uit te voeren. Zo overtuig-

de hij de Commissie van Openbare Onderstand, 

die het ziekhuis beheerde om een nieuwe operatie-

zaal te bouwen. Hij introduceerde er centrale ver-

warming in liet de eerste koud-warm mengkranen 
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installeren. Hygiëne stond hem na aan het hart. Zo overtuigde hij de kerkelij-

ke overheid om de kledij van de zusters aan te passen. Een mirakel ! De 

grote kappen, wijde mouwen en de bijna niet te wassen kledij waren hinder-

lijk en stonden ‘n optimale hygiëne in de weg.  

 

Zijn assistenten  

In zijn loopbaan heeft professor Sebrecht heel wat assistenten gekend. Een 

kastdeur die in het operatie-kwartier stond draagt de namen van velen onder 

hen. De Schepper, Lantsocht, Helleputte, Van Den Eynde, Vertongen en 

Pannier werden bekende geneesheren in het Brugse. Dokter Maenhoudt 

werd later zelfs zijn opvolger in de Sint-Jozefskliniek.  

 

Het overbrengen van zijn kennis.  

De hele ochtend was professor Sebrechts in de operatiezaal in de weer. Dik-

wijls werd hij er gevolgd door een groep assistenten of bezoekende dokters. 

Hij bezat de gave van het woord en kon op onnavolgbare wijze zijn handelin-

gen uitleggen.  

PROFESSOR SEBRECHTS (MET RUG NAAR DE CAMERA) GEEFT UITLEG.  
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Hoeveel dokters er de ingrepen van professor Sebrechts hebben bijge-

woond is bij benadering niet in te schatten. Steeds deelde hij mee wat hij 

door lectuur en door zijn rijke ervaring wist. Hij leerde hen zijn eigen tech-

nieken aan. Zijn grote erkenning als gerenommeerd chirurg kwam in 1928 in 

Parijs. Hij woonde er een medisch congres bij, waar er werd gehandeld over 

“Rachi-anesthesie”, een nieuwe manier van lokale verdoving. Dokters kwa-

men er hun ervaring met deze nieuwe methode mededelen. Ze hadden 

slechts enkele tientallen ingrepen uitgevoerd. Tot plots een onbekend dokter 

uit Brugge zijn persoonlijke statistiek en ervaring met deze voor velen nieu-

we methode voorlegde. Hij had reeds ettelijke duizenden keren deze 

‘nieuwe’ methode toegepast ! De verbazing was alom. Zijn internationale 

faam was gevestigd.  

De erkenning die professor Sebrechts genoot werd steeds groter. In 1930 

werd hij benoemd tot lid van de “Academie Royale de Médecine de Belgi-

que” en tot lid van de “Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde 

van België”. Hij was de enige arts die aan beide instellingen terzelfder tijd lid 

was. Zijn Vlaamse overtuiging deed hem ontslag nemen uit de Franstalige 

academie, die hem het ere-lidmaatschap aanbood.  

In 1931 werd hij ook voorzitter van de beheerraad van de Brugse Verpleeg-

stersschool en ook de actie van het Wit-Gele Kruis genoot zijn ondersteu-

ning. In die periode was hij ook actief in het Rode Kruis, waar hij nationaal 

ondervoorzitter van werd.  

 

Wordt vervolgd ... 

 

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  

4 oktober   Willems Caroline 

4 oktober   Kabasakal Izem Nur 

5 oktober   Lantsoght Lies   

6 oktober   Mouton Tom 

8 oktober   Subba Vijaya 

9 oktober   Lobbens Griet 

10 oktober   Hajdari Valbona 

12 oktober   Rensonnet Chloë 

16 oktober   D’Hondt Stephanie 

16 oktober   Vannevel Maurien 

19 oktober   Persyn Sherlyn 

25 oktober   Gevaert Els 

25 oktober   Hessens Vanessa 

27 oktober   De Brock Katja 

30 oktober   Cochuyt Steffie 
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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 
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