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  Beste vrienden van  

Curando West 

Hallo allemaal!  

 

Mag ik mij even kort voorstellen? Mijn naam is Britt Cappelle en sinds maan-

dag 8 augustus ben ik gestart als de nieuwe centrumcoördinator van het Lo-

kaal Dienstencentrum Den Hoek en woonassistent in de assistentiewonin-

gen van de  Zilvertorens te Westkapelle.  

Ik ben van opleiding ergotherapeut en kon na mijn studies aan de slag gaan 

bij het Leef– en zorgdorp Sint-Jozef in Oostkamp. Na een vijftal jaar daar te 

werken wilde ik graag wat meer verantwoordelijkheid en uitdaging, waardoor 

ik voor deze job  solliciteerde.  

En ik heb nog geen enkel moment spijt gehad van deze beslissing! Integen-

deel, ik werd door iedereen in Westkapelle zo vriendelijk onthaald! Er werd 

een welkomstdrink georganiseerd, toneeltje opgevoerd, ik kreeg bloemen en 

een zeer mooie kaart.  

In mijn vrije tijd ga ik graag lopen en zwemmen, maar de meeste vrije tijd 

gaat nu naar mijn 6-maanden oude dochtertje Juline, die op 22/02/2022 ge-

boren werd.  

Ik ben telkens van maandag tot en met vrijdag tussen 8u30 en 17u aanwe-

zig in het dienstencentrum. Als je met vragen, bedenkingen, … zit, aarzel ze-

ker niet om mij op te bellen of langs te komen! Mijn deur staat (letterlijk) altijd 

open voor jullie!  

Tot snel!   

Britt 
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  Nieuws uit Curando West 

In de maand september was Curando West 

zichtbaar in de buurt!  

We namen deel aan ‘Soep met babbeltjes’ 

waar we samen met andere buurtbewoners 

van ideeën wisselden hoe we van Sint-Kruis 

een zorgzaam  

Sint-Kruis kun-

nen maken. 

 

 

 

 

 

 

Je kon de stand van Curando 

West ook bezoeken op Sint-

Kruiskermis. Het was er fijn ont-

moeten!  
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 Als partner van Compassionate Brugge namen we 

ook deel aan Knooppunten Stadsfestival. Vanuit Cu-

rando West organiseerden we tal van activiteiten zo-

als workshops God’s eye, een ligconcert in de voor-

malige kapel van wzc Jeruzalem,… . Lees meer en 

geniet van sfeerbeelden in de pastorale katern. 

 

 

Curando West houdt van ont-moeten! Donderdag  29 september maakten 

we verder kennis met bewoners die de afgelopen maanden in wzc Wester-

vier kwamen wonen en hun familie. We brachten een bezoek aan de keu-

ken, de kapel, de tuin,... en genoten van kaas en wijn.  

 

En dan nog een wist-je-datje… In de weide van wzc Westervier staat een 

buis met bovenaan een wit schild. Dit is … een weerstation! Binnenin het 

witte schild worden met verschillende sensoren temperatuur, vochtigheid en 

luchtdruk gemeten. De gegevens worden online weergegeven en zijn voor 

iedereen live te volgen via volgende link:  https://www.wunderground.com/

dashboard/pws/IBRUGE108 . Als je op de link klikt staat alles in Fahrenheit 

maar als je op de drie witte streepjes rechtsboven klikt en dan naar 

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBRUGE108
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IBRUGE108
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“settings” gaat, kan je het naar Celsius veranderen. 
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Pastorale katern 

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

Terugblik op september 

Kunstwerk “Namaste” 
Wat een septembermaand. Er was weer heel wat te beleven in onze 
huizen, kapellen en troostplekken. Zo was er op maandag 5 september de 

inhuldiging van het nieuwe kunstwerk “Namaste” op de troostplek. Sinds 
2020 vind je achter WZC Westervier een troostplek. Een troostplek is een 
groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is, waar je troost kunt vinden en 
samen met je buurt of gemeente. Het is een symbool voor verbondenheid, 
hoop en kracht. Je raakt aan de troostplek langs de Speelpleinlaan, door 
rond Westervier te wandelen, of via het poortje aan de moestuin in De 
Mote. 

Op maandag 5 september werd omstreeks het middaguur een nieuw 
kunstwerk op de plek ingewijd. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt 
om de volledige troostplek te zegenen. Het was een intiem moment met de 
dichte gemeenschap rondom het huis: met bewoners en medewerkers van 
Westervier, maar ook met vrienden van het huis. Het inzegenen en wijden 
zelf gebeurde door kanunnik Patrick Degrieck. 

Het kunstwerk zelf bestaat uit verschillende onderwerpen. De overste van 
zusters is het onderwerp worden van de foto. Er was geen tijd meer om 
haar zondagse kledij aan te trekken, met een doordeweekse eenvoud is ze 
met gevouwen handen model voor de foto, in de kapel van het klooster. De 
kapel hoort bij de identiteit van de zusters en benadrukt dat hun hart 
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toegewijd is aan de Heer. De gevouwen handen van de zuster hebben een 
dubbele oorsprong. Er is de verbinding met de verering van Maria: in 
Lourdes houdt ze ook beide handen vlak tegen elkaar. Verder is er echter 
ook nog de oostelijke namasté-groet die op dezelfde manier wordt gebracht, 
met gevouwen handen en vaak met een lichte buiging van het hoofd. De 
woorden links op de foto zijn een begroeting: Namasté, wees gegroet. Er is 
iets bijzonders, iets heiligs zelfs, aan de eenvoudige gevouwen handen. Dat 
bijzondere zit hem in de betekenis die het gebaar met zich meedraagt, het is 
een erkenning van het diepste innerlijk van de ander, vanuit het diepste 
binnenste van de begroeter zelf. 

Knooppuntenfestival in Curando West 

Naar aanleiding van het Knooppuntenfestival hielden verschillende 
workshops om een God’s eye te weven. Op Sint-Kruis Kermis (zondag 18/9) 

kregen mensen een eerste kans om 
hun verhaal te verweven. Op 
woendag 21/9 kwamen verschillende 
vrienden van het huis samen bij de 
troostplek bij WZC Westervier. Daar 
werd het een gezellige namiddag met 
koffie, babbels en heel veel God’s 
Eyes. De dag nadien kwamen de 
leerlingen van het 6de leerjaar van 

het Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis 
samen met onze bewoners God's 
eyes maken. We verweefden via de 
kleuren herinneringen aan mensen die 
we graag zien. De God’s eyes zijn 
begin oktober nog te zien rond huis 
Westervier. Dank u voor de mooie 
verhalen die jullie met ons deelden. 
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Op zondag 25 september organiseerden we een ligconcert voor de laatste 
dag van het Knooppuntenfestival. Met je eigen matje, onder je dekentje of 
in je slaapzak: gedurende een uur genoten de deelnemers van een intiem 
ligconcert op de unieke locatie van het voormalige woonzorgcentrum 
Jeruzalem. De muziek werd gespeeld op een akoestische piano in de 
stemmige kapel met kleine lichtjes overal. Muziek verbindt mensen, 
mensen hier maar ook mensen in je gedachten. De deelnemers werden 
langzaam wakker en lieten hun gedachten afdwalen … Het was een 
moment om herinneringen te herbeleven en je dag de starten in een warm 
bad van klanken. Aansluitend was een ontbijt met vrije bijdrage, ten 
voordele van "Ouders Van een Overleden Kind vzw" De aanwezigen (fans 
van ligconcerten en pianist Mattias Devriendt, buren van Jeruzalem, 
vrienden van Curando West) waren eensgezind dat dit een uniek 
evenement was dat niet in woorden te vatten is.  Bedankt aan alle 
helpende handen om deze belevenis mogelijk te maken.  

Dit komt in oktober 

In de komende maand lopen de vieringen in de verschillende huizen door. 
Kijk op de posters bij de kapel van Hof Bladelin en kapel Hemelbake 
wanneer deze plaatsvinden. We zijn met het pastoraal team van Curando 
West in volle voorbereiding voor de herdenkingsvieringen in de 
verschillende huizen. Voor het precieze uur van deze vieringen verwijzen 
we naar de posters in de huizen, of de persoonlijke uitnodigingen die 
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verstuurd worden. De data van deze vieringen 
zijn wel al te vermelden. Op dinsdag 25 oktober 
herdenken we in LDC Den Hoek in Westkapelle, 
op woensdag 2 november in de kapel van Hof 
Bladelin, op woensdag 9 november in Westervier 
voor families verbonden aan het huis (voor 
bewoners wordt  en op 16 november in Sparke 
Viers. Ook blijf je steeds welkom op onze 
troostplek achter WZC Westervier. In de loop van 
november valt daar ook wel wat te beleven en te 
bezichtigen.  
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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 overbrengen, eerst naar Torhout, 
later naar de collegiale kerk te Brugge, die de Sint-
Donaaskerk zou worden. In 1834 worden de relie-
ken van de heilige naar de huidige Sint-
Salvatorskathedraal overgebracht.  

 

 

 



14 

 

H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares (15 oktober) 

Teresia van Avila (1515- 1582), de hervormster 
van de Karmelorde, weet in haar leven contem-
platie en actie te verenigen. In haar boeken toont 
zij zich een leermeesteres in het geestelijk leven. 
Zij sticht in Spanje verscheidene kloosters van 
strenge observantie. Haar hartsverlangen is: ‘één 
zijn met de Ene’. Paus Gregorius XIII hervormt in 
1582 de Juliaanse kalender in de Gregoriaanse 
kalender (bul ‘inter gravissimas’). Een van de 
aanpassing is het weglaten van 10 dagen: op 
donderdag 4 oktober volgt onmiddellijk vrijdag 15 
oktober. In die nacht sterft Teresia van Avila.   

 

H. Johannes Paulus II, paus (22 oktober) 

Karel Woytila ziet het levenslicht te Wadowi-
ce (Polen) op 18 mei 1920, in een gezin van 
drie kinderen. Zijn zusje overlijdt vóór zijn 
geboorte, zijn moeder toen hij 9 jaar is en 
zijn vader en broer in 1941. Karel is een bril-
lant student en zeer sportief. In 1945 wordt 
hij priester gewijd, in 1958 bisschop en in 
1964 wordt hij aartsbisschop benoemd van 
Krakau. In 1967 ontvangt hij de kardinaals-
hoed. Na het korte pontificaat van paus Jo-
hannes Paulus I, wordt hij op 16 oktober 
1978 tot paus verkozen. De intronisatie ge-
beurt op 22 oktober (feestdag). Zijn pontifi-
caat duurt op twee na het langst, meer dan 
26 jaar. Hij sterft op 2 april 2005. Paus Fran-
ciscus verklaart hem heilig op 27 april 2014, 
samen met paus Johannes XXIII. Hij is de 
paus die het pausschap dicht bij de mensen 
brengt en hij gaat de geschiedenis in als de reizende paus die het geloof we-
reldwijd verkondigt. Bijna fataal is de aanslag op hem op 13 mei 1981. Hij is 
de promotor van de wereldjongerendagen. Wat betreft ethische kwesties is 
hij behoudsgezind en hij durft zich uitspreken over diplomatie en politiek. 
Een merkwaardig man, die miljoenen mensen op de been kan brengen. Ver-
bonden met de lijdende Christus maar eveneens verbonden met alle men-
sen die ziek zijn en lijden draagt hij geduldig zijn ziekte en blijft hij paus tot 
aan zijn dood.  
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In memoriam 

Mevr. Delrue Claire 

11 februari 1927 – 3 september 2022 

Groot is de leegte en het verdriet. 

Mooi zijn de herinneringen  

die je achterliet.  
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Nieuws uit Hof Bladelin 

Mooie vlaggen wapperen sinds kort nabij Hof Bladelin, Naaldenstraat 21, 

Brugge. Zij nodigen op een opvallende wijze uit tot een bezoek van het 15de 

eeuwse stadspaleis dat ooit woning was van drie belangrijke figuren:  

− Pieter Bladelin, adiviseur van Filips de Goede 

− Tommaso Portinaro, bankier van de Medici 

− E.H. Leon de Foere, oprichter van de kantschool 

 

Pieter Bladelin 

Pieter Bladelin was een belangrijk financieel ambtenaar en 
raadgever bij de hertogen van Bourgondië. Hij was ook de 
schatbewaarder van de orde van het Gulden Vlies en werd door 
Karel de Stoute tot ridder geslagen. Hij bouwde dit prachtig 
stadspaleis (1435-1440), alsook een eigen stad: Middelburg in 
Vlaanderen. 

 

Tomasso Portinari 

In 1472 werd het stadspaleis eigendom van de Medici, een ban-
kiersfamilie uit Firenze. Deze gaven het bankfiliaal in handen 
van Tommaso Portinari. 

Tommaso was opgegroeid in het huis van de Medici en was 
naast bankier en raadgever van Karel de Stoute een echte 
kunstliefhebber. 

 

Leon de Foere 

In 1829 kocht priester Leon de Foere het Hof Bladelin en het 
aanpalende huis Miraumont om er een kantschool in te richten 
voor behoeftige meisjes. Hij stichtte hiervoor ook de kloostercon-
gregatie O.L.Vrouw Hemelvaart en bouwde voor de zusters om-
streeks 1830 een prachtige neoclassicistische kapel. 

 

Kortom , een paleis met meer dan zes eeuwen Brugse geschiedenis… 

Een plaats waar high finance, geloof en kunst hand in hand gingen… 
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Kom er ook de prachtige maniëristische schilderijen be-

wonderen: kopieën van de fresco’s uit de Stanze di Raffa-

ello in het Vaticaan. Voor onze bewoners is het museum 

gratis open op vrijdagnamiddag. 

 

Hof Bladelin is een privé initiatief van de Congregatie van 

de Zusters van O.L.Vrouw van 7 weeën Ruiselede. 

 

Voor meer inlichtingen , info en contact 

Danny Goethals, coördinator 

info@bladelin.be 
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De buren van Hof Bladelin (vervolg) 

De St. Jacobskerk  

De St.Jacobskerk is toegewijd aan de Apostel de H.Jacobus de Meerdere en 

is één van de acht parochiekerken van de binnenstad.  

De St. Jacobsparochie behoort, tot wat wij zouden kunnen noemen, het han-

zeatische Brugge. In dit stadsdeel waren in de 14de en de 15de eeuw han-

delskantoren en natiehuizen gevestigd. De St.-Jacobsparochie was uitzon-

derlijk goed gelegen, tussen enerzijds het Prinsenhof met de praal van de 

Bourgondische hertogen en anderzijds de talrijke buitenlandse handels-

agentschappen. 

De snel toenemende bevolking riep een aantal nieuwe godsdienstige kernen 

in het leven. Zo werd omstreeks 1240 van de moederparochie St. Salvator, 

die een bisschoppelijke kerk had, de Sint-Jacobsparochie afgescheiden. Die 

parochie kon door de Doornikse bisschop Walter van Marvis ingericht wor-

den in de reeds bestaande St.Jacobskapel (ca.1180), die als van het nodige 

voor de dienst voorzien was. In 1251 was de Sint-Jacobsparochie in volle 

bloei. 

Bisschop Walter, die de parochie stichtte, hield ze ook in leven. Hij deed in 

dat jaar een schenking voor het levensonderhoud van de parochiegeestelijk-

heid. Nog in de 13de eeuw werd de St.-Jacobskapel, nu parochiekerk, door 

milde giften van de parochianen, grondig herbouwd. 

Die eerste oude kerk was een eenbeukige kruiskerk met middentoren. Over-

blijfsels van deze eerste bouw zijn de zware onderbouw van de toren op de 

vier krachtige moerpilaren met de moerbogen, het transept dat de Kapel van 

de gelovige Zielen werd en het oorspronkelijke middenkoor, nu de sacra-

menstkapel. In deze ruimten vinden wij in grote hoeveelheden, het Doorniks 

arduinv, dat gekapt en gebeiteld, langs waterwegen naar onze streken 

kwam. 

Veel van haar kostbare kunstvoorwerpen heeft de gotische St.-Jacobskerk 

moeten prijsgeven aan de beeldstormers in 1580. In de 17de en het begin 

van de 18de eeuw wordt de kerk opnieuw ingericht in barokstijl. Het hoogal-

taar, doksaal, predikstoel, de gewelven van de drie beuken en de wit-zwarte 

marmeren muurbekleding dateren uit die periode. 

Ondanks de plunderingen door de beeldstormers is de St.Jacobskerk nu nog 

rijk aan waardevolle kunstvoorwerpen. Zo heeft de kerk belangstelling en be-

kendheid verworven bij archeologen voor de elf koperen grafplaten, die nu 

nog hetzij geheel, hetzij als fragment bewaard gebleven zijn. Het graveren 
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en inleggen van geelkoperen vloerplaten was een typische Vlaamse of Zuid-

nederlandse specialiteit. Dergelijke grafzerken werden onder het etiket 

Vlaamse of Brugse School meestal naar het hanzeatische Europa uitge-

voerd. Wij treffen ze aan in West-en Oost Duitsland en verder ook in Polen, 

Finland, Engelenad, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. 

 

Dankbaar blijven voor onze leeftijd (vervolg) 

Alles wat nog komt wanneer men voorbij de 70-80 jaar en 90 jaar is gewor-
den, is mooi meegenomen…. 

Denken wij eens aan bekende figuren zoals: 

− Goethe: schreef ‘Faust’ toen hij 82 was. 

− El Titiano schilderde nog meesterwerken als 98-jarige 

− Toscanini dirigeerde orkesten bij zijn 87ste leeftijd 

− Edison bleef aan het werk in het laboratorium tot zijn 83ste 

− Benjamin Franklin heeft gewerkt aan het opstellen van ‘Constitutie van 
de Verenigde Staten op zijn 81ste. 

Wij moeten dankbaar zijn voor onze leeftijd… Ouderdom is de prijs van nog 

in leven te zijn wanneer men de 80 jaar voorbij is… 

Dus… er zal nooit een kracht bestaan die iemand belet te dromen, noch be-

letten om wederom iets op te bouwen, noch van iemand te houden en tij-

dens het leven de illusie te koesteren: “het magische moment te mogen be-

leven”. Groeten aan hen die niet vergeten dat de tijd verstrijkt maar de 

warmte van het hart behoudt. 

Bemin...droom...bouw op...bemin...hoop….en laat niet toe je oud te voelen! 

(wordt vervolgd) 



20 

 

Rubriek Ludiek 

Noem met de letter ‘D’ 

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 ….. 

 

Spreekwoorden 

De dans ontspringen,…. 

Als de kat van huis is , dansen de muizen op tafel. 

De poppen zijn aan het dansen. 

Te dom zijn om voor de duivel te dansen. 

Dansen voor een blinde, zingen voor een dove. 

Naar iemands pijpen dansen. 

Op een slappe koord dansen. 

Het geld danst in zijn zak. 

 

Als er geen toezicht is, doet men waar  men zin in heeft – alles doen wat ie-

mand vraagt  -  heel erg dom zijn – risico’s nemen – hij geeft gemakkelijk 

veel geld uit -  de ruzie is begonnen – ontkomen aan het gevaar – nutteloos 

werk doen 
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Jantje en de tollenaar 

 

Jantje moest zijn pluimen laten; 

o, de lasten waren groot. 

‘t Scheen dat Jantje wou ontduiken 

schoon de fiscus ‘t hem verbood. 

 

Hier is, zei hij,  noch politie, 

noch ontvanger die het ziet: 

in een schatkist volgeladen 

mist men mijn belasting niet. 

 

Kom, ik zal die schimme spelen 

‘k Houd mijn boeken in het zwart. 

zou ik mij steeds laten pluimen 

door een fiscus zonder hart? 

 

Voort deed Jantje, maar de fiscus 

Die het rap gevonden had, 

Kwam hem bij de lurven nemen 

Wijl hij nog te schrijven zat. 

 

Kom mijn Jantje, zei de fiscus, 

Kom mijn kleinen lastendief, 

Nu zal ik u pluimen leren; 

Kijk, hier is nu uw lastenbrief. 

 

Daarop ging de fisc’ aan ‘t schudden, 

Jantjes hart was erg beklemd, 

Jantje sjiekte en vrat bonen 

En stond spoedig in zijn hemd. 

Jan P. Kanarie 

Merendree  
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Mijn voettocht naar Santiago de Compostela in Galicië 

 

Gedurende de vier maanden stappen zijn er duizenden gedachten door mijn 

hoofd gegaan; belangrijke, onbenullige, prettige, triestige en soms gekke! Al 

die ervaringen en de beelden van onderweg zitten in mijn geheugen gesta-

peld. Af en toe licht er eentje op te midden mijn bezigheden: een geluid, een 

geur of een woord roept een herinnering op en roert mij. Het doet mij soms 

verlangen naar die dagen, vooral de verrukking en de beleving in de natuur: 

de winter, de lente en de zomer en hun stilte - zoals elke stapper heb ik uren 

geschreven, belevingen die ik absoluut wilde vasthouden, bewaren: het was 

mij allemaal erg kostbaar. 

Thuis gekomen, vroeg men mij, “Ga je een boek schrijven hierover?”. Er zijn 

eigenlij kal genoeg boeken geschreven over de camino. Ieder heeft zijn ei-

gen belevenis van de tocht, zijn eigen verhaal want: “onderweg zijn” is het 

meest boeiende en het meest rijke. Onderweg zijn is belanrijker dan het aan-

komen. 

Schrijven ligt mij wel, maar meer nog vertellen! Heb ik de moed gehad om 

vol te houden, dat heb ik van mijn moeder. Kan ik erover vertellen, dat heb ik 

dan van mijn vader. Er is wel één groot verschil, terwijl men vader sappig en 

spannend vertelde rookte hij puffend zijn pijp!! 

Terwijl ik al die maanden, na mijn terugkeer, de dagen herbeleefde, denkend 

aan mijn tocht of vertellend, werd ik bewust dat de vier maanden tot nu toe 

de meest ingrijpende geweest zijn in mijn leven. Belevenissen van angst, 

hoop en ontreddering, diepe verrukking, bewondering, vriendschap, honger 

en vermoeidheid. 

Wat dreef mij naar Santiago de Compostella? 

Vele jaren geleden kreeg het mysterieus verhaal van de apostel Jacobus de 

Meerdere mij in zijn ban in de Europalia tentoonstelling in Gent in 1985. Een 

bedevaartsoord, uitgegroeid tot een stad waar duizenden naar pelgrimoor-

den - soms in onnoemelijke moeilijke omstandigheden: stof, modder, regen, 

sneeuw of gloeiend hete zon. Waarom trotseerden zovelen deze beproevin-

gen? 

Wat de mensen in de middeleeuwen dreef is nog moeilijk of niet te achterha-

len. Boetedoeningen, beloften, een hunkering naar avontuur of misschien 

omdat het toen “stond” of “in was” om deze tocht aan te vangen? 

Ik verslond heel wat verhalen over de camino. Er groeide echter een besef in 
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mij: als ik niet zelf ging, zou ik nooit echt weten wat zo’n tocht betekende. Ik 

moest zelf de tocht doen als ik wou weten wat het betekende om “la Made-

leine” in Vezelay aan de horizon te zien verschijnen, of over de brug te stap-

pen in Puarta la Rosina, of mijn vingers te plaatsen in de holtes gevormd 

door duizende vingers in de “Puerta de glacier” in de kathedraal in Compos-

tela. 

Als ik zou gaan, kon dit alleen maar met mijn pensioen: een zee van tijd en 

ongebondenheid. Het idee bleef broeden, tot op een morgen mijn gepeins 

hierover gestoord werd door een reëel idee: ik ga te voet en ik vertrek van 

mijn deur. Ik vloog recht in mijn bed, het idee installeerde zich op mijn nacht-

kastje en bleef daar dagen zitten.  

Stilaan groeide het idee tot een vaststaand feit: ik zou vertrekken in het be-

gin van de lente, aan mijn voordeur, door Frankrijk via de Col du Somport 

Spanje binnen stappen en zo langs de Camino Frnacès, verder tot Compos-

tela. 

(wordt vervolgd) 

Yv. Roelof 

 

 

 

 

 

 

Als het waait en vriest in oktobernacht,  

dan verwacht wordt een januari zacht. 
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  Nieuws uit Sparke Viers  
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  Sfeerbeelden van de maand  
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Op 8 september hielden we ons jaarlijks zomerfeest. 

Genieten van elkaars gezelschap en smullen van een overheerlijke         

barbecue. Meer moet dat niet zijn! 
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Malvina werd overgrootmoeder van kleine  

Seppe. Wat is ze trots! Proficiat aan de ouders 

en familie! 

Elkaar terugzien na een 

lange tijd.  Wat hadden 

de zussen veel te  

vertellen aan elkaar. 

We gingen op bezoek bij 

de zus van Maria die in  

Westervier woont.  

 

 

Lydia kreeg onverwacht  bezoek van 

haar zoon en schoondochter.  

Wat een leuke verrassing! 

Ook een blij weerzien  

tussen André en de dochter 

van Annie! 
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Naar jaarlijkse gewoonte hadden we ons mosselfestijn ter ere van het feest van  

O.L.V. Van Zeven Weeën. Een geslaagde middag! 
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 28 september gingen we op uitstap naar 

Daverlo. Noël kwam een oude bekende  

tegen, wat een fijn weerzien! 
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. 

 

 

  IN MEMORIAM 
 

Stijnen Antoine  

23/02/1947—01/09/2022 

 

Desmet Norbert 

26/11/1932—17/09/2022 

 

Herssens Eric 

27/07/1940—25/09/2022 

 

Waar je ook bent 

Ik zou het niet weten 

Niet in afstand of in tijd te meten 

Maar ik heb je bij mij 

Diep in mij 

Daarom ben je zo dichtbij        

         T. Hermans    
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  Jarigen in Sparke Viers 

 
José Thirion    Tillo Ostyn    Agnes Bisschop 

03/10/1950    08/10/1942    17/10/1927 

Elise Callemien   Gertrude De Fruyt   Charles Dootselaere 

17/10/1934    24/10/1933    25/10/1934 
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  Nieuws uit GAW Altegaar 
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Nieuws uit Westervier 

Enkele weken geleden werden we trotse oma's en opa's van 6 konijntjes. 

Ondertussen zijn ze sterk genoeg voor een eerste kennismaking! Ze heb-

ben heel wat harten veroverd! 
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Onder een zalig zonnetje genoten we van onze Buurtmarkt. In de voormid-

dag maakten we met verenigde krachten heerlijke soep met groenten uit ei-

gen moestuin. De opbrengst gaat naar de aankleding van de moestuin.  
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Van harte proficiat aan onze collega Sharon en haar man Maxim. Onder een 

stralende zon gaven zij elkaar het JA-woord in het mooie stadhuis van Brug-

ge. En JA , ook wij waren aanwezig! 
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Van onze jaarlijkse ‘fin de saison BARBECUE’... 
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… tot ons jaarlijks Mosselfestijn!  
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Beweging op de verschillen-

de  

afdelingen. 
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En ook muziek heeft een vast plaatsje in Westervier. We mochten genieten 

van enkele mooie optredens in september. Van muzikale parels gesproken... 
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Of …. we draaien zelf 

onze platen. De jukebox 

in de cafetaria speelde 

enkele favoriete num-

mers van de bewoners. 
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Leuke bezoekjes, gezellig-
heid maar ook bedrijvigheid 
op Heemnisse. 
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Samen keuvelen en onze fitheid op punt houden in ommentomme. 
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Wonnebronne 

Lekker  

genieten 
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Op Nokke Ma leefden we 
mee met menig studenten 
die in september terug naar 
school  gingen. 
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Jarigen 

8 oktober: Mevr. Fonteyne Liliane 

9 oktober: Dhr. Soubry Michel 

11 oktober: Dhr. Debacker Erik 

12 oktober: Mevr. Cocquyt Suzanne 

26 oktober: Mevr. Van Eecke Francoise 

28 oktober: Dhr. Martens Raymond 

30 oktober: Dhr. Cools André 
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Nieuws uit Den Hoek   
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Activiteitenaanbod  

 

Spelnamiddag  

 

Kom gerust langs om een gezel-
schapsspel (oa. Rummikub, …) 
te spelen, te kaarten of om er ge-
woon bij te zijn en te genieten 
van een  kopje koffie.  

   

  Elke vrijdagnamiddag van 14u-17u 

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek 

  Gratis  

  Inschrijven niet nodig  

 

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! Hierbij komen verschil-
lende soorten handwerk aan bod zoals breien, 

naaien, haken, … 

Elke donderdagnamiddag van 14u-17u 

 Lokaal Dienstencentrum Den Hoek 

 Gratis  

 Inschrijving niet nodig 
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Activiteitenaanbod 

 

Creanamiddag: porseleinen borden schilderen 

Geef je oude porseleinen borden een tweede le-

ven! Laat je creativiteit de vrije loop en geef je 

saaie witte borden een persoonlijke en unieke 

touch!  

Je kan zelf een ontwerp meebrengen, of je kan 

je     inspiratie op het moment zelf laten spreken. 

 

  Donderdag 6 oktober om 15u 

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek 

  Gratis  

  Inschrijven niet nodig  

 

 

 

 

Creanamiddag: tafeldecoratie pompoenen  

 

Met het gure herfstweer, is het de ideale gelegenheid om onze herfstdecora-

tie boven te halen. Heb je nog geen leuke tafeldecoratie? Kom dan samen 

met ons op donderdag 20 oktober vilten pompoenen 

maken.  

 

  Donderdag 13 oktober om 14u            

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek 

  Gratis  

  Inschrijven niet nodig  
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Activiteitenaanbod  

 

Pannenkoekennamiddag 

 

Elke vrijdagnamiddag kan je, terwijl de cafetaria 

open is, genieten van heerlijke pannenkoeken 

en een kopje koffie of thee.  

 

  Elke vrijdagnamiddag van 14u-17u  

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek  

  €5,00 voor twee pannenkoeken en een kopje koffie of thee  

  Inschrijven is niet nodig  

 

 

 

Ijskar  

 

Een bolletje pistache, rhum raisin, va-

nille of nog liever een andere smaak? 

Kom op maandag 10 oktober genieten 

van een verfrissend ijsje van De Ijsvo-

gel! Kies zelf het aantal bollen, welke 

smaak je het liefste eet en of je een 

potje of hoorntje wilt!  

  

  Maandag 10 oktober om 15u00 

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek 

   Afhankelijk van aantal bolletjes 

  Inschrijven is niet nodig  
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Activiteitenaanbod  

 

Workshop lichaamsverzorging  

 

Na het mooie zomerweer is het tijd om je huid 

klaar te maken voor de herfst. 

Wil jij je huid een flinke oppepper te geven en 

in ongedwongen sfeer natuurlijke producten 

voor gezicht, lichaam, handen en voe-

ten ruiken én uitproberen? Kom dan zeker 

naar de workshop lichaamsverzorging. Silvia 

zal je met raad en daad bijstaan!  

 

  Dinsdag 18 oktober van 15u — 17u  

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek  

  €25,00 

  Inschrijving bij de centrumcoördinator tegen maandag 17 oktober 

 

Wijnproeverij met kaasplank 

 

Op zoek naar lekkere, maar betaalbare wijn? Dan ben je op 
vrijdagavond 14 oktober bij ons aan het juiste adres!  
Chateau Juline laat enkele lekkere, maar betaalbare wijnen 
proeven. Er is voor elk wat wils: je kan enkele rode, witte en 
zelfs een orange wine proeven. Naast de proeverij kan je  
genieten van een bijpassende kaasplank. Lekker!!  

 

  Vrijdag 14 oktober vanaf 17u 

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek  

  €15,00 
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Activiteitenaanbod  

 

Film:  

 

Eén keer in de maand toveren we het ontmoe-

tingscentrum 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 ‘La vita è 

bella’. 

 

  Maandag 3 oktober om 14u30 

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek  

  Gratis  

  Inschrijven is niet nodig  

 

 

 

Bingonamiddag:  

 

Vanaf deze maand starten we op-

nieuw met een bingo-criterium!  

Elke eerste dinsdag van de maand 

gaat het criterium door. We houden 

de stand bij en op het einde van het 

criterium wordt een eindstand opge-

maakt. 

 

  Dinsdag 4 oktober om 14u30 

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek  

  Gratis  
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Activiteitenaanbod  

 

Stille Stonde  

 

Op dinsdag 25 oktober 2022 herdenken 

wij onze overledenen. Je bent welkom 

voor de Stille Stonde in Den Hoek op 

14u30. Na het herdenkingsmoment kan 

je aansluiten bij de koffietafel.  

 

  Dinsdag 25 oktober om 14u30 

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek  

  Gratis  

  Inschrijven tegen vrijdag 21 oktober via de centrumcoördinator of   

  via ldc.denhoek@curando.be 

 

 

Zoeten inval  

 

Elke tweede woensdag van de maand organise-

ren we in het lokaal dienstencentrum een zoeten 

inval. Tijdens deze namiddag kan je genieten van 

een lekker dessert geserveerd met een lekker 

kopje koffie. Op 12 oktober kan je komen smul-

len van poffertjes met vanille-ijs, slagroom en 

warme chocoladesaus.  

 

  Woensdag 12 oktober van 14u-16u30 

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek  

  €5,00 

  Inschrijven is niet nodig  

NIEUW 
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NIET VERGETEN:  

 

In de nacht van zaterdag 29 oktober naar zondag 30 oktober veranderen 

we terug naar winteruur! We draaien onze klok een uurtje terug, 3 uur wordt 

dus 2 uur.  
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Britse dag 

Feest voor de jarigen 
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Nieuws GAW De Zilvertorens  

Sijsele  
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De boodschappendienst gaat door op: 

Vrijdag 14 oktober 

Vrijdag 28 oktober 

Residentenraad 

Op maandag 17 oktober gaat onze residentenraad door in 

de cafetaria van Oranje. Welkom vanaf 15u45, we starten 

stipt om 16u. 

Op 21 september kwam Okra vrijwilliger Roland langs met een boeiende 

workshop over hoe men zich op een veilige manier  in het verkeer kan ver-

plaatsen met een elektrische fiets. Ook voor wie zich niet per fiets verplaatst 

was deze middag een goede opfrissing van de verkeersregels.  
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Verjaardagen medewerkers  

Willems Caroline 4 oktober 

Kabasakal Izem Nur 4 oktober 

Lantsoght Lies 5 oktober 

Mouton Tom 6 oktober 

Schaecht Ilse 7 oktober 

Subba Vijaya 8 oktober 

Lobbens Griet 9 oktober 

Pitteljon William 9 oktober 

Hajdari Valbona 10 oktober 

De Visch Kimberly 12 oktober 

D'Hondt Stephanie 16 oktober 

Vannevel Maurien 16 oktober 

Persyn Sherlyn 19 oktober 

Gevaert Els 25 oktober 

De Brock Katja 27 oktober 

Cochuyt Steffie 30 oktober 
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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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Dirk Snauwaert, Miet Snauwaert, Steffie Cochuyt, Jana Borglevens, Leen 
Snauwaert, Leen Verlé 
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Josefien Verhelst, Steffie Cochuyt, Borglevens Jana, Snauwaert Miet, Emily 
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