
  

 

 

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 

 

Apri l  2022—280  

Nieuwe Vierkrant  
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  Beste vrienden van  

Curando West 

Beste medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten, 

 

Na 2 bewogen jaren wordt er dit jaar terug een Levensloop georganiseerd. 

Op zaterdag  23 april van 10 uur tot 22 uur willen we met team Curando West 

mee lopen en wandelen voor het goede doel.   

 

Levensloop is een initiatief van de Stichting tegen Kanker die me nauw aan 

het hart ligt. Het is een 12 uur durend feestelijk evenement voor jong en oud 

waarbij alles draait rond  fondsenwerving en vooral solidariteit. Iedereen komt 

samen in Sport Vlaanderen om:  

mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten, te vieren en in de 

bloemetjes te zetten; 

mensen te herinneren die aan kanker overleden zijn; 

als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker. 

 

Als team lossen we elkaar 12 uur lang af, tijdens een estafette rond een par-

cours, al lopend of wandelend. De echte lopers onder ons kunnen gebruik 

maken van  de Finse piste (ongeveer 1 km). We sturen nog een doodle door 

naar de ingeschreven deelnemers zodat we kunnen afwisselen met ons team 

en de 12-urenloop gegarandeerd is. 

Als het weer het toelaat zouden we graag bij de start om 10uur met zo veel 

mogelijk mensen de ere ronde wandelen. Dus schrijf je in en neem samen 

met je mama, papa, oma, opa, vrienden en familie deel aan dit evenement. 

Ook om 14u30 gaan we met een groep  naar de teamtent om te wandelen en 

iets lekkers te nuttigen. Op het domein zullen er verschillende standjes zijn 

met eten, kinderanimatie, grime, live optredens.  

Inschrijven kan je via de site www.levensloop.be/brugge , klik verder en  ver-

voeg ons team CURANDO WEST. Hou je bankkaart bij de hand zodat je de 

10€ kunt overschrijven. Dit is je sponsering en zo ben je ook verzekerd. 
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Tijdens de buurtmarkt op maandag 11 april verkopen we lekkere pannen-
koeken waarvan de opbrengst ook gaat naar de Stichting tegen Kanker. 
 
Nodig zeker ook familie en vrienden uit om deel te nemen en te komen sup-

porteren want de Levensloop is een benefietevenement voor heel de familie.  

 

Met Sportieve groeten, 

Jana, Ann en Brenda (Teamkapiteins) 
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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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  Nieuws uit Curando West 

Curando West dankt zijn vrijwilligers! Naar aanleiding van de ‘Week van de 

vrijwilliger’ vierden we op donderdag 10 maart ons vrijwilligersfeest ‘Chapeau’ 

met alle vrijwilligers van Curando West. Wat fijn om elkaar te ontmoeten bij 

een heerlijk ontbijt! Dankjewel voor alles wat jullie doen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe medewerkers van Curando West nodigden we uit op onze ‘Lunch 

voor nieuwe medewerkers’. Verder kennismaken, tijd om bij te praten, extra 

info, ervaringen uitwisselen,.... . 

Delen doet goed! Naar jaarlijkse traditie organiseerden we een ‘Koffiestop’ 

ten voordele van Broederlijk Delen. Zowel in WZC Westervier, GAW Bladelin 

als in LDC Den Hoek Westkapelle kon je genieten van een (h)eerlijke kop 

koffie! 
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Groot nieuws op dinsdag 15 maart! Tijdens een persmoment werd de nieuw-

ste dienstverlening van Curando 

voorgesteld: WELBI!  

Welbi is een uniek deelplatform 

dat mensen uit de buurt samen-

brengt om elkaar te helpen. 

Goedkoop en betrouwbaar voor 

wie helpende handen zoekt, ge-

makkelijk en fiscaal voorde-

lig voor wie wil helpen. Zoek in 

je buurt, geef aan waarmee je 

wil helpen of waarvoor je iemand 

zoekt, en betaal nadien via de 

gratis app of je computer. 
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Eenvoudig, flexibel en betrouwbaar. 

Meer info? Surf naar www.welbi.be of kom langs op één van de fysieke con-
tactpunten. 
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Op dinsdag 29 maart gooiden de deuren open voor onze nieuwe families. 
Een avond ont-moeten met een wandeling in en rond ons huis en proeven 
van onze warme keuken.De ontmoetingsavond in Westervier : een kans om 
elkaar en ons huis op een andere manier te leren kennen. 

Om maaltijden aan huis te bezorgen kiest Curando voor duurzaamheid! 
Sinds kort rolt door de Brugse straten een bakfiets om warme versbereide 
maaltijden aan huis op een milieubewuste manier te bezorgen. Met de 
slogan ‘Vers gemaakt dat smaakt!’ zal de bakfiets van myBike.be dagelijks 
deel uitmaken van het Brugse straatbeeld. Meer info? Ga naar 
www.curando.be  

 

https://www.facebook.com/hashtag/westervier?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlNMenTULiABo37IR24L9t1qD6j4_Bg0EbVKm4v00-oYYThwGKIrDNcsoinlxgb2YrznFxdUtyuQZgvhUIBrR09lbJOUAmSwOB-XFRV7ozETLpcX2AaBdKEN_OvLsupB3_1jYGkZulghpssJvaziNLTLw4Emjb_W22aZMf0Y3f6FE4ER8Rt64wY5hWVu
https://www.facebook.com/myBike.be/?__cft__%5b0%5d=AZVF5LRqh-ENfA0q5pZwg4ObGPHdm6S29DUH_ZWNK46CpVEnnzBnvTNZ7el-GqnJwtXjy1cHY9E07VU9C4KcLkjQv2cuc98-r4g-Fu9j8kxhALHRMbRxLnawpHuzet8vDvN9KmYM-PSNCi04A4ilFX5h18Q-iobUMYB_-ZkOf5BAiAEGg0nwiHkkgd5C5v-214g&__tn__=kK-R
http://www.curando.be/?fbclid=IwAR2tw7DlwySqHfKJU_fpt3fhMORohFEA3L4_pd1Fn_i2lKmyqxtG3uiDjAE
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Binnenkort valt nog heel wat te beleven binnen Curando West! Levensloop, 
buurtmarkt, paaseierenraap, bedevaarten,… Hou alvast onze facebookpagi-
na en affiches in de gaten! 
Zet alvast vrijdag 29 april vast in jullie agenda en boek je tickets voor de the-
atervoorstelling ‘LOVE IS OLD’. Enkele bewoners van wzc Westervier staan 
samen met Brugse jongeren op de planken en maken theater  over liefde en 
verbinding. Dit onder de begeleiding van Anna Vercammen ism Sylvie Cru-
telle en Sam Louwyck. Kaarten vanaf nu beschikbaar!  
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Infosessie over ‘Vier het Leven’ 

 

Beste 

Iedereen wil optimaal ouder worden. Actief blijven én genieten van kunst en 

cultuur zijn daarvan een wezenlijk onderdeel. 

Op hogere leeftijd aan cultuur deelnemen is niet altijd evident. Verschillende 

drempels steken de kop op, bijvoorbeeld: het verlies van een partner, licha-

melijke klachten of moeilijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer.  

Vier het Leven heeft de perfecte oplossing! Ben je nieuwsgierig of is het iets 

voor iemand in je familie of omgeving? Noteer dan alvast de volgende datum 

in je agenda: do 7 april 2022. Om 15 u. komen twee vrijwilligers jullie over 

dat project vertellen in cafetaria Altegaar in Westervier. Je verneemt er ook 

alle details over het aangeboden programma en je krijgt alle praktische infor-

matie over hoe je kan deelnemen. 

 

Van harte welkom 

 

Mieke en Bruno 
vrijwilligers Vier het Leven 
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Pastorale katern  

Goede week en Pasen 

Beste bewoners, bezoekers, familie,  

medewerkers, zusters, vrijwilligers en vrienden,  

Op Pasen vieren christenen dat Jezus drie dagen na zijn kruisiging is opge-

staan. Maar wat weet jij nog over het allerbe-

langrijkste liturgische feest van het kerkelijk 

jaar? 

Jezus leeft, dwars door de dood heen! Dat 

noemen christenen de verrijzenis of opstan-

ding. Tegelijk viert de kerk dat àlle gelovigen 

delen in de verrijzenis van Jezus. Dit wonderlijke gebeuren is het begin van 

een totaal nieuwe wereld waarin de dood in principe is overwonnen. 

Christenen vieren deze blijde boodschap niet enkel op Pasen, maar iedere 

eerste dag van de week, op zondag. Elke eucharistie is een herdenking van 

Jezus’ leven, dood en verrijzenis en daarom een mini-paasfeest. 

Pasen en het Oude Testament 

In het Oude Testament is er sprake 

van Pesach. Dat betekent voorbijgaan. Dit 

woord verwijst naar wat gebeurde met de Is-

raëlieten op de vooravond van hun Exodus, 

de uittocht uit Egypte. De Israëlieten kreun-

den onder slavernij en mishandeling door 

Farao. Moegetergd liet die zijn slaven onder leiding van Mozes vertrekken 

nadat een engel van God het oudste kind van alle Egyptische gezinnen had 

gedood. 
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De kinderen van Israël werden gespaard: de engel ging voorbij - Pesach - 

aan hun huizen omdat ze op hun deurposten bloed hadden gesmeerd van 

een lam dat die avond werd gegeten. 

Sindsdien vieren de joden elk jaar Pesach op de 14de dag van de maand 

Nissan met de speciale sedermaaltijd: ongedesemde broden, bittere kruiden 

en een (botje van een) lam. Zo herdenken ze de bevrijding uit Egypte en alle 

andere grote daden van God. Tegelijk hopen ze op de komst van de Messi-

as die hen voorgoed van alle vormen van slavernij zal bevrijden. 

Pasen en het Nieuwe Testament 

In het Nieuwe Testament lees je hoe, zoals alle joden, ook Jezus met zijn 12 

leerlingen Pesach vierde. Voor zijn vol-

gelingen krijgt het Pesachfeest na Jezus’ 

dood en verrijzenis een nieuwe beteke-

nis: Jezus heeft uit liefde zijn leven ge-

geven en de Vader heeft hem daarom 

dwars doorheen de dood getrokken. Je-

zus is dan ook de langverwachte Messi-

as: door zijn opstanding heeft Hij elke vorm van kwaad en dood onderwor-

pen en een rijk van liefde ingesteld dat nooit zal eindigen. 

Geen enkele bijbelse schrijver vertelt als een rechtstreekse getuige over de 

verrijzenis. Wel verhalen ze hoe de leerlingen na die gebeurtenis een merk-

waardige en radicale ommekeer meemaken. Het verhaal van lege graf en 

verschijningen duiden het begin aan van een verrijzenisgeloof. 

Pasen bij de eerste christenen 

In 325 bepaalde het eerste concilie van Nicea wanneer christenen voortaan 

het jaarlijkse paasfeest vieren. Christenen vieren vanaf toen Pasen op de 

eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. 

De paasviering begint al op de vooravond, Stille Zaterdag, met 

de paaswake. Alle fundamentele geloofselementen komen hierin aan bod. 

De liturgie opent met een indrukwekkende lichtritus: de paaskaars wordt 

aangestoken aan het paasvuur en vervolgens de kaarsen van alle  
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kerkgangers. In de lezingen klinkt het verband tussen de bevrijding uit Egyp-

te en de bevrijding uit zonde en dood door Jezus’ kruis en verrijzenis. Doop-

water wordt gewijd, en in de kathedraal doopt en vormt de bisschop volwas-

senen dopelingen. Daarna hernieuwen alle gelovigen de doopbeloften. 

Op Pasen zelf is de liturgie minder uitgebreid en staat volledig in het teken 

van de verrijzenis. In Rome houdt de paus elk jaar op eerste paasdag bij de 

Sint-Pietersbasiliek een toespraak. Hij geeft zijn zegen - Urbi et or-

bi (letterlijk: voor de stad en voor de wereld) - en wenst iedereen een zalig 

paasfeest. Met Pasen begint in de kerk de paastijd. Die duurt 7 weken, tot 

en met het Pinksterfeest.  

Katholieken willen zich goed op Pasen voorbereiden, hun Pasen hou-

den werd dat vroeger ook wel genoemd. Daarom gaan ze gedurende de 

paastijd zeker te communie. Om hun hart helemaal ontvankelijk te maken 

voor die ontmoeting met Jezus, ontvangen ze eerst ook het sacrament van 

de verzoening. Dat sluit namelijk goed aan op de vasten als boetetijd. 

Wat betekent  Pasen vandaag? 

Omdat Jezus na zijn dood verrezen is, krijgt alles wat Jezus tijdens zijn le-

ven deed eeuwigheidswaarde. Pasen is geen goedkoop verhaal van positief 

denken, wel een overweldigende boodschap over Iemand - Jezus - die weet 

heeft van de diepste diepten waarin mensen zich kunnen bevinden. 

Toch is Pasen niet enkel het verhaal van Jezus, 2000 jaar geleden. Iedereen 

die worstelt met leven en dood weet waarover dit verhaal gaat. 

Met al hun krachten blijven mensen dood, kwaad, ongeluk en onrecht be-

vechten. De verrijzenis van Jezus vertelt dat deze hoop op weerbaar Leven 

niet vergeefs is. Alles wat mensen hier op 

aarde aan liefde meemaken, al is het maar 

een vonk, kan niet, mag niet en zal niet 

sterven. 

Het geloof in het leven in de verrijzenis 

geeft het leven hier en nu oneindig veel zin 

en betekenis. Verrijzenis is de  



20 

 

ervaring en het verlangen van liefde die nooit dooft. 

De liefde van God houdt niet op bij de ultieme 

grens. Zij gaat op een onvoorstelbaar nieuwe ma-

nier dwars door elke vorm van dood heen. Verrijze-

nis is de vernietiging van de vernietiging. Elk punt, 

zelfs het punt van de dood, kan een dubbelpunt 

worden: een kans op een nieuwe toekomst. Na de 

gitzwarte avonden van Goede Vrijdag en Stille Za-

terdag in het leven van ieder mens wordt het tel-

kens opnieuw, elke dag weer, als voor de allereer-

ste keer ochtend. Een nieuwe schepping. 

Paasmorgen, het lichtende begin van de ultieme eerste dag. 

Zalig Paasfeest! vanwege Josefien en de pastorale kern 

Naar: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-vieren-we-met-pasen-de-verrijzenis-van-jezus  

de vieringen van de Goede Week voor onze huizen 

Palmzondag 10/4 in de kapel van Hof Bladelin om 9.30 uur  

woensdag 13/4 
ziekenzalving 

in de kapel van Hof Bladelin om 15.00 uur 

Witte Donderdag 9/04 
in Den Hoek Westkapelle om 10.30 uur 

in de kapel van Hof Bladelin om 16.30 uur 

Goede Vrijdag 10/04 
in De Zilvertorens Sijsele om 10.30 uur 

in kapel Hemelbake (Speelpleinlaan) om 15.00 uur 

Paaszondag 13/04 in de kapel van Hof Bladelin om 9.30 uur 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-vieren-we-met-pasen-de-verrijzenis-van-jezus
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In memoriam 

Mevr. Maenhout Irène 

7 maart 1933 -  27 februari 2022 

Mevr. Mus Monique 

14 maart 1940  -  2 maart 2022 

Je naam wordt nog steeds ge-

noemd onder ons. 

Je telt nog altijd mee als we vertel-

len. 

Je bent wel uit ons zicht, 

niet uit ons hart. 

Je bent niet meer weg te denken 

op onze levensweg. 

M. Van den Berg 

 

 

Je liefde en je kracht, je warmte en je lach, 

 we zullen je missen, iedere dag.  
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Mevr. Willems Aline 

20 februari 1932 -  13 maart  2022 

Dhr. D’Hondt Marcel 

2 september 1933  -  22 maart 2022 

Wat je in je hart bewaart  

raakt je nooit meer kwijt. 

 

 

Niemand weet waar.  

Maar mijn hart blijft het zeggen: je bent daar. 

Aan de andere kant van de tijd. 

 

Kris Gelaude  



23 

 

Mevr. Caignie Godelieve 

25 november 1947 -  25 maart  2022 

Le vent te couvrira 

D'un voile de dentelle 

Et tu t'en dormiras 

Dans la nuit la plus belle  

 

~ Demain sur la lune - Adamo 
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Nieuws uit Hof Bladelin 

De koffiestop… 

In het kader van Broederlijk Delen vond op vrijdag 11 maart een sympathie-

ke actie plaats in het historisch pand van Hof Bladelin. 

De bewoners werden er vrij onverwacht uitgenodigd in de mooie binnen-

plaats aan de straatzijde van de Naaldenstraat. Het onthaal met een heerlijk 

wamre koffie en cake ten voordele van het missieproject Mufunga in het Zui-

den deed vrij snel het frisse weer vergeten. De talrijk opgekomen deelne-

mers konden er via een vrije bijdrage hun solidariteit mee betuigen aan dit 

waardevol initiatief. Delen met het Zuiden doet ongetwijfeld goed. 

GVW 
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De Congregatie Zusters van O.L. Vrouw van 7 Weeën 

(slot) 

 

3. De grote hervormer 

De grote hervormer is E.H.C.DOOM, pastoor in Ruiselede en directeur van 

de zusters. Het is een priester met een groot hart, veel organisatietalent en 

een verbazende werkkracht. Het spinhuis wordt drie à viermaal groter. Cen-

traal in het gebouwencomplex staat de kapel. Hij richt een volwaardige reli-

gieuze gemeenschap op. 

De geestelijke dochters, sinds 200 jaar zusters genoemd, leven in gemeen-

schap en houden zich aan de heilige regel. Ze zijn niet gebonden aan gelof-

ten. In 1844 brengt pastoor DOOM daar verandering in. 

De zusters leggen meerdere geloften af en ze nemen een kloosternaam 

aan. Vanaf dan is het toegestaan het kloosterkleed te dragen dat zwart van 

kleur is. Op de borst dragen ze een koperen kruis en aan de gordel draagt 

men het rozenhoedje van O.L.V. van smarten. De proeftijd duurt twee jaar. 

In 1864 worden de zusters officieel erkend als CONGREGATIE ZUSTERS 

O.L.VROUW VAN 7 WEEEN. Pastoor Doom bouwt verder: 

eerst een tehuis voor gebrekkige bejaarden, een onderko-

men voor weeskinderen en een totaal nieuw pensionaat ge-

sponsord door de families. 

Het uur van de apostolische activiteit is aangekomen. Meer 

religieuzen en meer dienstwerken. Het is de periode van 

meerdere vestigingen. 

 

4. 1914-1918 

De Eerste Wereldoorlog laat littekens na...veel mensenleed, de hongerda-

gen en de materiële schade. De Tweede Wereldoorlog slaat nog harder toe. 

De zusters van Engelse nationaliteit vluchten naar hun land voor het opruk-

kende Duitse leger. Na de achttien daagse veldtocht valt alles bijna in zijn 

normale plooi, behalve voor de bevoorrading van voedsel, brandstof en kle-

ding. 

In 1964 grjipt een belangrijke fusie plaats want de Zusters Apostelinnen, 

Zusters van OLV Hemelvaart en de Congregatie H. Vincentius gaan samen 

met de Zusters van Ruiselede; en tellen aldus 89 religieuzen gespreid over 9 

huizen. 

Voortaan zou deze fusie een waarborg betekenen voor de instandhouding 

van de werking van de vzw De Foere in het Hof Bladelin te Brugge en de la-

tere realisatie van de nieuwe assistentiewoningen op deze historische site. 
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Eertijds buyten Ghistele… 

nu binnen Brugghe. 

Gingen zich in Gistel vestigen/1629  

‘t Klooster van SINTE GODELIEVE 

 

GESCHIEDENIS 

In de twaalfde eeuw werd in Gistel onder de naam Abdij Ten Putte een be-

nedictinessen gesticht. Tijdens de godsdiensttroebelen moesten de monia-

len het klooster verlaten (dat nadien werd verwoest) en vluchten ze eerst 

naar Veurne en later naar Brugge. Ze verbleven er op verschillende plaat-

sen, onder meer in het REFUSIUM van de Duinenabdij in de Snaggaard-

straat (1589-1591). In 1602 kochten ze het Derde Orderklooster MAAGER-

ZOO in de Ganzenstraat. 

In 1623 legde de kerkelijke overheid een nieuw kloosterreglement op en 

kocht de abt van de ST. Andriesabdij (Henricus Van Den Zype 1577– 1659) 

een groot herenhuis, genaamd het Fontainken met hoeve en boomgaard 

aan de Boeveriestraat. 

Hij bracht een aantal benedictinessen van Dowaai naar Brugge om dit nieuw 

reglement te propageren. De benedictessen van het bestaande klooster 

werden uitgenodigd hierbij aan te sluiten. Van de twaalf zusters, gingen al-

leen de priorin en twee zusters hierop in. De negen andere, onder leiding 

van hun abdis, bleven in de Ganzenstraat en volgden er de vroegere regels. 

Pas na de dood van abdis Josynken Swijns in 1638 werd de eenheid her-

steld en gingen alle rechten en bezittingen van de oude Godelieveabdij over 

naar de vestiging in de Boeveriestraat. 

Van toen af werd het domein uitgebreid door de aankoop van belendende 

percelen en werd ook gebouwd: de kerk en het klooster in 1627-1629 en in 

de periode tussen 1642 tot 1954 bijkomende gebouwen. 

Hoewel het om een contemplatieve gemeenschap ging, werd de abdij door 

de beschikkingen van keizer Jozef over nutteloze kloosters niet getroffen. 

Toen de abdij dan toch in 1796 als nationaal erfgoed werd verkocht, werd 

het aangekocht door een vriend van de abdij. In 1800 schonk hij de gebou-

wen weer aan de kloostergemeenschap, die er opnieuw zijn intrek kon ne-

men. 

Tegen het begin van de 21ste eeuw was het aantal zusters al dramatisch 
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gedaald en in 2013 werd beslist de abdij te verlaten. 

De abdis en enkele overgebleven bejaarde zusters gingen zich in Gistel 

vestigen. Voor de gebouwen werd een vzw Camino opgericht die op zoek 

ging naar een passende bestemming. In 2015 werd de abdij tegen een gun-

stige erfpacht overgedragen aan de Stad Brugge. Een nieuw opgerichte 

stichting Brugge Foundation genaamd kreeg de opdracht de fondsenwer-

ving op zich te nemen en bestemmingen te zoeken die in de gebouwen en 

de tuinen kunnen worden ondergebracht. 

Onder de impuls van Toerisme Vlaanderen en met de medewerking van 

Stad Brugge wordt in de zomer van 2021 de Sint-Godelieveabdij in de Brug-

se binnenstad opengesteld voor het grote publiek met het project “De tuin 

van Heden”. De talrijke bezoekers worden daarbij uitgenodigd actief mee te 

denken over de toekomst en het toeristisch ontsluiten van deze erfgoedpa-

rel. Een uitgebreide wetenschappelijke werkt sindsdien verder aan de plan-

nen en de uitvoering van het toekomstverhaal van deze mooie en belangrij-

ke site. 

JW 

Wist je… 

Onze buur: Naaldenstraat 23 

Het huis in de Naaldenstraat werd van 1844 tot 1850 gebruikt als school met 

klinkende naam “Ecole primaire supérieur”. Het was een rijkslagere school 

met normaalafdeling. In 1855 nam de Stedelijke Nijverheidsschool er bezit 

van tot 1891. 

Er waren twee afdelingen nl. een letterkundige en een industriële. In de eer-

ste jaren werd voornamelijk Grieks en Latijn als hoofdvakken beschouwd. In 

de volgende jaren werden vakken onderwezen die aangepast waren aan de 

eisen van de opkomende industrialisering; zoals meetkunde, technisch teke-

nen, werktuigkunde, boekhouden en nog andere vakken. Het schoolgeld be-

droeg 48 BF en een toeslag van 4 BF voor de verwarming. Het leerlingen-

aantal bedroeg maximum 140. 

In de loop der jaren is de school meerdere malen van eigenaar veranderd. 

Zo werd de school van Koninklijk naar Stadsschool veranderd en kreeg het 

de naam van Stedelijk Atheneum. In 1850 werd de naam terug Koninklijk. 

De school in Brugge was toen één van de 10 beste rijksscholen. Later ver-

huisde de school naar de Verwersdijk en tot heden is deze gevestigd in de 

Clarastraat. 
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Wist je dat (allemaal)?... 

 De Nationale Loterij in ons land veel organisaties en projecten steunt 

die zorgen voor een betere en warme samenleving. 

 Zijn ontstaan en succes dankt aan de eerste ‘Lotinghe’ in de geschie-

denis in 1441 te Brugge 

 Brugge toen een belangrijke middeleeuwse handelsstad was onder het 

bewind van de Bourgondische hertog Filips De Goede 

 De stad Brugge net een monsterboete had opgelopen door zijn her-

haald verzet tegen de vorst en een hongersnood en pest in 1440 

 De stadskas nagenoeg leeg was en nieuwe belastingen mogelijks tot 

een revolutie zouden leiden 

 De loterij als nieuw concept om stadsgelden te ontvangen aansloeg bij 

rijke particulieren en de talrijke aanwezige vreemde handelaars 

 De economie opveerde toen de vorst zorgde voor relatieve rust en sta-

biliteit, zodat ook andere steden elkaar later onderling opriepen om 

deelnemers voor hun plaatselijke loterij(en) 

 Sindsdien de organisatie van de loterij in ons land bijzonder succesvol 

bleef met enkele markante jaartallen zoals:  

1880 Nationale Loterij om wereldtentoonstellingen te financieren 

1940 Loterij van Winterhulp om Belgisch gezin te helpen met soep, koken, 

etc 

1978 Eerste lottotrekking waarbij de spelers zelf hun nummers kunnen kie-

zen op een formulier 

1992 Automatisatie van het verkoopnet met online terminals rechtsreeks 

naar de centrale aaspreker 

1998 Start van het succesvol “Win for Life” 

2004 Lancering van het loterijspel “Euromillions”, een samenwerking van 9 

Europese loterijen met een spectaculaire omzetstijging tot gevolg. 

 

Waarop wachten wij om ook te winnen? 

GVW 
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Ik ben nog fit van lijf en verstand  

Gedichtvan Annie M.G. Schmidt  

 

Wat zijn we toch nog fantastisch hé. 
ik ben nog fit van lijf en verstand. 
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. 
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel,mijn bloeddruk wat te hoog. 
maar ik ben nog fantastisch goed…zo op’t oog 

Met de steunzolen die ik heb gekregen, 
loop ik weer langs’ Heeren wegen, 
kom ik in de winkels en ook weer op het plein. 
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen 
en over vroeger te kunnen dromen. 

en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las. 
Ook heb ik wat last met mijn ogen 
en mijn rug raakt meer en meer gebogen. 
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog. 
Maar ik ben nog fantastisch… zo op ‘t oog. 

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, 
als ik kijk naar de foto’s, over vroeger van mij. 
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. 
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen. 
Ik ging fietsen en wandelen,overal heen, 
en ik kende geen moeheid, zo het scheen. 

Nu ik ouder word,draag ik vaak blauw, grijs of zwart 
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart. 
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog. 
U bent nog fantastisch… zo op ‘t oog 

De ouderdom is goud, ja begrijp me wel. 
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel. 
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is 
en of dat beeld van goud niet een beetje raar is. 

Mijn tanden liggen in een glas, 
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas. 
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel. 
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. 
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog. 
U bent nog fantastisch goed…zo op ‘t oog. 

En ‘s morgens als ik ben opgestaan 
en eerst de afwas heb gedaan, 
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lees ik het laatste nieuws in de krant. 
Ik wil toch bijblijven en naderhand 
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water, 
de kamer stoffen doe ik later. 

Wel gaat alles wat traag 
heb na’t eten wat last van mijn maag.  
Maar ik wil niet zeuren, want ‘t mag, 
dat is heel gwoon op je oude dag. 
Aanvaard het rustig zei de psycholoog.. 
U bent nog fantastisch goed…zo op ‘t oog 

 

Even nadenken 

Noem met de letter ‘W’ 

1 een insect ….. 

2 een gemeente in België ….. 

3 een kleur ….. 

4 iets wat vierkant is ….. 

5 iets wat je meeneemt in je valies ….. 

6 een plant of boom ….. 

7 zanger of zangeres ….. 

8 een automerk ….. 

9 een hobby ….. 

10 wat kan er op een pizza ….. 

11 een hoofdstad ….. 

12 wat zie je op een boerderij ….. 

13 een huisdier ….. 

14 iets dat met de zomer te maken heeft ….. 

15 iets wat je koopt in de apotheek ….. 
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Als je moeilijke woorden stilaan vergeet 

 

Dingske kwam Pierke tegen op de markt in Kortrijk. Pierke vroeg: “Heb je 

nog iets van Fons gehoord? ‘k Heb hem al lang niet meer gezien.” 

“Maar die is toch gestorven, Pierke” 

“Dat wist ik niet. Wanneer dan  en wat heeft hij gehad?” 

“Hij leed aan een hartziekte en toen heeft hij een pesewever gekregen. Dat 

was allemaal goed en wel, ze hebben een runderfoto genomen en er was 

niets op te zien. Daarna zat hij in zijn knie met een pijnlijke meniscus die 

maar niet wou genezen. Daar kwam nog een bungalow in zijne rug bij. Na 

enkele maanden werd hij ziek aan de protestant.  

En nu is hij overleden. ‘k Ben hem gaan groeten in het dolfinarium in Kortrijk. 

Hij lag er heel mooi geopenbaard en ik ben ook naar de begrafenisfeest ge-

weest in de St. Maartenskerk van Kortrijk. De pastoor heeft een mooie ho-

mofilie gehouden.  

Na de viering werd hij niet op het kerkhof begraven. Ze brachten hem naar 

de crèmerie in Kortrijk, en hij kreeg daar een verrassing.” 

 

Enkele sfeerfoto’s 
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  Nieuws uit Sparke Viers  

t’ Is den hoed dat doet! 
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  Sfeerbeelden van de maand  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezige bijen in Sparke Viers. 
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We hadden kastjes nodig en 

gingen naar IKEA! 
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Vlinders maken van servetten met vrijwilligster Rita en schilderen met vrijwilliger 

Laurens. 

Bakactiviteit. 
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Fijne gesprekken en verjaardagen vieren. 
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Genieten van de lentezon.  
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. 

 

Wandelen.  
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  IN MEMORIAM  

Luc Leleu  

(07/04/1941— 29/01/2022)  

Veel mooie herinneringen verzachten ons verdriet. 

Voorgoed in ons midden, voor altijd in ons hart.  
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  Jarigen in Sparke Viers 

 

Suzanne Stubbe 

(1/04/1933) 
Rosa De Naeghel 

(1/04/1945) 

Irene Tytgat 

(11/04/1937) 

Tine Verlooy 

(27/04/1942) 

Liane Goekint 

(20/04/1935) 

Elvire Hernou 

(30/04/1935) 
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  Nieuws uit GAW Altegaar 

 

 

Een vriendelijk woord is als een mooie lentedag. 
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Nieuws uit Westervier 
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Vieren, bakken, 

klinken, … .  

We doen het alle-

maal elk op zijn 

manier.  
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En dat het lekker is…  



47 

 

Aldegonde 102 jaar!  

Een feest voor iedereen.  
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Project ‘Van alle tijden’. 

Het Volkskundemuseum wil verhalen van bewoners van Wester-

vier en bezoekers van Sparke Viers graag bewaren en doorgeven 

aan de volgende generaties, omdat het belangrijk is dat ze niet 

verloren gaan. Zonder die verhalen hebben de voorwerpen, die 

het volkskunde museum bezit, geen betekenis.  

Studenten van de school Mia kwamen onze bewoners interviewen, 

later volgt nog een tentoonstelling in onze cafetaria.  
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Het dagelijkse leven.  

Samen genieten van de  

gewone dingen. 
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Dansen daar kunnen we van genieten... 
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Jarigen  

4 april Mevr. Noterman Yvonne 

11 april Mevr. Van Walleghem Rosa 

12 april Dhr. Van Landschoot Willy 

12 april Mevr. Vandersmissen Maria 

13 april Dhr. Louis Derycker 

15 april Mevr. Cardijn Hemi 

16 april Mevr. Vanhaecke Ingrid 

17 april Mevr. Depré Anna 

27 april Mevr. Snouwaert Jeannine 

30 april Dhr. Boudry Roland  
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Nieuws uit Den Hoek   
 

Enkele sfeerbeelden van Den Hoek  

 

 

In het kader van de ‘Week van de vrijwilliger’ kwam Joachim Coens als  

Radio 2 Weldoener op bezoek in lokaal dienstencentrum Den Hoek. 
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Er wordt veel gefeest in Den Hoek! 
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Afscheid van medewerker Ann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We geven je alle steun, maar dit nieuws gaf ons wel een dreun. 

We begrijpen jouw beslissing, al doet het pijn. 

We waarderen je keuze, zo moet het zijn. 

Ann, denk nog eens aan Den Hoek, je staat bij ons in ’t gouden boek. 

Ann, dank, we houden van jou. 
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Nieuws GAW De Zilvertorens  

Sijsele  
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De boodschappendienst gaat door op: 

Vrijdag 8 april: Carrefour Market 

Vrijdag 29 april: Carrefour Market 

Jarigen in april 

5 april: Verlinde Chris 

7 april: Deblieck Joseph 
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Jos. Coene, een meester in alles wat choonheid op pa-

pier betreft. 

Een grote naam in de affichekunst in Brugge.  

Brugge kent kunste- naars die ons een prachtige col-

lectie affiches hebben nagelaten. 

Het ontwerpen van een affiche 

maakte soms deel uit van een 

wedstrijd. Ook bij de Brugse 

Jaarbeurs van 1938 was dat zo. 

De wedstrijd werd gewonnen 

door Jos. Coene. De tweede prijs 

ging naar Pierre Verbeke, de la-

tere directeur van de Sint-

Catharinadrukkerij in het Tempel-

hof in Brugge.  

 

COLLECTIE “BRUGGE IN AFFICHES” – POL MARTENS  

 

 

JOURNAL DE BRUGES 24 MAART 1938    

Het affiche dat Jos. Coene in 1938 heeft ontworpen kende zo’n groot succes 
dat het campagnebeeld 30 jaar later, in 1968 bij de inhuldiging 
van toen nieuwe -en thans verdwenen- beurshalle, nog steeds 
werd gebruikt en staat afgedrukt op het voorblad in de cata-
loog van de 16de Brugse Jaarbeurs. Het beeld toont Hermes 
met z’n typische ronde hoed, de god van de boodschappers 
en de reizigers, die de jaarbeurs aankondigd. Op zijn rechtse 
hand staat de hallentoren als symbool van de handel. Het 
langdurige gebruik van dit logo illustreert de commerciële en 
artistieke waarde ervan.  
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De rijke collectie “Brugge in affiches” van Pol Martens bevat mooi werk van 

Coene.  

In de periode tussen 1938 en 1948 was hij bijzonder actief in die branche. 

De ervaring die hij heeft opgedaan bij Lithographie De Rycker en bij De Gré-

ve & Cie kwamen hem bijzonder goed van pas.  

Toeristische affiches voor Vlaamse kuststeden  

In 1945 krijgt Jos. Coene opdracht van het Bureau van Toerisme van Brugge 

om een affiche te ontwerpen voor de promotie van Zeebrugge als badplaats.  

Het affiche (links) laat het ideale gezin 

zien, ouders en twee kinderen spelend 

op het strand. (99 x 62 cm)  

Het origi-

nele ont-

werp 

(rechts) 

had ech-

ter een 

véél mo-

derner 

look. Het 

kapsel 

van de 

vrouw en 

van het 

meisje 

werd 

aange-

past en de man werd een zedig bad-

pak aangetrokken. Wellicht vonden sommigen de affiche te gewaagd voor 

Zeebrugge ! Als de aanpassing met goesting van de artiest gebeurde is zeer 

de vraag !!  

Coene hanteerde voor zijn toerisme-affiches een stijl die na de Tweede We-

reldoorlog erg in trek was. Eenvoudige tekeningen, met homogene en afge-

lijnde kleurvlakken.  

Hij liet zijn ontwerpen drukken bij Litho Burggraeve, met als adres Gulden 

Vlieslaan en bij Lithografie De Boo langs de Komvest in Brugge.  
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In 1946 kwam er een nieuwe 

opdracht van de gemeente 

Wenduine. Het werd een 

werk in dezelfde stijl als het 

affiche voor Zeebrugge, ook 

met 100 x 62 cm als afme-

ting. De affiche werd gedrukt 

bij Litho De Boo langs de 

Komvest in Brugge.  

Publiciteitsborden voor 

toerisme aan de stads-

poorten.  

In “Brugse Courant” van 21 

april 1951 lezen we dat Jos. 

Coene opdracht kreeg toe-

ristische reclameborden te 

ontwerpen om aan de stads-

poorten te plaatsen, met het 

doel het toerisme in de stad 

te promoten. Dhr Notelaere, 

schilder bij de Brugse brand-

weer zal het ontwerp uitvoe-

ren Coene was toen reeds 

docent aan de Stedelijke 

Academie in Brugge.  

Het waren wellicht de eerste toeristische promotieborden aan de stadspoor-

ten van Brugge.  

Huwelijk met een artistiek kantje  

Jos. Coene is bevriend met de bekende kunstschilder Leon Dieperinck. Hij 

helpt bij het verhuizen van de 

vele doeken en het opzetten 

van de talrijke tentoonstellingen 

van Dieperinck die overal te 

lande doorgaan. Direct na de 

Tweede Wereldoorlog, op dins-

dag 5 juni 1945 huwt Jos. Coe-

ne de zuster van kunstschilder 

Dieperinck, Agnes. Het echtpaar Coene-Dieperinck neemt zijn intrek in een 

woning in Rozendal in het centrum van Brugge.  
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Grote verscheidenheid aan affiches met een artistiek randje.  

Jos. Coene gaf de affiche-traditie van artiesten als Flori Van Acker, Albert 

Goethals en anderen een verlengstuk. Affiches met uiteenlopende bood-

schap zijn het resultaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wordt vervolgd)… 

Denis Vermeire 
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Verjaardagen medewerkers  

Lemaire Emmely 5 april 

Cordier Mariska 7 april 

Ringston Timothy 7 april 

Snauwaert Leentje 11 april 

Vandeursen Veerle 12 april 

Van De Veire Lutgart 14 april 

Bita Meda Florentina 14 april 

De Waegeneer Katrien 15 april 

Letellier Anne 19 april 

Van Damme Eveline 20 april 

Martens Claudine 24 april 

De Clerck Barbara 25 april 

Louage Kathleen 29 april 
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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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