
  

 

 

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 
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Nieuwe Vierkrant  



2 

 



3 

 

  Beste vrienden van  

Curando West 

Toen mij gevraagd werd om een stukje te schrijven voor de vierkrant vanuit 

CAPE om zo eens onze dienst eens in de kijker zetten, was ik direct enthou-

siast. CAPE staat voor Casemanagement, Psychologische ondersteuning 

en Ergotherapie aan huis. CAPE biedt nachtzorg vanuit Curando aan en or-

ganiseert informatie- en ontmoetingsmomenten. Dit in samenwerking met 

CM, Familiezorg en woonzorggroep GVO. De algemene doelstelling van de-

ze gespecialiseerde ondersteuning bestaat erin de autonomie en levens-

kwaliteit van thuiswonende 60-plussers met een ernstige zorgbehoefte te 

verhogen, met aandacht voor hun mantelzorgers. 

Ik ben in januari samen met Curando meege-

stapt in het zorgvernieuwingsproject CAPE 

nachtzorg. Al kort na de opstart konden we 

concluderen dat er zeker vraag was naar 

nachtzorg bij thuiswonende ouderen. Waar 

overdag op heel veel diensten beroep kan ge-

daan worden,  is dit in de nacht niet het geval. 

’s Nachts  valt de verzorging vaak alleen op de 

schouders van de mantelzorgers of is er zelfs 

helemaal geen hulp  

Na slechts een korte tijd zat onze nachttoer zo 

goed als vol, en toeren we met een team van 

drie medewerkers naar de meest dankbare 

klanten. Want voor hen maken wij echt het ver-

schil om nog iets langer in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blij-

ven. Ook de mantelzorgers kunnen zorgelozer de nacht in gaan. 

Het is mooi om te zien hoe er zelfs s' nachts een intense band ontstaat. Het 

gaat van de meest grappige gesprekken tijdens een bezoek tot emotionele 

momenten, geruststellen in bange momenten... . 

 

Shauni De Bree 
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Thuis blijven wonen, ook als u 

‘s nachts 

hulp nodig hebt. 

 

NACHTZORG 

Voor wie? 
Cape nachtzorg is er voor thuiswonende personen en hun mantelzor-
gers in de Brugse regio. 
Westervier, Sparke Viers  en Cura zijn al vele jaren vertrouwd in de buurt en 
willen een ondersteuning zijn voor  thuiswonende ouderen en hun familie. 
Samen met u zoeken we naar de meest passende antwoorden op uw indivi-
duele vragen.  
 
Wat? 
Betrouwbare nachtzorg kan het verschil maken om langer thuis te wonen. 
Een zorgkundige biedt ondersteuning door  één of meerdere bezoeken ge-
durende de nacht (tussen 22 u. tot 6 u.). We houden rekening met ieders no-
den.  
We werken samen met uw huisarts, thuisverpleegkundige en andere zorg-
verleners naar vrije keuze. 
 

Wenst u meer informatie over dit project? 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze  kosteloze dienstverlening 
bij u thuis? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek of huisbezoek. 
Contactpersonen:  
 
 Danny Goethals 
       Diensthoofd sociaal werk 
       0473/95 94 50 
       danny.goethals@curando.be 
 Ann Hoste 
       Diensthoofd thuiszorgondersteunende  
       initiatieven 
       0472/01 78 55 
       ann.hoste@curando.be 
. 
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Assistentiewoningen De Zilvertorens  

De verhuur van de assistentiewoningen is nog steeds volop bezig.  

Alle flats hebben een gezellige woonkamer, een volledig uitgeruste keuken, 
een badkamer met ruime inloopdouche, een aansluiting voor wasmachine 
en droogkast en een ruim en overdekt terras. Een vijftal flats zijn voorzien 
van twee slaapkamers. In enkele flats is een mantelzorghoek met uitklap-
baar bed voorzien. 

 

In elke flat is een oproepsysteem aanwezig dat in verbinding staat met de 
woonassistent en conciërge. Hierdoor kan op elk moment hulp worden ver-
leend. Daarnaast wordt één flat bewoond door een conciërge. ’s Nachts en 
in het weekend is er permanentie verzekerd.  

Op het gelijkvloers vind je het lokaal dienstencentrum Den Hoek. Hier kun-
nen residenten genieten van dagverse maaltijden en andere buurtbewoners 
ontmoeten tijdens één van de activiteiten die er georganiseerd worden. 

Vlak naast het gebouw bevinden zich overdekte fietsenstallingen en vijftien 
gemeenschappelijke autostaanplaatsen. 

 

Heb je interesse? Heb je vragen? Wil je een modelflat bezichtigen? Of ben je 

gewoon nieuwsgierig? Kom gerust eens langs of neem contact met Ann Hoste 

op het nummer 0472 01 78 55 of via mail ann.hoste@curando.be 
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  Nieuws uit Curando West 

De zomer bracht heel wat leven in en rond onze huizen. We genoten van de 

tuinen, de ijskar, een pop-up bar,…  . We maakten een wandeling en gingen 

op uitstap. Zo brachten we vanuit wzc Westervier een bezoek aan het project 

Mu Art “Inspired by Triënnale”.  Deze tentoonstelling exposeerde tweeluiken 

van verschillende kunstenaars. Na de  tentoonstelling was het mogelijk om 

één van de werken te adopteren. Na een stemming onder bewoners en me-

dewerkers van Westervier gaven we onze voorkeuren door. Half september 

zal onderstaand tweeluik dan ook te bewonderen zijn in Westervier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle medewerkers van Curando West  konden ook genieten van de CD- 

voorstelling ‘Gie zorgt’ van Katrien Verfaillie. De West-Vlaamse zangeres 

brengt hiermee een ode aan de zorgsector. 

Het grote publiek leerde Katrien Verfaillie kennen tijdens de eerste Corona-

lockdown. In de “roare tieden van Corona” brak ze menig Vlaams hart met 

haar eigen versie van een nummer van Jean Ferrat dat beter bekend werd in 

de versie van ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. ‘Kunnik Nemi Na Joen Kom-

n’ raakte duidelijk een gevoelige snaar. Vele mensen herkenden erin het ge-

mis aan fysiek contact, aan elkaar onbezorgd te kunnen ontmoeten, aan er 

gewoon zijn voor elkaar. In korte tijd vonden bijna een half miljoen mensen 

hun weg naar het filmpje op YouTube. 

Een grote dankjewel voor het warme, ontroerende optreden.  
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Na het optreden werd iedereen getrakteerd op frietjes. Tijdens de zomer-

maanden werden alle medewerkers, jobstudenten en vrijwilligers geregeld 

verwend met een lekkernij! 
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Frieten, een ijsje en als ‘Fin de saison’ kon er genoten worden van een heer-

lijke mocktail of cocktail! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En we mochten ook de Brugse Klokkenspelvereniging ontvangen! Dankje-

wel voor deze mooie muzikale middag! 

 

In wzc Westervier zwaaiden we de oude uniformen 

uit. Vanaf nu zitten we in het nieuw! 
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Pastorale katern  

Een september om je wereld open te trekken 

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

In de zomermaanden trekt alleman alle richtingen uit. De perfecte manier om 
je wereld te verbreden. Maar ook wie nergens naartoe gaat, ontdekt op ver-
schillende manieren de wereld rondom ons. De televisie, krant, verhalen van 
anderen zorgen voor nieuwe inzichten waar we anders misschien niet bij ko-
men. In september zijn er vele dagen aan het opentrekken van je leefwereld 
gewijd, waarom er niet volop van genieten? 

 

14 september, H. Kruisverheffing 

Op deze feestdag van het kruis gaan onze ge-
dachten uit naar Golgota, waar Christus’ voor-
zegging werd vervuld: ‘De mensenzoon moet 
omhoog geheven worden, zoals Mozes eens 
de slang omhoog hief in de woestijn opdat ie-
der die gelooft in Hem eeuwig leven zal heb-
ben (Joh 3,14)’. Maar deze vernedering aan 
het kruis is ook het begin van zijn verheerlij-
king: ‘Na zich vernederd te hebben, is Hij door 
de Vader verheven’. Op die dag zien we gelovig op naar de gekruisigde die 
alle mensen tot zich trekt. In dit opzien naar het kruis ligt ook de oorsprong 

van het feest: op de dag na de wijding van de kerk van 
de verrijzenis (13 september 335), gebouwd boven het 
heilig graf te Jeruzalem, is de plechtigheid verbonden 
van het tonen van het heilig Kruis, dat ter verering wordt 
opgeheven, zoals nu geschiedt in de liturgie van de 
kruishulde op Goede Vrijdag. 

15 september, Onze-Lieve-Vrouw van Smarten 

Maria is heel diep verbonden met het lijden van haar 

zoon, op unieke wijze deelt zij ook in de glorie van zijn 

verrijzenis. Daarom vieren we daags na  
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Kruisverheffing het verlossend mede-lijden van de moeder van de Heer. Het 
feest herinnert er ons aan dat aan de voet van het kruis Jezus zei: ‘Vrouw, 
zie daar uw zoon’. Zo is Maria de moeder geworden van het mystiek li-
chaam van Jezus, de Kerk. Deze Onze-Lieve-Vrouw is de patrones van de 
zustercongregatie.  

16 september, ons mosselfestijn 

Waarom ons mosselfestijn in de pastorale katern terechtkomt? Wel, omdat 
we niet zomaar feest vieren. In dit weekend is er normaalgezien ook ‘Sint-
Kruiskermis”. Een dubbel feest voor een week vol hoogdagen. We vieren 
namelijk zowel de H. Kruisverheffing als Onze-Lieve-Vrouw van Smarten of 
zoals ze door onze zusters genoemd wordt “van de zeven Weeën”.  
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Illud Mane, niet zomaar een Latijnse uitdrukking 

De legende van Illud Mane 

Op een nacht, na een dag van vurig gebed vóór het feestelijk versierde 

beeld in de bidplaats van het Spinhuis in Ruiselede, worden twee zusters uit 

hun slaap gewekt. Een stem roept hen heel duidelijk toe: 'Kom en volg mij!'. 

De zusters aarzelen eerst. Ze zijn ontsteld door de zo onverwachte als on-

gewone uitnodiging. 

Een tweede maal echter spreekt de onbekende stem hen toe met dezelfde 

woorden. Als bewogen door een overmachtige drang staan de zusters op, 

ze gaan naar beneden en zien naast de trap een glanzende gestalte. Ze ziet 

er helemaal uit als het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in hun kleine kapel. De 

wonderlijke gestalte duidt aan dat ze moeten volgen. Ze glijdt lichtend voor 

hen uit door de donkere nacht. De zusters, ze voelen het aan dat het Maria 

is en volgen haar. 

Ze houdt een eerste maal stil bij de parochiekerk, alsof ze daar bidt. Daarna 

glijdt ze verder, biddend. De zusters beginnen de weg te herkennen. Het is 

de weg van de ommegang. Eén uur lang duurt de wonderlijke pelgrimage, 

juist zolang als de vroegere ommegang. Op zeven verschillende plaatsen 

knielt de verschijning neer. Als ze terug opstaat, blijven er bloeddruppels lig-

gen. 's Morgens zijn ze nog te zien. En op diezelfde morgen ook zien alle 

zusters van het Spinhuis - als ze in de bidplaats komen voor het eerste dag-

gebed - hoe het prachtige gewaad van hun beeld van Onze-Lieve-Vrouw vuil 

en beslijkt is, alsof het van een lange tocht door modderige wegen is terug-

gekomen.  

En er wordt bijgevoegd: 'zo geloofden de zusters dat het echt gebeurd was, 

wat hen verteld werd over de wonderlijke nachtelijke bedevaart van de Lie-

ve-Vrouw uit hun kapel.' 

De jaarlijkse tradities in Curando West rond dit patroonsfeest vormen een 
programma dat elkeen aanspreekt. Gebedsdiensten rond de zeven van Ma-
ria staat voorop, maar ook het mosselfestijn (een traditie die door de zusters 
in Jeruzalem in het leven werd geroepen) dat dit jaar plaatsvindt op donder-
dag 16 september, laat ons volop meefeesten met onze verbonden zusters 
in Ruiselede. Verder is in de loop van de week na zondag 19 september de 
feestelijke eucharistieviering vanuit de kapel van WZC Marialove te zien op 
het interne tv-kanaal van Westervier (kanaal 10). Vorig jaar maakten we ter 
ere van Illud Mane onze eigen “Troostmantel” voor Maria en iedereen die bij 
haar te rade gaat. Dit jaar kreeg WZC Marialove in Heestert deze kans. We 
zijn benieuwd naar hun interpretatie! 
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(rechts) De troostmantel van Illud Mane 2020, 
gemaakt door bewoners van WZC Westervier 
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Heiligenkalender september 

H. Kruisverheffing (14 september) 
De uitleg over deze feestdag vind je op de vorige pagina’s. 
 
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (15 september) 

De uitleg over deze feestdag vind je op de vorige pagina’s. 

 

H. Matteüs, apostel en evangelist (21 september) 

Matteüs is een van de 12 apostelen. Voordat hij door Jezus ge-
roepen wordt, is hij belastingontvanger. Als schrijver van het evangelie in de 
Aramese taal, werpt hij een bijzonder licht op de continuïteit van Oud en 
Nieuw Verbond. Vanwege de genealogie, waarmee zijn evangelie begint, 
wordt de evangelist in de iconografie afgebeeld met een gevleugeld mens. 

 

H. Vincentius de Paul, priester (27 september) 

Vincentius (1581 -1660) werkt na zijn priesterwijding te Parijs. Uit be-
kommernis voor een betere priesteropleiding sticht hij de congregatie 
van de priesters van de missie (Lazaristen), die zich ook inzet voor de 
volksmissie. Samen met Louise de Marillac sticht hij de congregatie 
van de Dochters van Liefde om de armsten te helpen. Op een diep-
christelijke wijze beleeft Vincentius de liefde voor ‘de minsten van de 
Heer’. Naar hem is het Sint Vincentiusgenootschap genoemd. 
 
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen (29 september) 

Samen met deze aartsengelen vieren wij alle engelen 
die bij de ontplooiing van de heilsgeschiedenis onzicht-
baar aanwezig zijn. Ze zijn de boden van de Allerhoog-
ste en boodschappers van Gods liefde maar boven alles 
vormen zij die grote menigte die voortdurend de levende 
God aanschouwen en aanbidden. 

Weerspreuken september 

Als het in september dondert, leveren granen wel honderd  

Was het weder in september warm, dan krijgen wij een winter arm.  

14 september: 
Geen wolkje op kruisverheffingsdag, geeft een winter van woest gedrag. 
21 september: 
Is het met Mattheus klaar, voorspelt goede oogst het naaste jaar.  
29 september: 
Vallen de eikels al voor St. Michiel, dan snijdt de winter door lijf en ziel.  
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Mevr. Fraeye Lisette 
22 februari 1938 –  11 juli 2021 

Mevr. Derous Josephine 
1 april 1933 –  13 juli 2021 

In memoriam  

 

De tijd voorbij, zomaar 

en toch diep verbonden 

met de stem van ons hart.  

 

Intens verdrietig om wat niet meer is 

en nooit meer zal zijn. 

Dankbaar voor wat was 

en altijd zal blijven.  
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Dhr. Verschave Godfried 
27 februari 1924 –  28 juli 2021 

En de leegte is zo leeg 

omdat ze eens volheid was. 

– K. Gelaude   
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Nieuws uit Bladelin  

Het Hof Bladelin en … Bank De Medici 
 

Over het ontstaan en de evolutie van het Hof Bladelin verscheen er in het 

jaar1988 een boeiende uitgave 

van de hand van E.Z. Gabrielle 

Claeys. 

Naar aanleiding van de 30
e
 edi-

tie van Open Monumentendag 

in september 2018 zorgde onze 

stadsgids Danny Goethals voor 

een interessante bijdrage over 

het zelfde onderwerp. 

Het leven en de figuur van Pie-

ter Bladelin kreeg ruime aandacht in onze vorig artikel. Toen Pieter Bladelin 

stierf in 1472 was zijn stadspaleis in Brugge reeds definitief overgegaan 

naar de Florentijnse bankiersfamilie De Medici. Als belangrijkste geldschie-

ters van de hertogen van Bourgondië bezaten zij bankfilialen in diverse Eu-

ropese steden. Het Brugs filiaal ontstond reeds in 1438 met als eerste gou-

verneur Bernardo Portinari. De vierde gouverneur, Thomasso Portinari 

wordt de belangrijkste en zal vanaf 1465 zelf in het Hof Bladelin werken en 

wonen tot 1497. 

Thomasso Portinari behoorde tot een oud geslacht in Firenze. Hij groeide 
op in het gezin De Medici en werd bovendien een echte kunstliefhebber. Dit 
verklaart hun passie voor prachtige kunstwerken en schilderijen, zoals van 
Hugo van der Goes en Hans Memling. 
Het is in die periode dat het Hof Bladelin een verlenging van de woonvleu-

gel ondergaat en een uitbreiding van de bankzaal. Verschillende verfraaiin-

gen zoals de mooie balksleutels, de medaillons met het embleem van de 

Bourgondische hertog en de wapenschilden van De Medici behoren even-

eens tot de eerste belangrijke voorbeelden van renaissancekunstwerken in 

Brugge. 
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Op het einde van de 15
e
 eeuw verkocht Thomasso Portinari het volledig 

pand aan Jacob van Luxemburg, heer van Fiennes, zodat het herenhuis van 

dan af bekend wordt als het Hof van Fiennes. Nadien zal dit bijzonder pand 

vanaf 1530 tot in 1816 diverse belangrijke eigenaars kennen. 

Een volgende bijdrage zal hierover meer nieuws brengen. 

 

Weg met de appel! 

Sneeuwwitje is vergiftigd door een appel 
Willem Tell riskeerde zijn zoon door een appel 
Fortis, Electrabel, Dexia werden verpatst voor een appel (en een ei) 
En wij verloren het Aards Paradijs door een appel 
 

Adam leefde lang geleden 
eenzaam in de tuin van Eden 
met de zegen van de Heer 
wat verlangt een mens nog meer. 
 
 

Hij liep lekker in z’n blootje 
baadde zon en baadde pootje, 
in het water van de beek 
al de dagen van de week. 
 

Adam leefde zonder zorgen, 
tot hij op een zekere morgen, 
plotseling gewaar werd dat 
ieder dier een vrouwtje had! 
 

Hij zie: O heer, ik wil niet klagen, 
maar ik zou u willen vragen 
onderdanig en beleefd 
dat U mij een vrouwtje geeft. 
 

‘Goed’, zei God, ‘ik zal mijn best doen, 
maar dan moet jij zelf de rest doen. 
Ik zal zorgen voor een vrouw, 
die haar leven deelt met jou.’ 
 

Adam liep van pret te zingen, 
en hij droomde van gouden ringen. 
Prijs de Heer, ik krijg een wijf, 
al kost het me een rib uit ‘t lijf. 
 

Terwijl Adam lag te slapen, 
heeft de Heer de vrouw geschapen, 
Alles d’r op en alles d’r an 
‘t was de droom van elke man. 

En ze leefden heel tevreden, 
Samen in de tuin van Eden. 
 

Tot dat op een zekere dag 
Eva de boom met appels zag. 
Eva dacht: ‘Wat kan het schaden 
met zo’n boom zo volgeladen, 
schoon de Heer het mij verbiedt, 
mist hij toch één appel niet.’ 
 

Eva brandde van verlangen 
Toen zij al dat fruit zag hangen. 
Ze nam een hap terwijl ze zei: 
‘Eén hap voor jou en twee voor mij’. 
 

Toen was ’t gedaan met het luxeleven, 
het paradijs werd opgegeven. 
 

Ja je hebt het goed geraden 
Zo ontstonden snit en naden, 
Mode, fashion, jaloezie 
zonder kleren kom je’r nie. 
vroeger naakt en zonder zorgen 
nu aan’t zwoegen in de morgen. 
 

Door een appel, zo ik weet, 
werkten wij ons in het zweet. 
Het daarom dat ik beweer: 
Snoep verstandig, eet een peer! 
 
Geert 
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Paster Van Haecke (Deel 3) 

 

Pastoor Van Haecke, priester, hoofdkapelaan en ook Ere-kanunnik.  

Het mysterie rond de kapelaan van het Heilig-Bloed was “iets normaals” in 

Brugge. Maar Van Haecke werkte het ook graag in de hand. Zo stonden er 

voor zijn naam verschillende titels, al naar gelang het hem best uitkwam. 

Naast zijn titel van pastoor liet hij zich ook wel Hoofd-Kapelaan van de Heilig

-Bloedkapel noemen. Alhoewel deze titel niet bestond. Bij zijn overlijden 

wordt in de “Almanach voor het bisdom Brugge 1913” op blz 161 letterlijk 

vermeld “Kapelaan van S. Jacob en van de H. Bloedcapelle”.  

Hij wordt ook Ere-Kanunnik van Antiochie genoemd. De herkomst van die 

kerkelijke eretitel is erg onduidelijk. De aanstelling zou rond 1860 gebeurd 

zijn in een brief die bisschop Hadade van Damas, namens de Patriarch van 

Alexandrië en Jeruzalem aan kapelaan Van Haecke stuurde om hem te be-

danken voor zijn medewerking aan een inzamelactie ten bate van de Kerk in 

het Oosten. Een benoeming tot Ere-kanunnik door het Belgische Episcopaat 

is echter niet bekend. Dat verhinderde Van Haecke niet om de aanspreektitel 

met de glimlach te aanhoren. Van Haecke heeft echter de eretekens van de-

ze waardigheid nooit gedragen, en de vermelding Ere-Kanunnik ook nooit 

zelf gebruikt. Hij heeft er wel nu en dan op gezinspeeld, maar daarvoor heet-

te hij dan ook Van Haecke !  

 

Pastoor Van Haecke op latere jaren  

Op 23 maart 1891 kondigt Burgerwelzijn het ontslag aan -om gezondheids-

redenen- van Lodewijk Van Haecke als kapelaan van Sint-Jacobs. Hij was 
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62 jaar en had er 27 jaar Sint-Jacobsparochie op zitten. Voor Van Haecke 

een onmetelijk lange tijd.  

Sedert 1864 was Van Haecke bestuurslid van het Davidsfonds in Brugge. 

Hij bleef dat tot aan zijn overlijden. Hij kon er zijn Vlaams-voelende reflexen 

uitdragen. Ook op de Algemene Vergadering van het Nationaal Vlaamsch 

Verbond was de kapelaan present. Dat lezen we in Burgerwelzijn van 24 ju-

ni 1895. De vergadering vond plaats in het Gasthof “Den Keizerlijke Arend” 

op de Schouwburgplaats. De inkom bedroeg 4Frank. Een halve fles wijn 

was wél in de toegangsprijs inbegrepen.  

Ludovicus Van Haecke heeft in z’n loopbaan een hele rist aan titels en func-

ties vergaard. Hij was niet alleen Kapelaan van de baseliek van het Heilig-

Bloed, maar ook nog :  

-Pastoor-habituant, St.-Jacobskerk Brugge.  

-Hulppriester St.-Michielskerk Roeselare.  

-Professor Bisschoppelijk College Oostende.  

-Professor Sint-Janscollege Poperinge.  

-Plaatsvervangend kapelaan in Engeland.  

-Ere-kanunnik van Antiochie. (Deze 

titel werd hem niet toegekend door 

het Belgische episcopaat. Hij heeft 

ze nooit zelf vermeld of de uiterlijke 

tekenen ervan gedragen).  

Hij was ook nog :  

-Directeur-délegué de l’Association 

de Franciscus de Sales pour la pa-

roise de Saint-Jacques à Bruges.  

-Lid van de Accademie Royale et Pa-

triotique de Las Palmas (Canarische 

eilanden).  

-Bestuurslid Davidsfonds Brugge.  

 

PORTRET DOOR E. SPEYBROECK – 

GROENINGE   
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Pastoor Van Haecke, aan het einde van een bewogen leven.  

Kapelaan Van Haecke was nog altijd actief, maar ‘t ging toch steeds wat 

moeilijker. In januari 1908 nam hij ontslag als kapelaan van de H.-

Bloedbasiliek Hij was 79 jaar. Op 18 juli 1910 staat er in Gazette van Brugge 

een relaas van het bezoek van een groep kinderen aan Brugge. Het zijn de 

“Weesjes van Ieper”. Voor hen celebreert pastoor Van Haecke een kerk-

dienst in de basiliek van het Heilig-Bloed. Het is waarschijnlijk de laatste ce-

lebratie van een publieke misdienst van de kapelaan.  

Op 26 oktober kondigt Gazette van Brugge het overlijden aan van pastoor 

Ludovicus Van Haecke. De krant “La Patrie” voegt er aan toe : Hij doofde gis-

teren donderdag in de namiddag langzaam uit, dit na een lange lijdensweg.  

Volgens de overlijdensakte oberleed de priester in zijn woning, om 6 uur ’s 

morgens.  

De lijkdienst had plaats op dinsdag 29 oktober 

1912 om 10u30 in de kerk van Sint-Jacobs, 

gevolgd door de begrafenis op het kerkhof 

van Brugge. In de gemeenteraad van april 

1913 wordt een legaat vanwege pastoor Lo-

dewijk Van Haecke aan de kerk van Sint-

Pieters goedgekeurd. Het gaat over een schilderij voorstellende de Calvarie-

berg.  

 

Eerste boek over Van Haecke  

Amper negen maanden na het overlijden van de 

kapelaan komt er reeds een boek uit over zijn le-

ven. De auteur is A. Haegebaert en de uitgever 

Ryckbost-Monthaye uit de Goezeputstraat. Kost-

prijs : 1,5 F.   

Ryckbost geeft meteen ook een bundel uit met 

herdrukken van “De Zeesterre”. Dit is het tijdschrift 

dat hij voor Van Haecke drukte tijdens diens verblijf 

in Oostende. Wellicht was het loden zetwerk van 

de originele uitgave nog gespaard gebleven !  

Het werk telt 144 blz. Kostprijs : Slechts 0,50 F.  

 

BIDPRENTJE LODEWIJK VAN HAECKE  
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Het leven gaat verder. Korte tijd na het overlijden wordt de woning van de 

pastoor te koop gesteld, via de studie van notaris Gustave Standaert uit de 

Grauwwerkerstraat.  

 

 

LINKS : ANNONCE BURGERWELZIJN 28 DEC. 1912 - TOESLAG VERKOOP VAN DE 
WONING- RECHTS : DE OUD-WONING VAN PASTOOR VAN HAECKE. FOTO APRIL 
2021.  

De kapelaan woonde in een in huis rechtover het kerkplein van Sint-Jacobs. 

Het is de ouderlijke woning. De familie Van Haecke verblijft reeds sedert 1745 

op de parochie Sint-Jacobs. Na het overlijden van Ludovicus Van Haecke 

werd het huis later nog bewoond door een andere bekende Bruggeling : Ro-

main Waes, O.C.M.W.-voorzitter.  

 

Kapelaan Van Haecke in de Heilig-Bloedkapel  

Het is weinig bekend, maar kapelaan Van Haecke staat vereeuwigd aan het 

hoofdaltaar in de Heilig-Bloedbasiliek op de Burg. Ook daar hoort een verhaal 

bij.  

In 1908 heerst er een positieve ingesteldheid in 

Brugge. De komst van de zeehaven biedt de stad 

nieuwe perspectieven. De Heilig-Bloedkapel is ook 

gevoelig voor deze trend. Verbouwingen en op-

schikwerkwerken zijn aan de orde. Frans-Jozef 

Coppejans, van de St.-Lucasschool in Gent stelt op 

9 april 1909 zijn ontwerp voor van een muurschilde-

rij die het hoofdaltaar zal sieren.  

Het valt in de smaak bij de confrerieheren en de uitvoering kan beginnen. 

Coppejans wordt bijgestaan door René de Cramer. Beiden artiesten zullen la-

ter toonaangevende kunstenaars worden in het interbellum.  
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Het originele, goedgekeurde ontwerp op papier, ziet er echter heel anders uit 

dan wat er thans te zien is achteraan het altaar in de kapel! Rechts op de 

muurschilderij staat Diederik van den Elzas, die de relikwie in de handen 

geeft van de kapelaan van de Heilig-Bloedbaseliek. In deze figuur is duidelijk 

Ludovicus Van Haecke te herkennen. Hoe komt deze, van het ontwerp afwij-

kende versie van de muurfresco daar? Was het een ultiem eerbetoon aan de 

kapelaan? Zullen we het ooit weten? 

Kapelaan Van Haecke, na meer dan een eeuw niet vergeten in Brugge  

Meer dan 100 jaar na zijn overlijden herinnert er nog heel wat aan de beken-

de Brugse grappende en eigenzinnige pastoor. Er is het portret van kapelaan 

Van Haecke uit 1897. (zie blz 10). Een olieverfschilderij van 92,1 cm hoog bij 

65,5 cm breed, van de kunstschilder Eduard van Speybroeck. Te bewonde-

ren in het Groeningemuseum. Er is het Pastoor Van Haeckeplantsoen aan 

de Ezelstraat.  

In 1981 koopt de stad de tuin van de woning van baron Eugène de la Kethul-

le de Ryhove. Er wordt een parkje aangelegd dat het Van Haeckeplantsoen 

wordt genoemd en 1780 m² groot is. Een groene oase in de stad. Soms duikt 

er rond het plantsoen een probleempje op. Maar was dat met Van Haecke 

ook niet zo?  

Er zijn de Van Haecke-boeken. Door hem, en over hem neergeschreven. 

Vandaag vind je ze nog in antiquariaat-boekenhandels. Je leest er de verha-

len en histories in die rond de kapelaan worden verteld, al dan niet aangedikt 

of zelfs verzonnen.  

Er is het recente boek “Dossier van de Duivel”. Pas-

toor Van Haecke krijgt er een rol in toebedeeld door 

de auteurs Pieter Aspe (vroeger ooit zelf museum-

bediende in de basiliek van het Heilig-Bloed !) en de 

bekende tekenaar Marec . Zij laten ons een verhaal 

lezen dat zich afspeelt op het einde van de 19de 

eeuw. Het decor is het Parijs en het Brugge van 

toen.  

De historie is gebaseerd op “Là Bas”, een roman 

die in meerdere afleveringen werd gepubliceerd in 

het magazine “l’ Echo de Paris” en waarin naar ka-

pelaan Van Haecke wordt verwezen.  

Het boek is te koop in “De Loge”, de boekenhandel-

koffiehuis van Aspe en Marec die in de Sint-
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Jacobsstraat in Brugge is gevestigd. Dit is de straat op de gelijknamige pa-

rochie, waar Van Haecke vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood woonde en 

werkte.  

Sint-Jacobs en Van Haecke blijven onafscheidelijk, ook meer dan een eeuw 

na het overlijden van de kapelaan!  

Wie doet het hem na!  

Folklorist Karel de Wolf schreef in “Biekorf” Zaaimaand 1912 de passende 

woorden :  

“Al hebber z’hem begraven, hij ligt niet in den put.  

Geesten als hij dampen op uut d’ eerde”  

 

Denis Vermeire, april 2021  

 

Bronnen :  

Landuydt Jan, “Docre, l’Abbé Van Haecke remodelé par Huysmans : Le chanoine Docre par Là-

Bas”  

Roose Firmin, “Brugse familiegeschiedenis - Brugse figuren”  

Sourie Louis, “Ludovicus Van Haecke”.  

Van Cleven Jan, “De Heilig-Bloedkapel, een proeve van interieurgeschiedenis”  

Van den Abeele Andries, “De Chanoine Docre”.  

Vandaele Freddy, “115 jaar Davidsfonds”  

Weymeis Chris, “Van Academiestraat tot Zwijnstraat”.  

Met dank aan :  

Cogge Kevin, onthaalbediende museum basiliek Heilig-Bloed  

Debie Isabelle, medewerkster Stadsarchief van Brugge  

Geirnaert Noël, Ere-hoofdarchivaris van het Stadsarchief van Brugge  

Van Haverbeke Bob, uitgever Brugge die Scone  

Openbare bibliotheek Oostende  

Stadsbibliotheek Brugge 1  
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Nieuws uit Westervier 

Onder een stralende zon konden 

we genieten van een potluck, be-

ter bekend als zomerbar aan onze 

caravan, en of dat het smaakte!!  

We denken al aan een volgende 

editie!  
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Meeleven met de actua: 

vakantie, WK, Tour, olympi-

sche spelen,… noem maar 

op :-)  
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Wat je zelf doet doe je meestal 

beter. Zo schilden we 20kg aard-

appelen om met zijn allen verse 

frieten te eten. En smaken deed 

het!  
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Het wel en wee met tuin en dier. 

 



33 
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Actief doorheen de dag. 

Van geheugengym tot 

volksspelen en onze 

dansmiddag! 
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Met hier en daar kleine gelukjes... 
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Enkele leerlingen van het Sint-Janscollege kwamen 2 dagen kennismaken 

met onze bewoners. We genoten samen van een leuke zonnige wandeling, 

veel gezellige babbels  en verschillende activiteiten. Afsluiten deden ze met 

een geweldige show! TOP!  
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2 september D’hondt Marcel 

4 september Bil Yvonne 

6 september Pitteljon Louis 

7 september Demeyer Edmond 

11 september Schoutteet André 

13 september Vanhoutte Angèle 

14 september Pieters Monique 

15 september De Bock Piet 

15 september Meire Margaretha 

15 september Vergucht Stan 

16 september Soens Fernande 

19 september Van Belleghem Paul 

21 september Cooreman Sylvain 

21 september Van Belle Ghislaine 

22 september Vanreybrouck Francis 

26 september Lamote Monika 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen Westervier  
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Nieuws uit Den Hoek   

In Den Hoek supporterden wij mee voor de Rode Duivels. 

Zelf waren we ook actief. We genieten regelmatig van een partijtje pétanque. 

Alles volgens de regels, we hebben tenslotte een kampioen in ons gezel-

schap, nl. Jean. 
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We vierden het feest van 

Maria ten Hemelopneming. 

We staan tevens stil bij het 

overlijden van twee van on-

ze bewoners: Fredje en 

Jenny. Er werd een mooi 

herdenkingsplaatsje inge-

richt waar wij even kunnen 

terug denken aan de mooie 

momenten met deze men-

sen die nu niet meer in ons 

midden zijn. 

Iemand missen hoort erbij, het doet alleen 

zo’n pijn. 

Dat alles met die iemand, zo anders en 

mooi zou zijn. 

Iemand missen hoort erbij, het hoort bij ie-

ders leven. 

Je denkt terug aan hoe het was en huilt of 

lacht dan even. 

Ellis Tabak 
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Groot wonder 

Mooi wonder 

Wondermooi 

Resident Monique is overgrootmoeder gewor-

den. Proficiat aan de ouders van Warre. 

Grootouders Bernard en Silvia, die instaat voor 
de permanentie tijdens verlofdagen wensen wij 
een welgemeende proficiat. 

Wij verwelkomen graag onze drie residenten: Marc, Sonja en Veerle. Wij 
hopen van harte dat u hier gelukkig bent en veel mooie momenten mag 
beleven.  

Heel wat jarigen werden gevierd de voorbije zomer en 

er was ook het diamanten jubileum van Anne en Jean. 

 

Zestig jaar samen een paar 

Anne en Jean een  diamantenpaar 

 

Er kwamen ook felicitaties van Piet De Groote, Burge-
meester van Knokke. 
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Onze bewoonster Chrisje, apetrots 

op haar kleinkind: Bess stelt zich 

kandidaat voor Miss België, afgestu-

deerd als industrieel Ingenieur ge-

bouwen. 

ZOMER-BARBECUE IN DEN HOEK 
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Nieuws GAW De Zilvertorens  

Sijsele  

In augustus werden vaste zitbanken geplaatst langs de oprijlaan van de as-

sistentiewoningen. Deze kunnen volop dienen als ontmoetingsmomenten of 

zijn een rustpunt voor residenten die even moeten wachten op hun vervoer. 
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Klinken op terug samenkomen in de cafetaria van Oranje. De wist-je-datjes 

delen met elkaar.  

Eind augustus kregen we bezoek van de kinderen van de landelijke kinder-

opvang, zij demonstreerden enkele olympische sporten. 

We plantten begin juli zonnebloemen in de bloembakken die voor elk tuintje 

te vinden zijn, ze worden met veel liefde, water en zon verzorgd. 
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Er werd een modelflat ingericht, enkele geïnteresseerde bewoners kwamen 

alvast een kijkje nemen en keurden het goed. 
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Residentenraad gaat door op 30 september om 16u in de  

cafetaria van Oranje.  

 

 

Jarigen september 

 

4 september  Decanter Johan 

4 september Plovier Gino 

10 september Hanssens Werner 
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  Nieuws uit Sparke Viers  

Geluk is genieten van wat er is.  
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  Sfeerbeelden van de maand  

Beweging en muziek in Sparke Viers! 

Frietjesbak 
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Bakactiviteit 

Dag van de vriendschap. We maakten een mooie collage, en genoten van 

de zon.  
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Ook spel stond  op het pro-

gramma.  
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Heel wat creatieve bezoekers! 

We zullen onze collega Emelien een tijdje mis-

sen omdat zij een kindje verwacht.  Hoera een 

kleine miniversie van jullie op komst!!! 

Wij sloten de vakantie in schoonheid af. De 

dochter van één van onze bezoekers kwam 

op dinsdag 31 augustus zingen voor ons. 

Het was prachtig! 
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  Jarigen in Sparke Viers 

Georgette Mechele (1/9/1932) 

Yvonne Harteel (3/9/1936) 

Abid Maraoui (2/9/1938) 

Ivonne Carette (15/9/1942) 
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  Nieuws uit GAW Altegaar 

 

Welkom aan deze vier nieuwe bezoekers! Deze kippen zijn ‘Barnevelders’. 

Eén van onze residenten zorgt ervoor dat de eitjes in het weekend uit het 

hok gehaald worden.  
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Verjaardagen medewerkers  

Makhokh Ismail Moulay  2 september 

Floorisoone Marian   9 september 

Meulemeester Thulyne  11 september 

Van Den Dorpe Joyce   14 september 

Crevits Emelien    14 september 

Demeyer Kelly    18 september 

Schumacher Florence   19 september 

Lambert Maureen    28 september 

Bisschop Anja    29 september 

Laevers Francoise   30 september 
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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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