
  

 

 

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 

 

September 2022—284  

Nieuwe Vierkrant  
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  Beste vrienden van  

Curando West 
 

De Belgische zomer staat bekend om zijn verschillende festivals. Ging je 

luisteren naar een muziekoptreden, wandelen in de zon, nam je deel aan 

een gezellige workshop of bezocht je een kunstige expo? In Curando West 

is de festivalsfeer ook in de laatste zomermaand te voelen. 

De agenda voor september bruist dan ook van de activiteiten. We sluiten de 

vakantie af met niet één maar twee fins de saison, een barbecue voor 

bewoners, bezoekers en residenten. Voor alle helpende handen in huis is er 

een summer bar: medewerkers, jobstudenten en vrijwilligers. Hou de 

posters in huis in de gaten voor meer informatie. 

In september staan ook traditioneel de festiviteiten rond het patroonsfeest 

van onze parochie en het patroonsfeest van de zusters O.L.V. van 7 Weeën 

op het programma. In kader van de H. Kruisverheffing en Illud Mane 

onthullen we een nieuw kunstwerk op de troostplek (5/9), bezoeken we de 

tentoonstelling in Ruiselede (7/9), houden we een mosselfestijn (13/9) en 

staan we op Sint-Kruiskermis (18/9). In hetzelfde weekend (18-19/9) vind je 

ons ook op het Vrijetijdsweekend in Knokke. 

Ook jij kan meegenieten van het patroonsfeest. Bekijk de poster met de 

festiviteiten in Ruiselede en maak er een uitstap van. Of kom helpen als 

vrijwilliger tijdens het mosselfestijn.  

Van 17 tot 28 september vind in Brugge ook het Knooppuntenfestival plaats. 

Met Compassionate Brugge wordt verlies, verdriet, rouw, situaties van 

ernstige ziekte en langdurige (mantel)zorg een plek gegeven in de stad. Hier 

helpen we graag aan mee. Zo organiseren we verschillende workshops 

waarin je je verhaal verweeft in een God’s eye (21/9). Je kan rondom 

Westervier ook de gemaakte kunstwerken bezichtigen. Ook vind je ons in de 

gedichtenwandeling die loopt doorheen stad Brugge (17-28/9). Spring 

gerust binnen en lees het gedicht in Hof Bladelin.  

Wat we warm aanbevelen is het exclusieve ligconcert door Mattias 

Devriendt in het voormalige WZC Jeruzalem (25/9). Het wordt niet alleen 

genieten van een concert in de prachtige kapel met onvoorstelbare 

glasramen, maar je  steunt er ook vzw Ouders Van Overleden Kinderen, 
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mee want nadien kan je er heerlijk ontbijten. Vergeet je eigen slaapmat, 

kussen en deken niet. Je leest alle informatie na via tinyurl.be/

ligconcerthoutvast. 

Verder kunnen collega’s eind september een duurzaam vervoersmiddel, 

zoals een elektrische fiets of busabonnement testen met de Testkaravaan. 

Nieuwe bewoners van Westervier houden ook deze maand hun brievenbus 

in de gaten, want we nodigen jullie uit voor een ontmoetingsavond aan het 

eind van deze maand. 

En als dat nog niet genoeg is, valt er in onze huizen wel altijd iets te 

beleven. Bekijk de planning en ontdek wanneer er bij jou een gebedsdienst 

is, wanneer er wordt gekaart, gezongen of het crea-namiddag is, de 

boodschappendienst rijdt …  

Geniet van een heerlijke nazomer! 

 

Josefien Verhelst 

Verantwoordelijke pastoraal 
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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 
• Delphine Theuninck 
       Diensthoofd thuiszorg 
       0475/65 02 31 
       Delphine.theuninck@curando.be 
. 
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  Nieuws uit Curando West 

In de maand september is Curando West zichtbaar in de buurt! Breng je 

een bezoek op zondag 18 september aan onze stand op Sint-Kruiskermis? 

Ben je op dat moment in de buurt van Knokke? Breng dan een bezoek aan 

de Vrijetijdsmarkt in de tuin van Cultuurcentrum Scharpoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Zoals je reeds kon lezen in het voorwoord biedt Curando West ook verschil-

lende activiteiten aan binnen Knooppuntenstadsfestival te Brugge. Welkom 

op één van deze momenten! 

VRIJETIJDSMARKT & OPENHUIS CULTUUR - 11u tot 15u  

BEZOEK DE STAND VAN Curando West! 
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De testkaravaan komt er aan! 

 

Vzw Curando (sites Westervier, Herdershove en Ruiselede) neemt  deel aan 
de woon-werkcampagne “de testkaravaan komt eraan!”, een initiatief van de 
Provincie West-Vlaanderen. Hierbij krijgen personeelsleden de mogelijkheid 
om gedurende 2 weken een duurzaam vervoermiddel gratis uit te testen voor 
de rit van en naar het werk. De vervoermiddelen die  kunnen uitgetest wor-
den, vormen een heuse karavaan: 40 elektrische fietsen, 50 speed pedelecs, 
3 vouwfietsen, 6 elektrische bakfietsen, 3 fietskarren, probeerpassen van de 
NMBS, De Lijn en Blue-Bike.  

Alle deelnemers, alsook medewerkers die reeds op een duurzame manier 
naar het werk komen en 
hiervoor inschreven ma-
ken kans op een prijs uit 
de prijzenpot met heel 
wat toffe prijzen 
(waardebonnen sport-
winkel, fietstassen, waar-
debonnen voor West-
Vlaamse streekpro-
ducten…).  

De testkaravaan zal in onze organisatie halt houden van maandag 26 sep-
tember tot en met vrijdag 7 oktober 2022.  

Hopelijk krijgen alle deelnemers de smaak te pakken om verder op een duur-
zame manier naar het werk te komen. 

 

 

 

Woon je in de buurt van Sint-Kruis 
centrum? Vind jij samenleven met je 
buren of burenhulp belangrijke the-
ma’s? Heb jij ideeën hoe we er hier 
samen een zorgzame buurt van kun-
nen maken? Kom dan op zaterdag 10 
september naar onze buurtbabbel. 

Jullie zijn welkom—van 10u-12u in 
het Gemeenschapshuis Sint-Kruis 
(naast de bibliotheek). ‘t Veldzicht 
voorziet doep voor alle creatievelin-
gen! 
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Tevredenheidsmeting oktober 2022 
 

 

In de maand oktober kan iedereen die ge-

bruik maakt van een dienstverlening bij Cu-

rando een tevredenheidsmeting invullen.  

 

Waarom organiseren we dit?  
Op die manier kunnen we de kwaliteit van 
zorg verbeteren op de punten die er echt toe 
doen voor de bewoners en hun naasten. We 
willen info verzamelen om onze zorg te opti-
maliseren. Wat doen we al goed? Waar is er 
ruimte voor verbetering? Jullie inbreng is 
hierbij cruciaal! 
 
 
Wie wordt bevraagd?  
Enerzijds worden de (wilsbekwame) bewo-
ners bevraagd. Een team van studenten uit 
nabijgelegen scholen zal helpen om de vra-

genlijst anoniem in te vullen. Anderzijds worden de familieleden van alle be-
woners bevraagd. Een mail met link naar de digitale vragenlijst zal bezorgd 
worden aan alle contactpersonen. Er zullen ook papieren versies voor han-
den zijn aan het onthaal.  
 
 
Wat wordt bevraagd?  
In de vragenlijst wordt onder andere gepeild naar de tevredenheid over de 
zorgverlening, de maaltijden, het klachtenbeleid en zingeving.  
 
 
Wat wordt er gedaan met de ingevulde vragenlijsten?  
De resultaten zullen besproken worden met de directie en de betrokken 
diensten. Op basis daarvan worden verbeteracties uitgevoerd. Uiteraard 
worden alle gegevens vertrouwelijk verwerkt, zodat jullie privacy te allen 
tijde gewaarborgd blijft. In een volgende huiskrantje (december/januari) zul-
len de resultaten en de verbeteracties gepubliceerd worden.  
 
 

Alvast bedankt voor jullie deelname. 
 Jullie inbreng is cruciaal bij het verbeteren van de kwaliteit! 
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Paul Van Belleghem stelde op dinsdag 23 augustus zijn autobiografisch 

boek ‘Dé ziekte van Parkinson bestaat niet’ voor. We delen hier graag het 

woordje van de boekvoorstelling: 

Dag genodigden, bewoners & dienstverleners, familie van Paul en 
Monique,  

 

Men vroeg me om een woordje te placeren zonder echt af te spreken 
wie wat zou zeggen. De kans is dus groot dat je deze morgen herha-
lingen zult horen, maar herhalingen horen zijn jullie in dit huis wel 
gewoon denk ik. Ik beperk mijn insteek tot de historiek van het 
boek. 

Ik leerde Paul en Monique vier 
jaar geleden kennen toen mijn 
moeder hier kwam wonen. Ze wa-
ren tafelgenoten en kaartpartners. 
Daardoor zag ik maand na maand 
wat Parkinson doet met een 
mens, maar met bewondering zag 
ik vooral hoe Paul daarmee om-
ging. Hij werd een optimistische 
sfeerbrenger en vooral een pro-
ductieve schilder. Zijn werkjes 
kun je bewonderen in de gangen en in het boek.  

Paul, je mag gerust weten dat ik je in mijn lessen godsdienst als 
voorbeeld gebruik wanneer het gaat over omgaan met tegenslag. Je 
bent het bewijs dat projecten het leven zinvol maken en dat een 
mens zonder projecten uitdooft. 

Toen kwam corona met de lockdown. Er was enkel nog whatsapp en 
telefooncontact. Mama verhuisde naar een verdieping lager. Toch 
bleven onze contacten. Paul had een nieuw project gevonden: hij zou 
een biografie schrijven met een missie: lotgenoten informeren over 
wat hun te wachten staat, en zorgverstrekkers en bezoekers over 
hoe patiënten hun ziekte beleven en hoe je best met hen omgaat. 
Een ambitieus plan, zeker voor iemand zonder ervaring. Je kondigde 
het zelfs aan in de krant in juni 2020 en op facebook.  

  Boekvoorstell ing  

Paul Van Belleghem  
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Anderhalf jaar later voelde Paul aan “het project is te groots voor mij. 
Parkinson zal me niet toelaten dat te realiseren. In januari vroeg 
Paul me of je op internet  betrouwbare typisten en vormgevers kon 
vinden en hoeveel dat zou kosten. Paul, ik verdenk je ervan dat je 
stiekem hoopte dat ik mezelf zou aanbieden.  

Ik heb me laten vangen. Niet door Paul. Wel door de titel van mijn ei-
gen cursus: ‘Mens worden is antwoord geven”. Ik had eigenlijk geen 
tijd, maar Paul nog veel minder Je neemt iemand zijn droom niet af, 
zeker niet als die realiseerbaar en zinvol is. 

We maakten duidelijke afspraken: ik zou enkel typen en de opmaak 

verzorgen. Paul zou tekst en illustraties aanleveren. Het is anders uit-

gedraaid. Het werd steeds duidelijker dat Parkinson niet alleen on-

derwerp van het boek was, maar steeds meer ook handelend voor-

werp. Door Parkinson lukte het Paul niet meer te schrijven. Ik moest 

niet alleen het klavier overnemen, maar ook de pen. Een ghostwriter 

heet dat. Een delicate opdracht.  

Over zijn periode tussen 2019 en 2022 was nauwelijks iets geschre-

ven. Gelukkig waren er Pauls ontboezemingen op facebook. Daar 

staan levensechte verwoordingen, niet alleen van wat Parkinson doet 

met Paul en Paul met zijn Parkinson, maar ook van wat corona deed 

met Westervier en omgekeerd. De authentieke getuigenissen zijn een 

verrijking voor het boek. Veel aanvullende teksten moesten worden 

samengesteld uit interpretaties van losse gesprekken bij bezoekjes of 

via telefoon. Het was essentieel dat Paul akkoord ging met elke tekst-

versie. Het duurde wel een tijdje voor hij door had dat dat niet bete-

kende “ het is te nemen of te laten”, maar “we publiceren niets waar je 

niet achter staat”. 

Ik geef ook het vak onderzoekscompetenties en kwam dus geregeld 

af met kritische vragen: Is wat je schrijft wel juist? Kloppen de na-

men en jaartallen wel? Ook de medische termen? Verwar je interpre-

tatie niet met waarheid en emoties niet met kennis? Wordt het een bi-

ografie met frustraties over mensen of een verhaal over omgaan met 

frustraties die de ziekte met zich meebrengt? Eenmaal gedrukt staat 

het er namelijk voor altijd.  

Paul, die graag regisseur van zijn leven is, en terecht, voelde zich 

door die afhankelijkheid minder regisseur van zijn boek.  Paul, je zult 

me vaak een ambetanterik gevonden hebben. 

Door de stress en de toenemende opstoten van de ziekte miste Paul 

de energie om telkens na te lezen en vooral om illustraties te zoeken 
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in de doos familiefoto’s om die te scannen. De teksten waren klaar, 

maar de illustraties bleven uit. De zaak viel stil. Ondertussen pas-

seerde de beoogde deadline: Pasen. Paul werd bang dat hij de reali-

satie niet meer zou meemaken. De ziekte leek hem in te halen. Zijn 

enige zorg was: laat het boek er zo snel mogelijk komen, ongeacht 

wat er in staat of hoe het er uit ziet. “Maakt niet uit”. De droom werd 

zelf een nachtmerries waarin hij stierf als mislukkeling. 

Wat nu? “Als we nu eens geen familiefoto’s, maar grote foto’s van 

jouw schilderijen publiceerden? Ik kon die plukken van Facebook of 

zelf nemen op hun kamer en in de gangen van Westervier. Eigenlijk is 

dat achteraf gezien een goede beslissing geweest: daardoor is het 

boek geen familiekroniek, noch een heemkundig werk over Oedelem 

en Sijsele, maar toegankelijk voor het eigenlijke doelpubliek: mensen 

met Parkinson en hun sociale omgeving. Meteen werd het een luchtig 

boek en was de opmaak in één dag afgewerkt. Het boek kon naar de 

drukker. We waren Pinksteren.  

En hier zitten we dan, nog eens twee maanden later mét het boek 

een fiere Paul. Ik zou willen wijzen op twee meerwaarden van het 

boeken  

1° een originele insteek van Paul zijn de citaten uit andere biogra-

fieën en uit het boek van zorgdeskundige Trees Coucke. Je vindt 

ze in kaderteksten. Wat opvalt zijn de gelijkenissen tussen Pauls er-

varingen en wat zij schrijven. Die citaten maken het boek sterk. Ze 

zullen ervoor zorgen dat het boek meer dan één keer zal gelezen 

worden. 

2° het boek is ook voor vzw Curando een aanwinst. 

Het schetst een bijzondere bladzijde uit jullie geschiedenis, maar 

geen aangename. We lezen een ruwe getuigenis van binnenuit over 

hoe vreselijk en onwezenlijk corona heeft toegeslagen. Tegelijkertijd 

lezen we ook waardering voor directie en personeel die ondanks 

machteloosheid moedig hun roeping trouw bleven. Jullie kregen in 

2020 terecht maandenlang applaus van omwonenden en sympathi-

santen. Paul noemt jullie engelen..  

 
Goede mensen, wat doet de ziekte van Parkinson met een mens  
en wat doet een mens met de ziekte van Parkinson? Je zult lezen dat 
dé ziekte van Parkinson niet bestaat, en ook niet de beste strategie of 
therapie. Maar de therapie en strategie die Paul koos, is wel moedig:  
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ondanks de progressieve beperkingen creatief meester blijven over je 
leven. Je niet focussen op wat niet meer kan, maar wel op wat wel 
nog kan en ook op wat ook nog kan. Schilderen bijvoorbeeld. 
 
 
Paul, het was voor mij een eer om het klavier en de pen te mogen 
overnemen en in jouw proces een verhaal te ontdekken van durf en 
zelfredzaamheid, van optimisme en fierheid, van geloof en liefde. 

           Projecten geven het leven zin. Daarvan ben jij een levend bewijs.  
           Proficiat daarvoor en uiteraard ook voor het boek! 
 

             Eric Colenbier, 23 augustus 2022 
 
 
Het boek is aan 20 euro te koop bij Paul en Monique. De winst gaat naar de  
Parkinsonliga. 
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In memoriam 

Mevr. Camerlynck Maria 

2 augustus 1925 – 7 juli 2022 

Mevr. Depré Anna 

17 april 1928 – 12 juli 2022 

 

Veel mooie herinneringen 

verzachten ons verdriet. 

Voorgoed in ons midden, 

voor altijd in ons hart.  

Bewaar de naam van de geliefde 

Als een lied in je hoofd 

Als een schat in je hart. 

 

Kris Gelaude  
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 Mevr. De Boodt Luciana 

30 september 1929 – 13 juli 2022 

 Dhr. Nijssen Freddy 

8 november 1939 – 25 juli 2022 

Als iets liefs je verlaat,  

blijft nog altijd de liefde  

Je strijd is gestreden, 

het leven was soms zwaar. 

Maar jouw liefde 

houdt ons allen bij elkaar.  

 Dhr. Fonteyne Alphonse 

23 augustus 1922 – 4 augustus 2022 

Een groot gemis, 

een groot verdriet. 

Maar herinneringen 

vergeten wij niet.  
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 Dhr. Van Landschoot Willy 

12 april 1949 – 5 augustus 2022 

 

De tijd voorbij, zomaar 

en toch diep verbonden 

met de stem van ons hart.  

 Mevr. Melkenbeek Sylvie 

5 juli 1937 – 10 augustus 2022 

 

Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan 

zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.  

 Dhr. Claerhout Jozef 

29 oktober 1937 – 10 augustus 2022 

 

En de leegte 

is zo leeg 

omdat ze eens volheid was.  

 

K. Gelaude  
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 Mevr. Deckmyn Joanna 

9 mei 1929 – 16 augustus 2022 

Zoals de vlinder aangetrokken door de zon 

ontstijgt aan haar cocon 

zo bevrijdt mijn ziel zich van het aards gewicht 

opgaand naar het eeuwig licht. – E. Kübler-Ross  

 Mevr. Gobert Paula 

8 mei 1923 – 23 augustus 2022 

Voor de diepte 

van verdriet 

bestaan geen woorden. 

Daarom houd ik, 

met stille en met schroom 

mijn armen voor je open. 

Kris Gelaude 
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Nieuws uit Hof Bladelin 
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Fit en FUN 

Op 19 juli jl., op één van de warmste dagen van dit jaar lieten enkele van 

onze bewoners zich verleiden om in de schaduw van de grote tuin “fit en 

funoefeningen” op dinsdagmorgen terug op te starten onder leiding van dhr. 

Marc Renquet. 

In deze gastvrije en open natuur konden wij sindsdien met het mooie weer 

telkens genieten van deugddoende ontspanningoefeningen. Bijzonder 

warm aanbevolen voor onze stramme spieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalia 

Deze maand vieren volgende bewoners hun verjaardag: 

1/09 Roelof Yvonne 

7/09 Maréchal Regine 

15/09 Tanghe Gerard 

29/09 Vande Woestyne Gerard 
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Gezelligheid troef 

In Hof Bladelin zijn er enkele activiteiten hernomen na het gedwongen stilzit-

ten tijdens de coronaperiode. 

De MUZIKALE ONTMOETINGEN op maandag namiddag om de twee we-

ken. Hiervoor kunnen wij beroep doen op Christine, een vrijwilligster , talrijke 

interessante stuk(jes) muziek meebrengt. Van Willem Vermandere, Renaat 

Grassin (Het Ketje) tot ernstige klassieke stukken. De start is wat moeilijker 

verlopen door de minder geschikte apparatuur, maar dat heeft de pret niet 

verhinderd. 

De SPELMIDDAG wordt elke dinsdag georganiseerd. De heer Villain houdt 

als moderator een oogje in het zeil. Wij zijn het kaarten ‘manillen’ nog niet 

verleerd en enkele dames hebben zich goed geweerd in een spelletje rum-

mikub. Er zijn nog veel spelen beschikbaar zoals Yatze, Scrabble,…. 

Kortom nog vele gezellige winternamiddagen in het verschiet, zeker mede 

door de grote interesse van de residenten is succes gegarandeerd. 

 

Gesprek met een 100-jarige… 

 

Toen een verslaggever de 100-jarige Betty vroeg ‘wat is het geheim van zo 

een lang leven’ zei ze: 

‘Voor een betere spijsvertering, drink ik 

bier, 

als ik geen eetlust heb, drink ik witte wijn, 

als ik een lage bloeddruk heb, drink ik rode 

wijn, 

als ik een hoge bloeddruk heb, drink ik 

whisky of cognac.’ 

Op de vraag van de verslaggever: 

‘En wanneer drinkt u dan water?’ ant-

woordde zij: 

‘Zo ziek ben ik nog nooit geweest!!!’ 
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Levenslang zonder overmatige inspanning 

De uitvinder van de loopband overleed op 54-jarige leeftijd. 

De uitvinder van de gymnastiek is op 57-jarige leeftijd overleden. 

Wereldkampioen bodybuilding overleden op 41-jarige leeftijd. 

S’ Werelds beste voetballer, Maradona is op 60-jarige leeftijd overleden. 

James Fuller Fixx hielp de fitness revolutie in Amerika te lanceren door hard-
lopen populair te maken. Hij stierf aan een hartaanval tijdens het joggen op 
52-jarige leeftijd. 

MAAR 

De uitvinder van het merk Nutella is op 88-jarige leeftijd overleden. 

Sigarenmaker Winstonoverleden op 102-jarige leeftijd. 

De uitvinder van opium stierf tijdens een aardbeving op 116-jarige leeftijd. 

De uitvinder van Hennessey – likeur is op 98-jarige leeftijd overleden. 

Hoe kwamen de dokters tot de conclusie dat lichaamsbeweging het leven 
verlengt? 

Het konijn springt op en neer maar hij leeft maar 2 jaar en de schildpad die 
niet beweegt, leeft 400 jaar. 

Dus rust, ontspan, blijf koel, eet, neem een drankje en geniet van je pensi-
oen! 

 

De buren van Hof Bladelin 

Hof van Gistel 

In 1444 liet Antoine de Bourbon, hertog van Vendôme en heer van Gistel dit 
pand optrekken, dit diende niet enkel als woonhuis, maar ook als kantoor en 
stapelhuis. Van het oorspronkelijke hof dat in de 16de eeuw werd verbouwd 
zijn nog enkele delen bewaard. 

Het opvallendste is de ronde traptoren met kegelvormige spits. Deze toren 

blijft een getuigenis van de machtige heren van Gistel. Ook de bovenven-

sters en de kroonlijst zijn authentiek. De hoofdingang dateert van 1600. 

De heren van Gistel, verwant met de heren van Luxemburg en de heren van 

Gruuthuse behoorden tot de rijkste van stad en streek. Hun rijkdom kwam 

van “lenen” dit is het innen van taksen. Voor de Heren van Gistel ging het 

over de kleine en grote taks die ze hieven op alle goederen die Brugge bin-

nenkwamen. 

Hun rijkdom maakte dat ze in de omgeving van de Graaf van Vlaanderen, la-

ter van de hertog van Bourgondië een rol speelden. 
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Boterhuis Naaldenstraat n°2-6 

Dit huis dateert vermoedelijk uit de 16de eeuw en is genoemd naar de zui-

velverkoop die er plaats vond. In het boterhuis werd alle boter die de stad 

binnenkwam gewogen, met de bedoeling het heffen van de belasting. Hier 

was ook een marktplaats waar de boeren boter en kaas verkochten. Het is 

gedeeltelijk over de straat gebouwd en fungeerde eveneens als een poort-

gebouw. 

In oksel van het L-vormige pand bevindt zich een ronde traptoren onder een 

kegelvormige spits, met daarin een houten spiltrap boven een vierdelig 

kruisgewelf. Begin der jaren 70 van de voorbije eeuw was het boterhuis het 

decor van een opmerkelijk film van Harry Kümmel, nl “Malpertus”. 

 

Huis “De Gros” - Sint Jacobstraat 60 

Het Bourgondisch Hof De Gros, zoals wij het kennen van het plan van Mar-

cus Gerard (1561) zou kort na 1474 zijn gebouwd. De bouwheer is Jan de 

Gros, heer van Tondt, Markies, en Crissy van Nieulande. In 1442 is hij se-

cretaris van Philips de Goede en later eerste secretaris van Karel de Stoute 

en Maria Van Bourgondië. In 1473 wordt hij ridder van het Gulden Vlies en in 

1481 schatbewaarder van deze orde. Nog later is hij kamerheer van Maximi-

liaan van Oostenrijk. Hij sterft in 1484 in Dyon en is er begraven. Hij is me-

cenas van de St-Jacobskerk en een kapel in de kerk draagt de naam va de 

familie. 

Het 15de eeuwse Hof de Gros had, net zoals het Hof Bladelin, een fraaie 

hoge traptoren, die de hoek vormde van twee loodrecht op elkaar staande 

woonvleugels. Het huis werd later herbouwd in classistische stijl. De slui-

itstenen van de vensteromlijstingen zijn opgevat in de wat lossere Rococo-

stijl. 

 

Ditjes en datjes 

Laat niet toe dat je oud gaat worden! 

− Schoonheid is een ongelukje van de natuur, op oudere leeftijd...is het 

kunstwerk. 

− De kunst van het ouder worden bestaat uit… de hoop nooit opgeven. 

− Volwassen zijn is de kunst om te leven zoals je bent, want je kan het 

toch niet veranderen. 
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− Als we ouder worden...wordt schoonheid innerlijke kwaliteit. 

− Voor de leek betekent derde leeftijd “winter” en voor de wijze “het sei-

zoen van de oogst”. 

− In de ogen van de jeugd zijn wij vuur, maar in de ogen van anderen zien 

wij licht. 

− Niet oud zijn is hij die zijn haar verliest, maar wel zijn “hoop”. 

− Niet oud is degene die in zijn hart de liefde brandend houdt. 

− Hij die het geloof in de toekomst staande houdt en ervan overtuigd is 

dat voor het hart geen leeftijdsgrens bestaat. 

− De som van oud zijn betekent: veel opgespaarde (jeugd)jaren. 

− Wij houden van oude kathedralen, van antieke meubelen, oude boeken,

…, maar vergeten vaak de morele an spirituele waarden van anderen 

rondom ons. 

Wordt vervolgd 

 

Hij die iets heeft te zeggen van ‘t mijne, 

Die ga naar huis en bezie het zijne; 

Vindt hij bij ‘t zijne geen gebreken  

dan mag hij vrij van ’t mijne spreken. 
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Vier het leven, 

Geniet van de kleine dingen 

 

 

 

  Nieuws uit Sparke Viers  
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  Sfeerbeelden van de maand  
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We gingen een paar keer naar de Woensdagmarkt om verse watermeloen, 

limoenen en aardbeien. We maakten hiermee aardbeienconfituur en een lek-

kere watermeloen limonade. 
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We maakten een verfrissend dessert 

van mascarpone met aardbeien en           

frambozen.  

We delen graag het recept. 

Mascarponemousse met aardbeien 

en frambozen (4 personen) 

125 g frambozen 

200 g aardbeien 

50 g fijne kristalsuiker 

1 limoen 

200 g mascarpone 

125 ml room 

30 g pistaches 

1. Leg enkele frambozen opzij. Snij de aardbeien in stukken en leg ze in 

een kookpan en voeg de rest van de frambozen, de helft van de suiker 

en een scheutje water toe. Breng aan de kook en laat 5 min sudderen. 

Zet het vuur uit en laat afkoelen. 

2. Rasp de zeste van de limoen en pers de vrucht uit. Mix de rest van de 

suiker met de      mascarpone tot een romig mengsel. Klop de room stijf 

en meng er 1 tl limoenzeste, 1 el limoensap en de mascarpone onder. 

3. Schep een laag mascarpone in glazen. Bedek met de vruchtencompo-

te en eindig met nog een laag mascarpone. Garneer met de fijngehakte 

pistaches en de opzij gehouden frambozen. 
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.  

Nog meer bak– en  

kookplezier! 
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Leona werd 87 jaar en dat werd gevierd met een 

groot stuk taart voor iedereen! 

De familie van Leona kwam langs en bezorgde 

haar een onvergetelijke verjaardag. 

 

Bedankt voor de traktatie !! 

Mooie vriendschappen die ontstaan in Sparke Viers 
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We brachten een bezoek aan de 

kerk van ver Assebroek en staken 

ons kaarsje aan. Op vraag van on-

ze bezoekers hielden we een mo-

ment stilte en sloten we af met 

een gebed. 

Erna gingen we nog een wafel of  

pannenkoek gaan eten in het 

Leemhof.. 
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. 

 

  Jarigen in Sparke Viers 

Georgette Mechele (1/9/1932) 

Yvonne Harteel (3/9/1936) Ivonne Carette (15/9/1942) 

Martha Vanneste(18/9/1933) 

Marcella Vanparys (20/9/1941) 
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  In Memoriam  

Paul De Wispelaere  

(8/12/1930—6/7/2022)  

  In Memoriam  

André Goossens  

(15/03/1925 —  17/8/2022)  

Waar je ook bent 

Ik zou het niet weten 

Niet in afstand of tijd te meten 

Maar ik heb je bij me 

Diep in mij 

Daarom ben je zo dichtbij 

T. Hermans 
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  Nieuws uit GAW Altegaar 
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Nieuws uit Westervier 

We werden in augustus getrakteerd op een portie gezelligheid door het Sint-

Janscollege uit Gent. In de voormiddag konden we samen verhalen verwe-

ven in een God's Eye voor de tentoonstelling in september.  

 

's Namiddags vertrokken 

we naar het For Free-

dom Museum om daar 

(en in de busjes) naar 

elkaars vertellingen te 

luisteren. Een drankje 

als toost op de leuke 

dag sloot de dag af, voor 

we zingend terug naar 

huis reden.. 
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Ook op de afdelingen stond  de 

Tour centraal. Wie ging aan de 

haal met de gele trui? 

Wie juli zegt, zegt Tour de France.  

Wie kon en wou mocht ook een stuk-

je meefietsen met de renners. Zo 

hebben we ons even helemaal kun-

nen inleven! 
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In oktober won Chiro St-Rita onze wedstrijd i.f.v. 

de dag van de jeugdbeweging,. Ze maakten de mooiste vlag en kregen in 

ruil een heerlijk pannenkoekenfestijn. 

Samen werd er gezongen 

en gedanst. Dat jonge ge-

weld deed heel wat ogen 

twinkelen. We waren weer 

allemaal even 18 jaar.  
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Heel wat babybezoek tijdens de zo-

mervakantie. Op Heemnisse  kwam 

Lea , het dochtertje van Griet 

(teamcoach Heemnisse) en Jeroen 

kennis met ons. 

 Op Wonnebronne kwam  baby Fiona,  

dochtertje van collega Glecie, even 
langs voor haar  babybadje.  

Samen haalden we herinneringen van 
de kindertijd op en zongen we kinder-
liedjes. Wat genoten we! Nogmaals 
proficiat aan de ouders. 
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Ook in de moestuin werd er niet stilgezeten. Er 

vond in juli een klus-avond plaats met de buurt-

moestuiniers.  

Onze huis-bijtjes hebben niet stil geze-

ten. Er zijn terug enkele potten Wester-

vier-honing beschikbaar. Dikke merci 

aan huisimker Tim. 

Dankzij de appelboom in de moestuin bakten we 

er op los. Appelcake, appelcrumble en appelqui-

che, we maakten het allemaal.  

 

Waar ‘pluk-mij’ lepels staan  

mag je gerust eens proeven  

van het lekkers 
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Luc en zijn vrouw Madeleine ston-

den ook deze 2 maanden paraat 

om ons met muziek te bekoren tij-

dens de dansnamiddagen. 
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Met dit warme weer was het heerlijk ver-

toeven in de schaduw het Ryckeveldebos 

De Brugse klokken-

spelvereniging op be-

zoek in Westervier! Al-

tijd een bijzonder mo-

ment met Brugse klan-

ken . 
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Een uitstap naar de zee of gaan 

eten naar de Siphon? We doen het 

gewoon!  

Bedankt aan de helpende handen! 
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Verfrissende lekkernijen op verschil-

lende afdelingen. 
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Het leven zoals het is 

op Wonnebronne: die-

ren verzorgen, was 

plooien, soep maken, 

zorgen voor decoratie, 

fietsen… 
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Bezige bijen op Ommen-

tomme. De honingcake werd 

gesmaakt. 

Een traditionele tomaten-

soep stond nog eens op 

het programma.  
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De bloemetjes werden buitengezet op 
Nokkema. We gingen naar de woens-
dagmarkt in Brugge en haalden een 
bloemetje in de winkel voor een mede-
bewoner. 

Er werd gezorgd voor decoratie, ver-

se fruitsap in de ochtend en vers fruit 

voor bij het ijs. 
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Heel wat te beleven op 

Heemnisse: volksspelen uit 

de oude tijd, een bezoekje 

uit Bladelin, fietsen of ge-

woon gezellig buiten vertoe-

ven. 
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Jarigen  

 

4 september Mevr. Bil Yvonne 

6 september Dhr. Pitteljon Louis 

7 september Dhr. Demeyer Edmond 

11 september Dhr. Schoutteet Andre 

14 september Mevr. Pieters Monique 

15 september Dhr. De Bock Pierre 

16 september Mevr. Soens Fernande 

19 september Dhr. Van Belleghem Paul 

21 september Dhr. Cooreman Sylvain 

21 september Mevr. Van Belle Ghislaine 

22 september Dhr. Vanreybrouck Francis 

25 september Dhr. Goossens Hubert 

28 september Mevr. Verniers Simonne 
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Nieuws uit Den Hoek   

 

Bye Bye mooie zomer met je prachtige sfeer. 

We kijken uit naar magnifiek septemberweer! 
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Graag heten we nieuwe centrumleider van lokaal dienstencentrum Den hoek 

Britt welkom! 

 

Dag Britt, 

Eeerst en vooral willen we jou “welkom” heten, dat moet je zeker weten! 

Alle bewoners van “Den Hoek”, je ziet het, nog wel en gezond, dank zij jouw 

tweede stuurman, die ons zo goed bijstond! 

Nadat Ann ons verliet, was Nathalie onze toevlucht, en wij waren opgelucht! 

Vol enthousiasme, dag na dag, hielp ze ons waar ‘t kon, een goede, sterke 

bron! Laat haar maar rustig zo verder doen, geen spanning en jachtig leven, 

dan zal ze zoveel wedergeven! We kennen jou nog niet zo goed Britt, maar 

wees er zeker van, we verwachtengeluk met jou, elke dag als het kan!  

We zwalpten eerst rond zonder kapitein, maar stormen krijgen ons niet klein! 

We zijn zo blij nu jij bij ons bent, we hopen dat je ‘t hier vlug went! ‘t Is leuk, 

we zijn hier heel gelukkig, ‘t is fijn, we voelen ons veilig en zo moet dat zijn! 

Verder zijn we met jouw ‘ploeg’ tevreden: ontcijfer maar 

N.I.M.E.S.D.CA.CHR.C, een heel mooie bende, ze worden door ons hier 

aanbeden! 

Britt, maak het voor jou niet te zwaar, we vertrouwen op jou, acht waar! Doe 

het maar rustig aan, stilletjes wennen, neem nu de tijd ons te leren kennen! 

En, hulp nodig, er zijn nog vlijtige handen en samenwerken schept goede 

banden! We zijn één grote familie, we houden van elkaar, daarom voor jou 

dit lief gebaar! Een goed begin EEN, TWEE, START… BRITT NU ONZE FA-

VORIET! 

Annie, in naam van alle bewoners 
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Vanaf oktober starten we opnieuw 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 opgemaakt. 

 

 4 oktober  om 14u30 

 Lokaal Dienstencentrum Den Hoek  

 Gratis  

 Inschrijving niet nodig  

Activiteiten in de kijker! 

De mooie bloemen die wij gingen plukken in de 

Bloemenzee zijn aan het drogen en zullen we 

gebruiken voor dit crea-moment. 

Touw, een blikje en zeezand zijn de ingrediënten 

voor de mooie creatie die we zullen maken. 

 Iedereen is van harte welkom!  

 

 Woensdag 28 september om 15u00 

 Lokaal Dienstencentrum Den Hoek  

 Gratis  

 Inschrijven bij centrumcoördinator of Nathalie   

Creatief met droogbloemen 

Bingo 
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Terug van weggeweest! 

 

Vanaf september starten we terug 

onze wekelijkse breinamiddag op 

donderdag! Geniet naast het breien 

van een gezellige babbel.  

 

   1, 8, 15, 22 en 29 september 

  Lokaal Dienstencentrum Den Hoek  

 Gratis  

  Inschrijven niet nodig  

 

Een knoop af? Een gaatje stoppen of een klein stukje zoom innaaien? Het kan 

allemaal, want op donderdag 8 september komt  Anette voor al uw kleine 

naaiherstellingen. 

 

 

GEZOCHT!  

Heb je nog knopen op overschot? Breng ze 

gerust binnen in het Lokaal Dienstencen-

trum! We kunnen ze goed gebruiken!  

Breinamiddag  

Retouches 
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Taart voor de jarigen  

 

Op dinsdag 20 september vieren we onze verjaarde           

residenten van de maanden april, mei, juni, juli en  

augustus. 

Kom samen met ons vieren en geniet van een     

lekker stuk taart, een kopje koffie en veel              

gezelligheid!  

  

 Dinsdag 20 September om 14u30 

 Lokaal Dienstencentrum Den Hoek 

 €5 voor bezoekers, residenten gratis 

 Inschrijven tegen 16 september 

 

 

 

Ijskar  

 

Een bolletje pistache, rhum raisin, vanille of 

nog liever een andere smaak? Kom op 

maandag 12 september genieten van een 

verfrissend ijsje van De Ijsvogel! Kies zelf 

het aantal bollen, welke smaak je het        

liefste eet en of je een potje of hoorntje wilt!  

  

 Maandag 12 september om 15u00 

 Lokaal Dienstencentrum Den Hoek 

  Afhankelijk van aantal bolletjes 

 Inschrijving niet vereist  
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Vrijetijdsmarkt & Vrijwilligersmarkt 

Op zondag 18 september neemt het Lokaal Dienstencentrum Den Hoek deel aan 

de vrijetijdsmarkt & vrijwilligersmarkt. Je kan ons tussen 11u en 15u terugvinden 

in de tuin van het Cultuurcentrum Scharpoord te Knokke-Heist.  

 

Wat houdt dit in?  

De vrijetijdsmarkt en vrijwilligersmarkt is een onderdeel van het vrijetijdsweekend. 

Tijdens deze markt ontmoeten jeugd-, sport & culturele verenigingen elkaar, kun-

nen bezoekers flaneren langs de kraampjes en krijgen ze een indruk van het rui-

me verenigings-, ontspannings-, vrijetijds- en vrijwilligersaanbod. 

  

 Zondag 18 september van 11u00 - 15u00  

 Tuin Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-

 Heist 

   Gratis  

   Inschrijving niet nodig  
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Sfeer beelden van de voorbije zomer 

 

 

 

 

 

Zomer aperitief 
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Verjaardagen zijn net als chocolaatjes, 

Je geniet er veel meer van als je niet telt 

hoeveel je er hebt gehad. 

 

Proficiat aan de jarige Christiane 
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Nieuws GAW De Zilvertorens  

Sijsele  
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‘t is weer voorbijgevlogen, die mooie 

zomer. We konden elkaar blijven ont-

moeten op woensdag, en konden de  

rummikubcompetitie verder aangaan.  
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 GESCHIEDENIS VAN DE BRUGSE BANKVOET  

Armand Decloedt  

(vervolg Vierkrant zomereditie) 

 

c/ Hoe komen Brugse bankvoeten op de leuning van een brugje in de 

buurt van Leiden (N) terecht?  

 

Door mijn zoektocht op het internet kwam ik in con-

tact met de heer Jalf Flach, een gepassioneerd Art 

Nouveau kenner uit Gelderland (N). Hij bezorgde me 

een foto van een “Drakenbrug” in de buitenplaats 

Rhijngeest in de buurt van Leiden.  

 

Dezelfde bankvoet werd hier verwerkt in de leuningen 

van een brugje!  

Dankzij de welwillende medewerking van de heer Pe-

ter Boer, secretaris Vereniging Oud Oegstgeest, kun-

nen we de herkomst ervan reconstrueren.  

In 1840 werd het landgoed verkocht aan jonkheer A.L. 

van Heteren Gevers en de nieuwe eigenaar legde er een parkbos aan in 

Engelse landschapstijl met water-en wandelwegen.  

En ergens na 1840 maar vóór 1900 werden op de 

brugleuning van één van de brugjes ter verfraaiing 

de ornamenten geplaatst. Vermoedelijk hebben die 

eerst dienst gedaan als bankvoeten (cfr. detail hier-

naast: rechthoekig bevestigingsstuk voor de rug-

planken van een bank) of ze werden zo aange-

kocht en dan aangepast voor de brugleuning.  

In 1898 werd het landgoed eigendom van de gemeente Leiden die het aan-

wendde voor de vestiging van een gesloten psychiatrische inrichting.  

Het bruggetje werd in de jaren ’60 van de vorige eeuw afgebroken en het 

hekwerk inclusief ornamenten opgeslagen. In 2001 werd het hekwerk te-

ruggeplaatst op een bruggetje en na grondige restauratie in 2017 plechtig 

heropend als “Drakenbrug”.  

De foto hieronder uit ca. 1910 duidt aan dat men toen ook al twijfelde over 

de naam zwanen- of slangen- of drakenbruggetje!  
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Het verhaal van het brugje (ca. 1850) en de foto (ca. 1910) tonen aan dat de 

Brugse bankvoet niet ontworpen is door cond. Bouchez maar dat hij een be-

staand exemplaar heeft “aangepast” t.t.z. de schubben verwijderd.  

Misschien heeft hij dit gedaan in een poging om de Brugse bankvoet op een 

zwaan te doen lijken?  

Conclusie :  

De typisch Brugse banken werden niet in Brugge ontworpen.  

 

3/ Nieuw ontwerp van Brugse bankvoet in 1951  

19.07.1951  

 

 

In 1951 werd een nieuw aangepast ontwerp gemaakt van 

de Brugse bankvoet.  

Hierbij valt op dat in vergelijking met de eerste versie (zie 

tek. blz. 6 en foto’s blz. 10 & 11) de vleugels de onderkant 

van de staart raken en erop steunen zodat een sterkere 

en zwaardere (cfr. weegt +/- 40 kg/st.) bankvoet gereali-

seerd werd.  

 

 

 

 

 

 

Door de oproep in het Brugsch Handelsblad (zie ook blz. 

12) kwam ik, via een lezer, in contact met Pierre Goetinck.  

Die laatste heeft een houten (giet?)model in zijn bezit (zie 

foto hiernaast) van dit nieuw ontwerp gemaakt door zijn 

grootvader Jan Standaert stichter van Huis Standaert in 

de Witteleertouwersstraat Brugge.  
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ca. 1977 ( = vóór heraanleg en verkeersvrij maken van Burgplein)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande details van foto’s uit de Beeldbank Brugge is te zien dat 

de banken vooraan (links en rechts) bankvoeten hebben van de eerste ( ca. 

1905 ) versie (cfr. vleugels raken niet de staart – zie blz.6) terwijl de andere 

banken voorzien zijn van bankvoeten type nieuwe (1951) versie (cfr. vleu-

gels steunen op de staart).  

Heden  

 

 

 

 

 

 

 

4/Is het een zwanen(hals)-, griffioen-, chimeer- of draken-kop ??  

Zoals uit voorgaande blijkt, bestaat er reeds sedert het eerste ontwerp van 

de Brugse bankvoet verwarring over wat de kop ervan voorstelt.  

In een poging om enige verduidelijking te brengen, heb ik naast een foto (zie 

hieronder) van de huidige kop de kenmerken geplaatst van de verschillende 

hiervoor gebruikte namen.  
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1) zwaan  

 

 

 

2) griffioen  

lichaam van leeuw en kop en vleugels van adelaar  

3) chimeer  

3 koppen (leeuw, draak en geit)  

4) draak  

lichaam van slang met vleugels en (meestal) vuur-

spuwende kop  

 

Niettegenstaande velen in de Brugse bankvoet een zwaan willen zien, ver-

moedelijk gedreven door een onvervulde wens om meer zwanen in het 

Brugse straatbeeld te zien, is dit moeilijk hard te maken omdat cond. Bou-

chez zelf zijn “ontwerp” een chimeerkop noemde. 

Vermoedelijk bedoelde cond. Bouchez met chimeer het algemeen begrip er-

van als gemengd schepsel van meerdere lichamen of soorten?  

In het beste geval kan de bankvoet dan beschouwd worden als een chimeer 

van een zwanenhals met drakenkop en -vleugels en slangenstaart!  

Het is hoe dan ook duidelijk dat enkel de draak enigszins de gelijkenis kan 

doorstaan met de Brugse bankvoet, des te meer daar het vermoedelijk origi-

neel ontwerp schubben op zijn lijf had. 

…..Of zou het een wyvern kunnen zijn???  

De wyvern lijkt op een draak maar heeft slechts twee poten waardoor hij 

meer op een vogel lijkt.  

Die poten worden dan ook vaak als vogelpoten afgebeeld.  

Onze Brugse bankpoot heeft ook twee weliswaar kleine pootjes of steun-

tjes?!  
De wyvern is een symbool dat veel voortkomt in ornamenten uit de Victori-

aanse periode.  

 

 

ornament uit de Macfarlane’s cataloog uit 1882  

 

De Cloedt Armand 
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Verjaardagen medewerkers  

Makhokh Ismail Moulay 2 september 

Verstraete Carine 6 september 

Soens Caitlin 8 september 

Florisoone Marian 9 september 

Meulemeester Thulyne 11 september 

Van Den Dorpe Joyce 14 september 

Crevits Emelien 14 september 

Gaelens Laura 16 september 

Demeyer Kelly 18 september 

Derudder Dina 18 september 

De Pannemaeker Kelly 21 september 

Lambert Maureen 28 september 

Bisschop Anja 29 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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