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  Beste vrienden van  

Curando West 

Na 5 leerrijke weken zit onze grote ervaring/uitdaging 

van de leerwerkplaats erop. Wat zijn we ontzettend blij 

hoe dit is verlopen. Gewoonweg een geweldige tijd die 

we nooit zullen vergeten. 

We zijn enorm gegroeid in onze verpleegkundige kennis 

en communicatie, maar vooral in het functioneren als 

een echt team die zoveel mogelijk tijd wilde vrijmaken 

voor de bewoners.  

In het begin van onze stage was het zoeken. Zoeken 

hoe iedere individuele bewoner moest benaderd worden. 

Maar stilletjes aan kwamen we op gang met enkele leu-

ke ideeën. Zoals het spreekwoord zegt: achter de wol-

ken schijnt de zon. We hadden een moeilijke start, maar 

een positief, stijgend verloop.  

De verschillende uitstappen naar Brugge, Oedelem, 

Sijsele en zelf naar de kust hebben ons op een speciale 

manier leren kennismaken met de bewoners. Dat heeft 

ons enorm geholpen om te kunnen inspelen op de wen-

sen van iedere individuele bewoner.  

Alsook onze verschillende activiteiten, zoals pannenkoe-

ken, wafels en cake bakken, verschillende keren aperi-

tieven, confituur maken, schilderen, knutselen en een 

paar keer gaan wandelen in de omgeving van Westervier 

heeft ons doen nadenken wat dit met de bewoners doet; 

een goed gevoel geven. En hebben de bewoners een 

goed gevoel? Dan wij ook. 

Onze visie had dan ook te maken met de persoonsge-

richte zorg en die wilden we zo veel mogelijk gaan vol-

gen. Daarom zochten wij vaak een speld in een hooi-

berg, maar wel met man en macht naar verschillende 

oplossingen om zo goed mogelijk ons best te doen voor de bewoners. We 

hebben geprobeerd om het terras rolstoelvriendelijk te maken en de activitei-
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ten af te stemmen naargelang de bewoners hun kunnen/ 

in wat ze zin hebben. Iedereen had hier deugd van en zo 

was iedereen het zonnetje in huis.  

Dit zou nooit een volwaardige periode geweest zijn zon-

der de kans te krijgen van Westervier en Vives graduaat 

verpleegkunde Brugge om de leerwerkplaats hier te laten 

doorgaan.  

Maar ook niet zonder de steun van onze leerkrachten, 

het team van Nokke Ma, het personeel van de keuken, 

de bewoners en hun familie. Maar ook niet zonder elkaar. 

Een dikke dank jullie wel.  

Dankzij jullie zijn we open gebloeid en klaargestoomd 

voor het echte werkveld. We hadden het roer stevig in 

handen.  

En nu…  

Nokke ma' voort, 

nokke ma' voort, 

breie ma' 

breie maar 

nokke ma' voort, 

'k zal u wel volgen gij 

snelle Behendigheid, 

'k zal u wel halen en 

eer ge uw een' kouse afbreidt 

hebbe 'k een liedtje op een 

bitje papier geleid: 

nokke ma' voort, 

nokke ma' voort, 

breie ma' 

breie ma' 

nokke ma' voort. 

 

Want onze leerwerkplaats zit erop en wij gaan “voort”.  

Namens de studenten van de leerwerkplaats van de Vives graduaat ver-

pleegkunde Brugge, Lotte, Manoi, Daphné, Sharon, Justine, Khaila, Natha-

lie, Bryon, Abel, Rhune, Gwendolyn, Laurie en Rahima. 
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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 

Ook wij waren terug van de partij op de Langste Stoel om de dag van de bu-

ren te vieren! We vatten dit jaar post in de Speelpleinlaan. 

En omdat samen toch zoveel leuker is namen we vanuit het lokaal diensten-

centrum Den hoek ook deel aan Stoeperitief. Samen klinken en de week van 

verbondenheid vieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn ook blij dat we vanuit Curando West de verbondenheid en troost 

mee zichtbaar kunnen maken in Brugge o.a. door de Troostplek aan wzc 

Westervier die opgericht werd in samenwerking met Ferm. Fijn dat we als 

teken van verbondenheid aanwezig konden zijn op het warme persmoment 

van de wensbomen in de Steenbrugse bosjes aan AZ Sint-Lucas. Onze 
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wens en enkele blauwdrukken zijn hier ook terug te vinden. 

  

 

 

 

 

 

 

Ook de liefde liet zich alom zien in de maand juni. Op 18 juni stapten zowel 

Lien Van Maele (wzc Westervier ) als Izem Kabasakal (Cura thuisverpleging) 

in het huwelijksbootje. 
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Pastorale katern  

Beste bewoners, bezoekers, familie,  

medewerkers, zusters, vrijwilligers en vrienden 

 

Terugblik Meimaand, mariamaand: In juni genoten we stilletjes verder van 

de meimaand. Met bewoners van WZC Westervier gingen we naar de kerk 

in Ver-Assebroek. We werden er zoals altijd warm welkom geheten, genoten 

van een viering en staken er elk een kaarsje aan. Bedankt, aan iedereen, 

om deze eerste uitstappen mogelijk te maken. 
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Wandelwake: Op maandagavond 14 juni 2021 hielden we in Curando 

West onze Wandelwake. Nadat we in november 2020 dit moesten uitstellen, 

maakten we één jaar later in WZC Westervier ruimte om te herdenken en te 

herinneren. Afsluiten deden we met een moment op het prachtig terras van 

CDV Sparke Viers waarbij de families die iemand verloren in deze periode 

elkaar, maar ook collega's terugzien. Langs een tiental verschillende plekken 

kregen de families momenten van verstilling, beelden, muziek ... te beleven.  

De families passeerden achtereenvolgens de zandbak met beeldjes, die tij-

dens de periode dat de deuren dicht waren, voor elk van onze overleden be-

woners geplaatst werden. De koesterlichten, windlichten met herinneringen 

aan de bewoners, die één jaar na het overlijden van de bewoner aan de fa-

milie bezorgd werden, gaven de rest van het parcours aan.  En zo gingen de 

families opeenvolgend naar de troostplek, de blauwdrukken en harpiste Ma-

thilde. Met haar wondermooi harpspel bracht ze een ode aan haar grootmoe 

en alle andere bewoners die we onverwacht moesten afgeven. Nadien pas-

seerden de families ook een plek waar een kaarsje te branden, een religieus 

hoekje en de troostmantel. Doorheen de wandeling vormden kunstige her-

denkingsteksten op de ramen en boomstronkjes met daarop de namen van 

onze overledenen in het zand geschreven de rode draad. Het wandelen slo-

ten we af met een deugddoend fris drankje of bakje troost en een fijn ont-
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moetingsmoment met families en collega's die elkaar al eventjes niet gezien 

hadden. Ongezegde zaken werden uitgesproken, dankwoorden raakten ons 

diep. We voelden en blijven voelen dat we op een zeer bijzondere manier 

verbonden zijn, samen met en door hen die we moesten afgeven. Graag 

zeggen we aan elk van deze families "bedankt voor jullie vertrouwen en tot 

ooit ergens". 

Wie er niet bij kon zijn, laten we graag meegenieten van de sfeerbeelden. 

 

boven en rechts: zandbak met beeldjes, een 

koesterlicht en de blauwdrukken 

boven: harpiste Mathilde en twee plekken om te verstillen 

boven: troostmantel en boomstammetjes met alle namen;  
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onder: nadien samen herinneringen ophalen in de 

tuin van Sparke Viers 

links: mooie teksten op het raam; 

Vooruitblik Vakantie in zicht! 

De zomervakantie is traditiegetrouw een rustigere periode in het kerkelijk 

jaar. Deze tijd, verbonden aan geen bijzonder grote feestdagen, noemen 

we dan ook de “tijd door het jaar”. De liturgische kleur voor deze periode is 

groen en is te zien in de gewaden en kleden in de kapel.  

Maar dit wil niet zeggen dat er niets te beleven valt voor wie de komende 

maanden graag zijn leven verdiept. Zo lopen in WZC Westervier de twee-

wekelijkse gebedsvieringen voor het hele huis door en kan, wie wil, ook da-

gelijks de eucharistieviering van inwonend priester Christoph meevolgen 

om 10 uur, telkens in kapel Hemelbake. Let op, er is geen viering om 10 

uur in de kapel wanneer er een tweewekelijkse viering is en de dagen 

waarop er een viering op de tv te volgen is.  

Verder organiseren we nog een bedevaart naar Ver-Assebroek voor bewo-

ners van WZC Westervier die de voorbije keren niet meekonden omwille 

van de beperkte aantallen die in kerken toegelaten waren. Gelukkig mogen 

we sinds kort met 100 aanwezig zijn in de vieringen binnen. 

Tijdens de zomermaanden hebben we ook enkele bijzondere heiligen te 

vieren. Kijk jij begin augustus naar de vallende Laurentiustranen of bid jij 

mee op 15 augustus een extra weesgegroetje? Je leest er iets verder in de-

ze pastorale katern alles over.  

Speciaal voor O.L.V. terhemelopneming op 15 augustus houden we ook op 

vele plekken in onze zone een gebedsmoment. Hou voor de laatste infor-

matie hierover de activiteitenkalender van jouw huis in de gaten. 
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Enkele heiligen in juli  

 

H. Thomas, apostel (3 juli) 

Thomas is vooral bekend om zijn aanvankelijk ongeloof 

in Jezus’ verrijzenis. Maar wanneer de verrezen Heer 

hem zijn open zijde toont, is hij het die uitroept wat de 

eigenlijke paasboodschap is: ‘Mijn Heer en mijn God’ . 

 

H. Godelieve, maagd en martelares (6 juli) 

Godelieve (1049-1070) wordt geboren te Londesfoort nabij 

Boulogne uit zeer godvruchtige ouders. Na haar jeugd wordt 

ze uitgehuwelijkt aan Bertolf, heer van Gistel, maar al snel 

verstoot hij haar. Haar ouders en de overheid komen tussen-

beide en Bertolf wordt terechtgewezen. Hij neemt opnieuw 

zijn vrouw bij zich maar geeft tenslotte toch bevel haar te 

vermoorden. Vrij vlug ontstaat een bedevaart naar haar graf. 

De abdij ‘Ten Putte’ wordt opgericht op de plaats waar de 

heilige geleefd heeft. De heilige Godelieve is een geliefkoosde Vlaamse hei-

lige. 

 

H. Maria Magdalena (22 juli) 

Maria Magdalena, de zondares aan wie Jezus vergiffenis schenkt, wijdt zich 

met liefde aan zijn dienst. Terwijl de apostelen vluchten blijft zij, samen met 

Maria, Johannes en enkele vrouwen, bij het kruis van de Heer. Jezus beloont 

haar nederige trouw door op paasmorgen het eerst aan haar te verschijnen 

en haar op te dragen zijn verrijzenis aan de leerlingen bekend te maken. 

 

H. Ignatius van Loyola, priester (31 juli) 

Ignatius (1491- 1556) is de stichter van de ‘Sociëteit van Jezus, 

(Jezuïetenorde)’. Na zijn bekering krijgt hij tijdens zijn theologische studies te 

Parijs zijn eerste volgelingen. Te Rome werkt hij aan de verspreiding in Euro-

pa van deze ‘gezellen van Jezus’ en aan hun missionaire ontwikkeling. Zelf 

is hij het voorbeeld van een totale gehoorzaamheid aan de kerk en de paus.  



18 

 

Enkele heiligen in augustus 

 

H. Laurentius, diaken (10 augustus) 

Vier dagen na paus Sixtus II wordt diaken Laurentius te 

Rome ter dood gebracht op 10 augustus 258. Volgens het 

verhaal wordt Laurentius op een vuur geroosterd, nadat hij 

de goederen of de schatten van de Kerk aan de armen uit-

deelt. Wanneer hem de keizer de schatten vraagt, brengt 

Laurentius hem de armen want “Dit zijn de schatten van de 

kerk”. 

Door zijn bijzondere dood is hij de patroonheilige voor on-

der andere iedereen die met vuur te maken heeft, zoals de 

mensen die barbecueën. Rond deze tijd vliegt de aarde 

ook door een meteorenzwerm, de Perseïden, en kan je 

dus vele vallende sterren zien, de Laurentiustranen. 

 

Tenhemelopneming van Maria (15 augustus): 

Gelukkig die naar het Woord luisteren (Lc.11,27-28) 

Op het einde van haar aardse leven is de Onbevlekte Moeder van God met 

lichaam en ziel opgenomen in de hemelse glorie. In deze woorden omschrijft 

Pius XII (1950) het katholiek geloof met betrekking tot de Tenhemelopne-

ming van Maria. ‘Voortvloeiende uit haar goddelijk moederschap is de Ten-

hemelopneming van Maria voor gans de mensheid een teken van hoop en 

een belofte van verrijzenis’.  

 

H. Helena (18 augustus) 

Helena (248-329) bekeert zich, na de bekering van haar 

zoon, keizer Constantijn, ook tot het christendom. Ze be-

zoekt Jeruzalem en vindt de plaats waar het kruis van 

Jezus, na de kruisafname, diep in de grond bedolven is. 

Het kruis wordt opgegraven en door een blinde vrouw 

als echt herkend. De vrouw kan zien, het kruis wordt ter 

verering in processie in de stad rondgedragen. Het wordt 

verheven vandaar het woord ‘Kruisverheffing’, feest op 

14 september.  
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Enkele wensen voor de zomer 

Lang geleden woonde een jongen in een klein huis op een heuvel. Iedere 

avond zat hij voor zijn huis en keek naar het huis aan de overzijde van het 

dal: een ongelofelijk mooi paleis met ramen die fonkelden als goud. Hij 

droomde over de edelen die in zo’n huis leefden en wenste om bij hen te 

mogen zijn. Op een dag ging hij naar het huis toe. Het was al avond toen hij 

er aankwam. In plaats van een paleis was het een boerderij, met ramen van 

gewoon glas. De oude man en zijn vrouw die er woonden ontvingen hem vol 

liefde. Toen de jongen over zijn droom en zijn teleurstelling vertelde, schud-

den ze verdrietig hun hoofd. Omdat het te laat was om nog naar huis te 

gaan mocht hij in hun huis overnachten. De volgende dag werd de jongen 

heel vroeg wakker. Hij stond op, ging naar het raam en zag in de verte, op 

de heuvel aan de andere kant van het dal, een huis waarvan de ramen schit-

terden als zuiver goud. Zo iets moois had hij nog nooit gezien! Ineens besef-

te hij vol ontroering dat hij naar zijn eigen huis keek. Toen hij later naar zijn 

huis met de gouden ramen terugkeerde, was hij volmaakt gelukkig. (C. Le-

terme) 

 

 

 

 

God, Jij die bent ‘Ik zal er zijn voor jou’, 

Wil met ons mee op tocht gaan. 

Zegen ons langs de wegen die we gaan. 

Zegen ons en onze familie en vrienden. 

Zegen al wie we mogen ontmoeten. 

Zodat wij met vertrouwen verder mogen gaan. 

(naar het tochtboek van IJD) 
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Mevr. Deknock Huguette 
24 maart 1932 –  31 mei 2021 

 

Leven  
is mensen en dingen 

omhelzen 
en weer loslaten. 

Zr. Ceyssens Maria-Albert 
31 augustus 1933 –  9 juni 2021 

Er is geen begrijpen  

en aanvaarden is moeilijk. 

Er zijn geen woorden  

en ons voelen doet pijn. 

Er is alleen het weten  

dat jouw naam in de palm 

van Gods hand geschreven staat. 

– G. Gezelle  

In memoriam  
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Mevr. Marie-Helena Van Der Mynsbrugge 
13 maart 1928 –  24 juni 2021 

En ik blijf hier dromen 

dat ik je ooit terugzie, 

mijn licht en jouw schaduw 

doen samen een dans. – Y. Van Emmerik  
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Paster Van Haecke (Deel 2) 

 

Ludovicus Van Haecke, talentvol spreker  

Pastoor Van Haecke was een uitzonderlijk, talentvolle redenaar. En dat was 
bekend in heel Vlaanderen. Het waren niet alleen zijn sermoenen die ophef 
maakten. Ook zijn voordrachten brachten massaal veel volk op de been.  

Vanaf 1866 tot de eeuwwisseling wordt Van Haecke overal aangekondigd 
als spreker, op vergaderingen en voordrachten. Bij het Davidsfonds was hij 
een vaste gastspreker.  De onderwerpen die door Van Haecke werden be-

handeld waren zowel religieus, 
politiek als sociaal. Op maandag 
23 januari 1882 handelde hij over 
“den ijzeren weg”. Vandaag de 
N.M.B.S.  

GAZETTE VAN BRUGGE  

VAN 21 JANUARI 1882  

 

Van Haecke koos de thema’s voor zijn voordrachten zelf, want het was niet 
voor het onderwerp dat de mensen kwamen, maar voor Pastoor Van Haecke 
zelve!  Elke avond was hij de vedette in bomvolle zalen. De titels van z’n 
spreekbeurten zijn zeer divers : Maskers aan, maskers af ; De wereld wilt 
geholpen zijn ; Den Augustyn ; De Griekse Kerk in het Oosten ; Vlaamsch en 
vlaamsch ; Hoe men schilder wordt; op de Vapeur enz... We lezen aankondi-
gingen voor voordrachten in Diksmuide, Langemark tot in Antwerpen en na-
tuurlijk Brugge. Ook politiek was hij welbespraakt. De liberalen noemden 
hem tijdens de kiesstrijd van 1881 “Père Lacordaire”, naar de bekende pre-
diker en Dominicaan die zelfs pleidooien gaf in het Franse assisenhof.  
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Meneere Van Haecke, populaire grapjas  

Zijn fratsen en grappen werden gretig doorverteld. Soms aangedikt maar al-
tijd graag aangehoord in alle klassen van de Brugse bevolking. Enkele voor-
beelden :  

Van Haecke en de koetsier  

Zo kreeg pastoor Van Haecke eens een lift aangeboden  

van een koetsier die hem in zijn gesloten koets van de 
Burg naar zijn huis in de Moerstraat bracht.  

In de St-Jacobsstraat was er een klein accidentje en het 
verkeer stond er stil rechtover ‘t Boterhuis. Dat duurde 
te lang naar Van Haecke z’n gedacht en hij verliet stille-
tjes de koets om via het smalle straatje naast de kerk 
naar z’n huis te gaan. Toen de koetsier na een kwartier 
aanbelde, was het Van Haecke hemzelf die open deed. 

Met een uitgestreken gezicht zei hij : “Ik zien nog van den helen dag niet 
buuten gewist koetsier, mo m’n broere is up commissie !”  

Het plankier en den ezel  

Toen Van Haecke eens op stap was op Sint-Gillis, kwam hij op een smal 
voetpad een man tegen die gekend stond als donkerblauwe liberaal. De 
man zei nors : “Voor een ezel ga ik niet van ’t plankier”. Waarop Van Haecke 
fijn antwoordde “Ikke wel !”  

De voiture van de kanunnik  

Ook de oversten van de kapelaan moesten er aan geloven. Zo kreeg hij 
thuis eens een kanunnik, secretaris in ’t Bisdom, op bezoek. Juist op het 
ogenblik dat de geestelijke aanbelt komt de vuilniskar voorbij. Van Haecke 
opent de deur, kijkt naar de vuilniskar en zegt : “Meneere den Kaneunink is 
met de voiteure gekommen zie ik!  

De Kruisweg  

Dat ook eenvoudige mensen bij Van Haecke ‘rare konden varen’ ondervond 

het oud vrouwtje dat naar Sint-Jacobskerk kwam om de kruisweg te bidden. 

Het moedertje had een zeer slecht zicht en was blij toen ze in de kerk een 

brevierende pastoor tegen kwam. “Meneere Paster, ‘k zieën ik héél slicht, 

Wil je mien e ki zeggen woar dat de Kruusweg begunt, ost je belieft ?” Van 

Haecke kijkt ‘n keer rond en zegt dan heel stilletjes “Aan het huwelik moe-

dertje”.  

d’ Encycliek  

Maar ook de collega’s pastoors werden wel eens bij de neus genomen. Er 

was een vergadering met jonge onderpastoors en kapelaan Van Haecke 

ging het hebben over de sociale werking in de kerk.  



24 

 

Op een bepaald moment komt de steeds groter wordende 
aanhang van de politiek actieve priester Adolf Daens ter 
sprake. Een van de jonge priesters is van mening dat de 
Pauselijke encycliek “Rerum Novarum” sterk moet gepredikt 
worden, waarop de kapelaan antwoordt: ”Aan d’encycliek 
vaag ‘k vierkant m’n voeten!”. Algemene consternatie bij de 
jonge priesters.  

De volgende dag mag de kapelaan het gaan uitleggen op 
het bisdom. “Wat heb ik vernomen” aldus de Bisschop. “Gij drijft de spot met 
de encycliek van de Paus ? Waarop Van Haecke verwonderd zegt “Ik begrijp 
niet waarover je het hebt monseigneur. Ik heb gisteren héél duidelijk ge-
zegd : Ik vaag m’n voeten aan Daens z’n kliek!” Waarop de kapelaan naar ’t 
plafond keek !  

De rappe koster van Sint-Jacob  

De “rare toeren” van de pastoor waren berucht. Zo was er op Sint-Jacobs 
een koster die bij iedere berechting als ’n bezetene te keer ging. Je moet we-
ten dat bij een berechting van een stervende de koster in koorkleed en al 
bellende door de parochie stapte, op korte afstand gevolgd door de pastoor. 
Dat gebeurde normaal op een eerbiedige wandelpas. De voorbijgangers de-
den dan hun hoed af of knielden neer. Maar voor de koster van Sint-Jacobs 
kon het nooit rap genoeg gaan. De schrik om “te laat” te komen zat er bij de 
man duidelijk in. Van Haecke, die al een jaartje ouder werd en soms last had 
van jicht, zei de volgende berechting zelf te willen doen.  

Op een zondag in de vooravond was het zover. De pastoor werd opgeroepen 
en ging naar de kerk om het Heilig Oliesel op te halen. De koster was er 
reeds gearriveerd en stond vertrekkensklaar in koorkleed met zijn bel in de 
hand. Met zachte stem zegde de pastoor “’t Is in de Beenhouwerstroate, 
niemmero ‘tsestig” en hij voegde er aan toe “En je got ’t er moeten spoed 
achter zetten, want die mens is wreed slicht”. De koster vertrok als ’n blik-
semschicht. Hij koerste langs de straat en belde-en-belde dat horen en zien 
verging ! De gelovigen knielden op het voetpad, maar tot hun niet-geringe 
verbazing volgde er geen pastoor… Van Haecke kwam statig een heel stuk 
achterna. De koster liep tot aan de woning nummer zestig en belde aan. Tot 
zijn verbazing zag hij geen pastoor afkomen. Die was nummer zes binnenge-
gaan waar de stervende lag. Toen de koster zag dat iedereen hem lachend 
aankeek had hij het begrepen.  

Een gierige juffrouw  

Er deden nog verhalen -al dan niet waar gebeurd- de ronde. Zoals dat van 
die rijke, ongehuwde oudere juffrouw die aan de gierige kant was. Toen Van 
Haecke op toer was om geld op te halen voor de missies kreeg hij overal tus-
sen de 5 en de 10 frank. Maar hij kwam blijkbaar wat ongelegen bij de zuini-
ge dame die hem met ’n gestreken gezicht vroeg : “Hoevele geven de men-
schen azzo meneere Van Haecke ?” Waarop de pastoor zegde “Oarme men-
schen geven tien frang iefvrouw” De gierige, rijke vrouw wilde niet onderdoen 
en gaf twintig frank of ’t dubbel van een ‘oarme mensch’ !  

PASTOOR DAENS  
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Kapelaan Van Haecke en een pikant avontuur  

Op maandag 8 september 1890, in de vroege ochtend pakt de Brugse poli-
tie aan de Smedenpoort een bijna naakte vrouw op. Die vrouw blijkt Berthe 
de Courriére te zijn. Ze sprak wartaal en bleek tekenen van krankzinnigheid 
te vertonen. Volgens haar verklaring bracht ze de nacht door bij ene Van 
Haecke in de Moerstraat. Ze zegt, er in het holst van nacht te zijn gevlucht 
uit angst voor haar gastheer. De politie brengt ze over naar het Sint-
Julianusgesticht voor krankzinnigen in de Boeveriestraat.  

Wie was Berthe de Courrière en wat is de link met kapelaan Lo-
dewijk Van Haecke ? De vrouw is geboren in Rijsel op 1 juni 
1852. Op het ogenblik van haar verblijf in Brugge is ze 38 jaar. 
Ze vertoefde in de kunstmiddens van Parijs en was de maîtres-
se van generaal Boulanger die haar als model koos voor de 
buste van Marianne, het symbool van de Republiek dat in de 
Senaat staat. Op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889 was 
er ook een levensgroot beeld van Marianne te zien waarvoor 
Berthe de Courrière model stond. Auguste Clésinger, met wie 

ze later huwde was er de beeldhouwer van. Bij zijn dood in 1883 erfde ze 
een fortuin en leert ze de auteur Remi de Gourmont kennen, waar ze mee 
samenwoonde tot aan haar overlijden in 1916. Berthe de Courrière ligt be-
graven op het kerkhof van Pére-Lachaise in Parijs. Via haar bijzit Remi de 
Gourmont leert de Courriére Karl Huysmans kennen. Hij was de auteur van 
romans waarin satanisme en occultisme een belangrijke rol spelen. Ook 
voor Berthe was satanisme ‘n geliefkoosd onderwerp. Ze is er ziekelijk door 
bevangen en wordt geïnspireerd door de erotische tekeningen van Félicien 
Rops.  

Hoe komt kapelaan Van Haecke in het verhaal terecht ? Waarschijnlijk heeft 
hij de Courrière ontmoet op de Wereldtentoonstelling in Parijs. Het staat be-
kend dat zij een voorkeur had voor priesters, om ze in haar fantasieën en in 
de romans van Huysmans te laten fungeren. Er zijn trouwens toenaderings-
pogingen naar de persoon van Guido Gezelle bekend. Wellicht kende ze het 
adres van Van Haecke, heeft ze zich bij hem aangeboden en gepoogd er in 
de nacht van 7 op 8 september 1890 te overnachten.  

De devote huishoudster van Kapelaan Van Haecke heeft er plichtsbewust 
aan meegewerkt om Berthe de Courrière het huis uit te krijgen 
waarna ze door de politie is opgepakt. In 1906 was ze in Brussel 
ook al betrokken bij een soortgelijk absurd verhaal. Maar de his-
torie is nog niet ten einde. Huysmans schrijft z’n roman “Là Bas” 
en publiceert deze in l’Echo de Paris. Een pikant blad dat in de 
Franse hoofdstad gretig wordt gelezen. Huysmans noemt Van 
Haecke in z’n verhaal, alhoewel hij de kapelaan amper kent en 

hem slechts tweemaal ontmoette! Journalist Herman Bossier onderzoekt in 
1933 het verhaal en stelt vast dat de kapelaan het slachtoffer is geweest 
van een op sensatie beluste, geesteszieke vrouw en van een vreemd gezel-
schap. Kapelaan Van Haecke heeft trouwens nooit problemen gehad met 
deze historie en Bossier heeft aangetoond dat de Brugse kapelaan niets te 
verwijten valt in deze vunzige zaak.  

BERTHE DE 

COURRIERE  
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Journalist en Bruggeling Herman Bossier heeft een heeft een jarenlange 

zoektocht ondernomen naar de ware toedracht van de historie met Berthe de 

Courrière en het sattanisme. Hij bewees de onschuld van de kapelaan en pu-

bliceerde er in 1942 een boek over: “Geschiedenis van een romanfiguur”. 

Het boek werd in 1965 herdrukt.  

Pastoor Van Haecke, de schrijver  

In zijn druk leven vindt pastoor Van Haecke ook nog de tijd om te schrijven 

en te publiceren. Zijn werk heeft meestal een historisch-religieuze inslag. Hij 

schrijft zowel in het Frans als in het Nederlands en kent veel succes. Enkele 

werkjes worden ook een of meerdere malen herdrukt en in het Frans of het 

Nederlands vertaald.  

Het kon bijna niet anders. In ‘t jubileumjaar van de Heilig-

Bloedprocessie in 1900 moest er een boekje verschijnen 

over de relikwie. Er werd gekozen voor een vierde uitgave 

van een werkje dat kapelaan Van Haecke reeds eerder in 

het Nederlands had geschreven. Drukker August Ancot uit 

de Sint-Jorisstraat in Brugge drukte er meteen ook een 

Franstalige versie van.  

Van Haecke was een begenadigd auteur die reeds heel wat 

literatuur op z’n actief had. Zijn eerste werk verscheen in 1861. Het was de 

vertaling uit het Frans van een tekst van bisschop  

Mgr. Malou onder de titel “Kiesregels om eenen Levensstaat te omhelzen”. 

Zijn voornaamste publicatie verscheen in 1870 “Sinte-Godelieve van 

Ghistel”, maar ook het bedevaartsoord van Ver-Assebroek en O.L.V. van de 

Potterie waren onderwerp van zijn schrijven. De laatste uitgave van zijn werk 

verscheen in 1901. Na het overlijden van Pastoor Van Haecke, verscheen er 

heel wat over zijn leven. “Brugsche Courant” publiceerde in 1956 een ver-

volgreeks die heel wat bijval kende. Het enige doel was de oplage van hun 

weekblad op te krikken, waar men in slaagde.  

De reeks genoot grote bijval. De auteur heeft er een 

boekje van gemaakt dat in hetzelfde jaar ’56 verscheen 

bij drukkerij Graphica in Brugge.  

BRUGSCHE COURANT. TI-

TEL VERVOLGSERIE BLZ 1. 

VERSCHEEN TUSSEN 8 EB. 

EN 11 AUGUSTUS 1956.  

AUTEUR LOUIS SOURIE  

Wordt vervolgd... 
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Nieuws uit Bladelin  

 

 

Beste residenten en lezers. 
 
Verschiet niet, inderdaad, in het HOF BLADELIN is men, met het eind van 
de coronapandemie in zicht, wakker geschoten.  Enkele bewoners zijn van 
oordeel dat de tijd rijp is om wat meer nieuws, een artikel, of een wetens-
waardigheid, indien het kan met een foto, omtrent ons verblijf in een van 
de oudste en mooiste patricierswoningen van Brugge, stad met zijn rijke 
geschiedenis, te laten opnemen in “DE NIEUWE VIERKRANT” 
 
En ja, het is zover. We hebben een redactieraad samengesteld, de taken 
verdeeld en we zullen pogen iedere maand wat lectuur te bezorgen. 
 
Hier ligt in uw handen een eerste ernstige poging. 
  
Hebben jullie een ideetje, wat commentaar, laat het ons gerust weten,  in-
dien mogelijk zullen we daar dankbaar gebruik van . 
 
VEEL LEESPLEZIER ! 
VD 
 

Covid 19 
 
We vielen in slaap in de ene we-
reld … en werden wakker in een 
andere. 
Plots bracht Disney geen magie 
meer, Parijs lichtte niet meer op. 
Zelfs New York bleef slapen en 
de Chinese muur was geen fort 
meer… 
Maar vandaag zijn er de lente-
kriebels weer en verblijden onze 
gezichten… . Ook onze verlan-
gens worden weer sterker. Ze 
brengen een nieuwe dageraad 
met geloof, vertrouwen en nieuwe warme kontakten met elkaar. 
 
GVW-JW 
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Het schortje van oma 

 

Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schortje is. 

Het voornaamste gebruik van oma’s schortje was, om haar jurk te bescher-

men, omdat ze er maar een paar had. Maar ook omdat het makkelijker was, 

om een schortje te wassen in plaats van een jurk. 

Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen om de pannen van de ka-

chel of uit de oven te halen… het diende ook om de tranen en vuile neus van 

de kinderen af te vegen. En als ze de eie-

ren uit het kippenhok ging halen was het 

schortje ook heel handig om de eieren te 

dragen. 

Als er visite kwam konden hun verlegen 

kinderen onder haar schortje schuilen en 

als het koud was kon ze haar handen er in 

draaien om ze warm te houden. Het was 

ook heel goed geschikt om de menige 

zweetdruppels af te vegen als ze gebukt 

stond over de kachel bij het koken.  

Hout voor de kachel werd ook in het 

schortje binnengebracht...uit de tuin droeg 

ze allerhande groenten naar binnen. Als de 

erwtjes gedopt werden gingen de schillen 

in het schortje. 

In de herfst werd het schortje gebruikt om 

de appels op te rapen die onder de bomen 

lagen.  

Als oma onverwacht visite aan zag komen stond je versteld te kijken hoeveel 

meubeltjes het nog kon stoffen in enkele seconden. 

Als het eten klaar was ging ze naar buiten en zwaaide met het schortje… 

dan wist iedereen dat het tijd was om naar binnen te komen. 

Het zal nog lang duren, voordat iemand uitgevonden heeft, wat voor zoveel 

gebruikt kan worden als het schortje.  

Hoeveel bacteriën er in het schortje zaten weten we niet, we hebben er niets 

van over gehouden… of toch LIEFDE. 
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Het Hof Bladelin en … zijn verleden 
 
 

De bewoners van Hof Bladelin bewaren en … koesteren talrijke herinnerin-

gen uit het rijke leven en de belangrijke geschiedenis van hun vertrouwde 

site in het hart van de Brugse stad.  

In een ver verleden was hier ooit de Naaldenmarkt gevestigd, wat meteen 

de naam Naaldenstraat verklaart in ons adres. 

Zoals bekend dankt Brugge onder meer zijn grote faam aan de periode dat 

de Bourgondische hertogen hier onze gewesten overheersen vanaf de jaren 

1400. 

De naam Pieter Bladelin verwijst ons naar de Brugse poorter en 

raadslid die vanaf 1436 thesaurier werd bij de stad Brugge. 

Vanaf 1438 treedt hij in dienst van hertog Filips de Goede en 

wordt later zijn eerste raadgever en algemeen beheerder van 

alle hertogelijke bezittingen. Hij evolueert voorts tot topdiplo-

maat bij de onderhandeling van het vredesverdrag tussen Engeland en 

Frankrijk tijdens de Honderdjarige Oorlog. 

De voorouders van Pieter Bladelin stamden uit 

het Veurnse en waren klerk of griffier van vader 

op zoon. Zijn persoonlijk succes dankt hij voor-

al aan drie pijlers in zijn leven: een rijk huwelijk, 

een erfenis en een bijzonder geslaagde carriè-

re. Hij huwt namelijk met een “buurmeisje” met 

de welluidende naam Margriete Van den 

Vagheviere. Haar familie bezat een afspanning 

op de hoek van de Sint Jacobsstraat en de 

Grauwwerkersstraat en nagenoeg alle aanpa-

lende gronden tot in de Naaldenstraat. 

Pieter Bladelin zal op de gronden van Margrie-
te zijn stadspaleis bouwen nog voor en wel zijn 
carrière begon. Tot op vandaag valt dit impo-
sant herenhuis op door zijn ronde toren en het 
poortgebouw aan de straatzijde in de Naalden-
straat 19. In de voorgevel bevindt zich een ge-
polychromeerd beeltenis met Pieter Bladelin in 
aanbidding voor een zittende maagd. Een dui-
delijker uitstraling van zijn rijkdom kan men voor die periode in de geschie-
denis niet indenken.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gva.be%2Fcnt%2Fdmf20200809_93637374&psig=AOvVaw2GTBVO4RBDl5UpBA_2fkxe&ust=1623230960040000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDfk9nch_ECFQAAAAAdAAAAABAD
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Zijn stadspaleis werd vanaf maart 1438 gedeeltelijk 
verhuurd aan de Florentijnse bankiersfamilie De Medi-
ci, die er een belangrijk Brugs filiaal in vestigde.  
Als belangrijk financieel ambtenaar en raadgever bij de 

hertogen van Bourgondië wordt hij later heer van Mid-

delburg-in-Vlaanderen. Hij bouwt er een kasteel 

“Leestjes” aan de rivier De Lieve, nabij de inmiddels 

verdwenen abdij Zoetendale op Moerkerke. Hij zal er 

gaan wonen vanaf 1451.  

In 1447 werd Pieter Bladelin door hertog Karel de 

Stoute aangesteld tot schatbewaarder van de ridderor-

de van het Gulden Vlies. Vlak voor zijn dood in 1472 

werd hij nog tot ridder geslagen waardoor ongetwijfeld 

een levensdroom in vervulling ging.  

Een volgende bijdrage zal ons ongetwijfeld een boeiende inkijk geven in de 
verdere geschiedenis van Hof Bladelin tot op vandaag. 

 

Wist je dat: 

 De Mobiele Zorggroep hier op de parking komt om een gratis oogtest te 

doen voor wie het wil op dinsdag 13/7 ?  Deze groep komt ook op 

woensdag 18/8 op dezelfde plaats om een gehoortest te doen.  Wie dit 

wil kan zich aanmelden bij Mevr. Linda. 

 U zich nog kunt laten inschrijven voor deelname aan het 2° deel van on-

ze bedevaart naar OLV van Ver-Assebroek  die doorgaat op vrijdag 9 

juli . Start om 14.00 u 

 Er iedere zondag om 9.30 u een Eucharistieviering doorgaat in onze 

prachtige kapel waartoe u zeer hartelijk wordt uitgenodigd. 

 Er iedere zondag vanaf 11 u een gezellige babbel, en zo u dit wenst een 

hartelijk drankje, doorgaat in het restaurant waarop u uiteraard zeer wel-

kom bent.  

 Ook kan iedere resident eventueel met familie of vrienden iedere namid-

dag vanaf 14.00u tot 16.15u genieten van een lekkere koffie of frisdrank 

in het restaurant.  Gezelschapspellen zijn ter beschikking in de kast van 

het restaurant. 

 Wanneer Corona voorbij is, onze mini-kamergolf terug van start zal 

gaan, iedere woensdag van 15.00 tot 17.00u op het derde verdiep.  Na-

dere info zal hierover volgen. 
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 Onze vrijwilligers Annemie en Geert, met zeer veel inzet, u ieder 

dinsdag graag zouden verwelkomen bij de turnoefeningen in het 

sportlokaal op de 3
e
 verdieping. 

 

Beste medebewoners, tot hier wat extra nieuws, enkele weetjes, gekruid 

met een beetje humor.  U ziet het, we betrachten iets voor elk wat wils. 

 

Tot volgende maand. 

Redactie Hof Bladelin 

 

 

Sfeerbeelden maand juni 
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Nieuws uit Westervier 

 

De 6de-jaars studenten van Blydhove namen onze bewoners mee voor een 

wandeling in de buurt. Nadien genoten we samen van een lekkere aperitief. 

Wat een Top-ochtend. 
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Elk moment nemen om te vieren… Daar zijn we goed in. Op Vaderdag kon-

den de bewoners genieten van een heerlijk verwenontbijt.  
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Afgelopen maand was er onze PLAYBACKSHOW, we genoten op elke afde-

ling van de optredens van het talent van eigen bodem! Laat de zomer maar 

komen… 
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Laat de zon in je hart… Tijdens de mooie lente/zomer dagen genoten we 

met volle teugen van het mooie weer.  
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Ditjes en datjes... Heel wat te beleven in Westervier.  
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Al eens een kijkje genomen in onze moestuin? Daar is heel wat te zien 

groeien, het is de moeite waard. Wist je dat we er ook schapen, konijnen en 

bijen hebben?  
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8 juli Debeurme Andrea 

16 juli Vanrafelghem Edith 

17 juli Claeys Gerard 

19 juli Pillen Godelieve  

20 juli Sabbe Hilda 

24 juli Mortier Agnes 

26 juli Verduyn Rika 

27 juli Spittael Anne 

30 juli Vandersmissen Willy 

31 juli De Jonghe Annie 

2 augustus Camerlynck Maria 

3 augustus Boerjan Yvonne 

8 augustus De Clerck Frida 

13 augustus Blondeel Christiane 

17 augustus Pitelon Fernanda 

18 augustus De Pourcq Godelieve 

18 augustus Wintein Simonne 

20 augustus Delplancke Bernard 

23 augustus Fonteyne Alfons 

24 augustus Gruyaert Monica 

30 augustus Tange Erna 

 

 

 

 

 

Verjaardagen Westervier  
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  Nieuws uit Sparke Viers  
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  Sfeerbeelden van de maand  
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Smullen van een ijsje tijdens warme dagen... 

Ook wij supporteren mee 

voor het EK  

voetbal ! 
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Deze maand hielden we een fruit en 

smoothie degustatie. ‘s Morgens gingen we 

met  enkelen ons vers fruit kopen in de lo-

kale winkel. 
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Dinsdag 15 juni vierden we Vader-

dag in Sparke Viers met een 

(alcoholvrije) mojito en lekker hap-

jes! 

Onze bezoekers genoten ten vol-

le! 
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 We namen in juni afscheid van on-

ze student Kim.  

Ze liep een gans schooljaar stage 

in ons dagcentrum. We wensen 

haar  veel succes verder! 

Enkele collega’s woonden een bijscholing 

bij rond ‘creativiteit bij ouderen’. We pro-

beerden een marmer techniek uit met een 

geslaagd resultaat! 
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Gaan wandelen naar Vel-

tembos, genieten om te-

rug op uitstap te kunnen! 
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  IN MEMORIAM 

Rita Van Engelandt 

(29/04/1944—21/06/2021) 
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  Jarigen in Sparke Viers 

Dabaut Rudy 

(04/08/1950) 

Woensdag 23 juni: 

Dag van de mantelzorger 

 

We trakteerden al onze          

mantelzorgers met verse wa-

fels! 
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  Nieuws uit GAW Altegaar 

De residenten mochten hun mantelzorger 

trakteren met lekkere wafeltjes, vers gebak-
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Nieuws uit GAW  
De Zilvertorens Sijsele 

 

Klinken op het mooie weer, op onze jarigen, gewoon zomaar omdat het kan!  

Laat de zomer maar knallen! 

Tijdens het warme weer in juni konden we afkoelen met een ijsje! 
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Onze winkelbezoekjes op vrijdag zijn al volop terug een gewoonte.  

In de zomer rijden we uit op: 9 juli, 16 juli, 23 jul, 6 augustus, 3 september… 

We kunnen altijd enkele boodschappen meebrengen indien je zelf niet mee 

kan.  
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Jarigen  

 

Juli 

4 juli: Marcel Innegraeve  

 

Augustus  

17 augustus: Hubert Vermeire 

19 augustus: Maria Valcke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data in het vooruitzicht 

 

28 juni: start Ronde van Frankrijk 

11 juli: finale EK voetbal 

21 juli: Nationale feestdag (Wie hangt de Belgische vlag uit?) 

23 juli: start olympische spelen 
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  Nieuws uit Den Hoek 

 

Eindelijk beter weer, wij gaan naar buiten! 
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Wat worden we weer heerlijk verwend 

door onze huis-koks. 

 

Bezoekers zijn terug welkom in Den Hoek. 

Terug met eigen bubbel aan tafel. Daar hebben wij naar uitgekeken. 
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Louisa zit klaar voor de zonsverduistering, mét speciale bril en verrekijker. 

Na al die maanden wachten krijgt Jozef zijn vrouw op bezoek. En het was 
grote liefde. 
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Verjaardagen medewerkers  

Van Kerrebroeck Ann    4 juli 

Bonte Isabelle     4 juli 

Vandierendonck Kaatje   5 juli 

Deschepper Sofie     8 juli 

Viane Els      9 juli 

Verhelst Josefien     18 juli 

Van den Branden Nicky   18 juli 

Verplancke Ludwine    19 juli 

Jacobs Anouk     27 juli 

De Bleeckere Caroline    29 juli 

Van Renterghem Ellen    1 augustus 

Loeys Marleen     5 augustus 

Borglevens Jana     8 augustus 

Baten Sarah      8 augustus 

Van Honsebrouck An    10 augustus 

Lamote Jennifer     11 augustus 

Van Rysseghem Trees    12 augustus 

Achtergaele Eveline    18 augustus 

Keereman Heidi     18 augustus 

Bonneure Amber     19 augustus 

Demarest Bert     24 augustus 

Dufour Marie      24 augustus 

Paridaen Carine     27 augustus 
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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 

 

 

REDACTIERAAD: 

Dirk Snauwaert, Miet Snauwaert, Steffie Cochuyt, Jana Borglevens, Leen 
Snauwaert, Leen Verlé 

WERKTEN MEE AAN DEZE VIERKRANT: 

Josefien Verhelst, Vercauteren Linda, Steffie Cochuyt, Lien Van Maele, 
Borglevens Jana, Snauwaert Miet, Els Gevaert, Emmelien Crevits, Ann Hos-
te 

 VERANTWOORDELIJKE UITGAVE: 

Dirk Snauwaert 

DRUK: x-center 

 

 

 



64 

 


