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  Beste vrienden van  

Curando West 

2022 

 

Onze leerwerkplaats Nokke Ma… 

 

Het was een hobbelig traject met vallen en opstaan. 

De voorbereiding en de gedachte een volledige afdeling op onze hoede te 

nemen bracht toch wat wrevel met zich mee. 

Samen zijn we uiteindelijk tot een stevig fundament gekomen om te kunnen 

starten en dit traject te voltooien.  

Communicatie in de zorgsector is de sleutel van alles ten opzichte van be-

woners en het team. 

Door continue onszelf en de zor-

gen die we verlenen te evalueren 

zijn we als groep en individu kun-

nen groeien met oog voor per-

soonsgerichte zorg, waarbij zelf-

zorg gestimuleerd wordt. 

Zelfzorg… en plus een warme be-

nadering met oog voor ieders zijn, 

kunnen, kennen, talenten en wat 

een betekenisvolle activiteit zou 

kunnen fungeren voor deze men-

sen waarbij een holistische kijk 

centraal staat.  

 

Van een frisse brieslucht opsnuiven aan de zee met een crèmeke in de 

hand tot een bewonderenswaardige dierenshow. De hele wereld afreizen op 

onze afdeling met culinaire hoogstanden en een gemoedelijk sfeer. En na-

tuurlijk niet te vergeten ‘e goe danske plasseren’. Zoals altijd wordt gezegd: 

‘rust roest’, dus hup met die beentjes!!! 
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Om deze woorden nog af te sluiten willen wij nog graag de bewoners, alle 

mentoren en onze leerkrachten bedanken voor de betekenisvolle ondersteu-

ning en de kansen die we hebben gekregen de voorbije weken. 

Deze laatste stage een mooie bagage van een drie- jarig traject om ons 

klaar te stomen voor het echte werkveld.  

Bedankt Nokke Ma!!! 

5DABR1 

Stefanie, Jamshid, Lynn, Virginie, Maïte, Hermien, Lara, Lisa, Kira, Ke-

vin,Jasmin, Lore, Kimberly 
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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 

Vrijdag 10 juni ging in wzc Westervier en cdv Sparke Viers een actie door 

met Curando, de vakbonden, heel wat armoedeorganisaties, sympathisan-

ten en mensen zonder een wettig verblijf, rond het thema ‘Personeeltekort in 

de zorgsector? De helpende handen zijn er!’.  

Op hetzelfde moment was er in verschillende provincies en ook nationaal 

een gelijkaardige actie gepland. Op deze manier werd een oproep gedaan 

om mensen zonder papieren op een wettelijke manier aan de slag te krijgen. 

Zij zouden een deel van duizenden vacatures kunnen invullen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 11 juni was Curando West te vinden op de vrijwilligersbeurs in wijkcen-

trum Xaverianen. 
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Musea Brugge bracht de voorbije maanden Brugse leerlingen en bewoners 

van drie woonzorgcentra samen voor een uniek erfgoedproject. Samen met 

de leerlingen bundelden de bewoners herinneringen die zij willen doorgeven 

aan volgende generaties tot de mini-expo ‘Van alle tijden’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatstejaarsleerlingen van KTA Brugge, MIA en Steinerschool Brugge 
trokken voor dit project naar drie Brugse woonzorgcentra: Ter Potterie, Ten 
Boomgaarde en Westervier. Beeldend kunstenaar Sara Claes en theater-
maker Kathlyn Wuyts bereidden de leerlingen voor op de gesprekken en 
coachten hen bij de creatieve verwerking ervan. Het resultaat zijn drie mini-
expo’s in de drie deelnemende woonzorgcentra.  

De expo’s zijn nog te bezoeken tot 18 september in wzc Westervier, wzc 
Ten Boomgaarde en wzc Ter Potterie. 
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Wist je dat je tot 7 juli ook nog kan genieten van een mantelzorg-
gedichtenwandeling in Brugge? En dat één van de stopplaatsen GAW Hof 
Bladelin is?  

Een routebeschrijving kan je onder andere afhalen in de buurtcentra, de 
plaatselijke bibliothee9k, Huis van de mens en in het Huis van de Brugge-
ling. Meer info via https://www.brugge.be/dagvandemantelzorg 

Save the date! 

 

Zondag 18 september 

Sint-Kruiskermis 

We ontmoeten je  graag tussen 13u en 18u,thv Moerkerksesteenweg 198 

Vrijetijdsmarkt en vrijwilligersmarkt 

We ontmoeten je graag in de tuin van het  cultuurcentrum Knokke Heist  

tussen 11u en 15u 

 

Van 17 tot 25 september 

Wij nemen deel aan Knooppunten stadsfestival: ontdek het programma op 

www.brugge.be/knooppuntenfestival 

https://www.brugge.be/dagvandemantelzorg?fbclid=IwAR0UECQvTRlmyio0LFuDHZwXBd1Eqx7RtyOhvL5zQ7J8UYY-qyySAdm2Zb8
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Pastorale katern 

Beste bewoners, bezoekers, familie,  

medewerkers, zusters, vrijwilligers en vrienden 

Terugblik In juni genoten we stilletjes verder van het samen vieren. Zo gin-

gen we met bezoekers van Sparke Viers we naar de kerk in Ver-Assebroek 

en waren er de zondagse vieringen die zowel in de 

kapel van Hof Bladelin doorgaan als de tweeweke-

lijkse vieringen op elke vrijdag van de even weken 

in het jaar in de kapel Hemelbake in de Speelplein-

laan, waarbij zowel bewoners 

van Westervier als bezoekers 

van Sparke Viers en bewo-

ners van Altegaar aansluiten. 

De vieringen in de kapel van 

Hof Bladelin worden voorge-

gaan door priester Tom. In kapel Hemelbake worden 

deze afwisselend worden deze voorgegaan door Wil-

fried of Josefien. 

Special: Over de helpende handen in kapel Hemelbake 

Uiteraard zouden de vieringen zo fijn niet zijn, mochten 

we dit niet samen doen met de priesters, lectoren en 

voorzangers die steeds willen helpen. In dit zomers 

nummer mag er wel al eens uitgebreid worden over een 

bepaald thema. Daarom nemen we deze keer de tijd 

om de vele helpende handen in kapel Hemelbake in de 

bloemetjes te zetten, naar aanleiding van het feest van 

de H. Petrus en H. Paulus, op 29 juni, beiden symbolen 
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van de kerk van vandaag. Livina en Geert, bedankt 

voor jullie fijne medewerking als lectoren en voor-

zangers. Priester Christoph, proficiat voor alle vierin-

gen, zowel deze dagelijks om 10 uur in de kapel, als 

deze waarbij je samen met Wilfried of Josefien voor-

gaat. Ook aan alle enthousiaste zangers, muziekin-

stallatiebedieners, zoals Paul, Jana en Emily een 

grote dank-je-wel.  

Vooruitblik 

Maar ook BEDANKT aan jou, vriend van kapellen van Curando West. Om er 

ook deze zomer de nodige ademruimte en rust op te snuiven, om samen 

met ons tweewekelijks te blijven vieren. We zien je op vrijdag 1 juli, 15 juli, 

29 juli, 12 augustus, 26 augustus en 9 september voor de zomerse vieringen 

in de kapel in de Speelpleinlaan. De vieringen in Hof Bladelin lopen op zon-

dagvoormiddag om 9.30 uur door. Wees welkom! 

 
Lees ook het volgend nummer van de Nieuwe Vierkrant. Daarin lees je 

een special over de helpende handen in de kapel van Hof Bladelin. Naar 

aanleiding van de feestdag op 15 augustus, O.L.V.-Terhemelopneming, 

ook wel O.L.V.-Hemelvaart zetten we hen in de kijker.  
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29 juni vieren we het hoogfeest van de heiligen Petrus en Paulus. Wie 

zijn die twee mannen die een bijzondere rol hebben gespeeld in de 

Eerste Kerk?  

 

Laten we maar beginnen met Petrus, want die 

wordt altijd het eerst genoemd. Petrus heette ei-

genlijk Simon, de zoon van Jona en de broer 

van Andreas. Hij was, net zoals zijn vader en 

zijn broer, visser van beroep. Hun broodwinning 

lag dus op het meer van Galilea of het meer van 

Gennesaret, in het noorden van Palestina. Pe-

trus was eerst volgeling van Johannes de Doper 

geweest, maar via zijn broer was hij in aanraking 

gekomen met Jezus van Nazareth. Al van bij de 

eerste ontmoeting kreeg hij een andere naam: Kefas, dat betekent 

'steenrots', in het Latijn Petrus. 

In het begin bleef Petrus nog gewoon visser, maar hij voelde zich definitief 

geroepen om met Jezus mee te gaan toen die vanuit zijn boot de menigte 

toesprak. Hij werd dan ook door Jezus uitgekozen om te behoren tot de 

twaalf en zal weldra binnen die kring een belangrijke plaats innemen, zoals 

we kunnen lezen in het verslag van het eerste concilie in Jeruzalem (Gal 2; 

Hand 15). Waarschijnlijk werd Petrus te Rome gekruisigd in het jaar 64: met 

het hoofd omlaag, zegt de overlevering, want hij voelde zich niet waardig op 

dezelfde manier te sterven als zijn Meester. Tot zover Petrus. 

Paulus kende een andere levensloop. Ook hij had oorspronkelijk een ande-

re naam, Saulus. Hij werd geboren in Tarsis in Cilicië, uit joodse ouders die 

tot de groep van de Farizeeën behoorden. Via zijn vader bezat hij het Ro-

meinse staatsburgerschap, iets waarop Paulus zich tegenover de autoritei-

ten zou beroepen. Omdat Tarsis een centrum was van de Griekse cultuur 

leerde Paulus ook de Griekse taal. Als jongeman ging Paulus, toen nog 

Saulus, naar Jeruzalem om door de bijbelgeleerde Gamaliël opgeleid te 

worden tot schriftgeleerde. 
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Paulus was oorspronkelijk een felle tegenstander van de beweging rond Je-

zus. Hij was getuige van de steniging van de diaken Stefanus en werd een 

heftig christenvervolger. Maar op de weg naar Damascus overkwam hem 

een Christusontmoeting: hij werd als het ware van zijn paard gebliksemd. En 

vanaf dat moment rekende hij zich tot de apostelen en wijdde hij zijn leven 

aan de prediking onder de heidenen, de niet-joden. Hij reisde naar Klein-

Azië, Cyprus, Griekenland en kwam ook af en toe naar Jeruzalem. Toen hij 

daar in moeilijkheden geraakte, werd hij in gevangenschap naar Rome ge-

stuurd, als Romeins staatsburger. Vandaar schreef hij nog verschillende 

brieven naar de kerken die hij had gesticht. Hij zou omstreeks 67 in Rome 

de marteldood gestorven zijn. 

 

Een twee-eenheid 

Waarom vieren wij hun feest op één en dezelfde dag? Omdat ze allebei in 

Rome gestorven zijn? Of eerder omdat ze eigenlijk een twee-eenheid vor-

men, twee elkaar aanvullende vormen van apostelambt? Of vanwege hun 

geloof dat allebei ook ongeloof heeft gekend? Eén ding hebben ze alleszins 

gemeen: we weten weinig over hun levenseinde, over de vervolgingen die 

ze hebben doorgemaakt. Waarschijnlijk omdat men ervan uitging dat dat er 

nu eenmaal bij hoorde. Het enige dat telde was dat zij hun opdracht tot een 

goed einde hebben gebracht. 'De Heer heeft mij terzijde gestaan en mij 

kracht gegeven', schrijft Paulus, 'om door mij de prediking van het evangelie 

te voltooien, zodat alle volkeren ervan hebben gehoord' (2 Tim. 4, 17). 

De dood van Petrus en Paulus wordt kennelijk niet ervaren als een ramp 

voor de Kerk. Dat is toch wel eigenaardig. Want hoewel verschillende ge-

schriften van het Nieuwe Testament na de dood van Petrus en Paulus zijn 

geschreven, wordt nergens melding gemaakt van de dood van die twee kop-

stukken van de kerk. De eerste kerk kende nog geen persoonsverheerlijking, 

geen heiligverklaringen. Er was trouwens voor persoonsverheerlijking niet 

zoveel reden. Beide apostelen hadden een verleden. Paulus had de kerk 

vervolgd en daar waren heel wat christenen slachtoffer van geworden. En 

Petrus had verschillende keren in conflict gelegen met Jezus, Hem zelfs ver-
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loochend toen het erop aankwam. Hij vluchtte weg van de plaats waar Jezus 

het leven liet. 

Eigenlijk zijn deze twee apostelen allebei late roepingen. Paulus heeft Jezus 

niet persoonlijk gekend. Hij heeft alleen leren geloven in de verrezen Chris-

tus. En dat geloof overkwam hem zomaar, ergens onderweg. Bij Petrus is 

het enigszins anders. Hij herkent Jezus al bij leven als de Christus, de Zoon 

van de levende God. Maar wat dat precies betekent, zal pas na de verrijze-

nis duidelijk worden. 'Niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar 

mijn Vader die in de hemel is', zal Jezus hem op een bepaald moment zeg-

gen. 

Wij gedenken op 29 juni dus twee apostelen, maar uiteindelijk gaat het niet 

om hen. Het gaat om de Kerk die zij vertegenwoordigen. Het gaat erom wat 

er aan de Kerk gebeurt en wat de Heer bewerkt binnen die Kerk. En om die 

Kerk gaat het ook vandaag, nog altijd. 

 

naar: Pastorale Eenheid H. Gummarus & Z. Beatrijs Lier 
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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 tus-

senbeide en Bertolf wordt terechtgewezen. Hij neemt op-

nieuw 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 heilige. 

 

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 be-

loont haar nederige trouw door op paasmorgen het eerst aan haar te ver-

schijnen 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 

Europa 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.  
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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 goe-

deren of de schatten van de Kerk aan de armen uitdeelt. Wan-

neer 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 onder 

andere iedereen die met vuur te maken heeft, zoals de men-

sen 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 bezoekt Jeruza-

lem en vindt de plaats waar het kruis van Jezus, na de kruisaf-

name, diep in de grond bedolven is. Het kruis wordt opgegra-

ven en door een blinde vrouw als echt herkend. De vrouw kan 

zien, het kruis wordt ter verering in processie in de stad rond-

gedragen. Het wordt verheven vandaar het woord 

‘Kruisverheffing’, feest op 14 september.  

 



18 

 

 

In memoriam 

Mevr. De Bruyne Elsa 

18 december 1929 – 17 juni 2022 

Niemand weet waar.  

Maar mijn hart blijft het zeggen: je bent daar. 

Aan de andere kant van de tijd. 

 

Kris gelaude  

Mevr. Pieters Rosette 

29 november 1930 – 20 juni 2022 

Als iets liefs je verlaat,  

blijft nog altijd de liefde  
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 Mevr. Teerlynck Godelieve 

26 november 1921 – 22 juni 2022 

 Dhr. Vergucht Stan 

15 september 1938 – 25 juni 2022 

Wat zo diep in het hart zit, 

kun je door de dood niet verliezen. 

De herinnering aan een bijzonder mens 

is geboren.  

Jou herinneren 

is stilstaan 

om verder te kunnen.  

M. van den Berg  
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Nieuws uit Hof Bladelin 

Personalia 

De viering van Vaderdag op 12 juni ging niet onopgemerkt voorbij in Hof Bla-

delin. Met een leuke attentie en een mooie wenskaart werden deze maal on-

ze mannelijke medebewoners aangenaam verrast. 

 

Binnenkort vieren enkele bewoners hun verjaardag in deze zomerperiode: 

 Jan Broos op 5 juli 

 Zuster Bergez op 20 juli 

 Mevr. Cuvelier op 11 augustus 

 

Naar aanleiding van de ‘Dag van de mantelzorger’ op 23 juni jl. vond een 

bijzonder geslaagd tuinfeest plaats met meer dan 50 aanwezigen in ons ver-

trouwd restaurant. 
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De sfeer was bovendien feestelijk dankzij de mooie woorden voor mantel-

zorgers die sierlijk aangebracht werden op de vensters en deuren en ook 

hun weg vonden in de zomerse tuin. 

Een bijzondere pluim voor al ons personeel en de vrijwilligers die instonden 

voor deze deugddoende omkadering en realisatie. 

G.V.W. 
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Kunst en onderwijs in Brugge 

De Stedelijke Musea en Stad Brugge dromen al diverse jaren van de nood-

zakelijke uitbreiding van de museumsite in de Brugse binnenstad. 

De gedroomde realisatie wordt binnenkort een feit dank zij de aankoop van 

het volledig domein van het Sint Andreasinstituut, Garenmarkt 6-8, dat langs 

de achterzijde paalt aan het wereldvermaarde Groeningemuseum. 

Vanaf juli 2022 ontruimt Sint Andreasinstituut volledig zijn gebouwencomplex 

voor een nieuwe vestiging in de binnenstad. Op een korte afstandverrijst een 

nieuw modern schoolgebouw in de nabij gelegen Jakobinessenstraat tussen 

de  Oude en de Nieuwe Gentweg. 

In afwachting van de voltooiing van de nieuwbouw in de Jakobinessenstraat 

in 2023 komen de klassen tijdelijk in de gebouwen aan de Boninvest nabij de 

Gentpoort en verder in containerklassen aan de Abdijbekestraat. 

De bestaande gebouwen aan de Garenmarkt worden eerlang gesloopt en 

nadien wordt op de ontstane bouwwerf nog een tijdrovend archeologisch on-

derzoek uitgevoerd vooraleer de echte realisatie van de nieuwe tentoonstel-

lingshal kan aanvatten. Met bijzondere verwachting wordt uitgekeken naar 

deze belangrijke ingreep in ons stadscentrum en zijn toekomstige museale 

uitstraling. 

GVW 

Een verborgen parel... in de binnenstad 

Bijna op het einde van de drukke Ezelstraat verwijst een gevelbord naar het 

achtergelegen plantsoen Pastoor Van Haecke. Het betreden van deze ver-

borgen parel brengt je meteen in de sfeer van een klein en intiem natuurpark 

met weelderig groen en een uitnodigend wandelpad met rustbanken rond de 

ingesloten natuurvijver. De verrassing is compleet bij het zien van het rijke 

bomenpatrimonium binnen dit rust uitstralende stadsplantsoen. 

Je ontdekt er in het midden een reuze witte paardenkastanjeboom uit de 

zeepboomfamilie. Daarnaast tref je ook een mooie zomereik en een zomer-

linde uit de kaasjeskruidfamilie. Je verbazing wordt volledig bij het ontdekken 

van een gele cornoelje, een venijnboom uit de taxusfamilie en verder ook 

een rijzige Japanse notenboom van de zaadachtigen. 

Met een dankbaar gevoel verlaat je deze oase en kies je de terugweg naar 

het stadscentrum via de rustige Raamstraat, die evenwijdig is aan de krui-

sende Ezelstraat. Natuurlijk beslis je hier nog terug te komen in de toekomst 

.GVW 
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Even nadenken 

Noem met de letter ‘Z’ 
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 ….. 
 
 
 

Redding van de mens of een geloofwaardige milieuvernieti-
ger? 
 
N.a.v. een artikel van Bengt Karlsson (professor ecologische antropologie), 
in AFBO Stories, begrijpen wen nu volledig welke onherstelbare schade de 
productie van batterijen voor elektrische auto’s zowel natuur als mens en 
vooral kinderen veroorzaakt. “Een accu voor de elektrische auto weegt onge-
veer 500 kg, het volume is ongeveer zo groot als een koffer. 
Het bevat o.a.; 12 kg lithium, 30 kg nikkel, 20 kg mangaan, 15 kg kobalt, 100 
kg koper, 200 kg aluminium, staal en plastic. Er zitten 6831 lithiumcellen in. 
Het zou zorgelijk moeten zijn dat al deze giftige componenten afkomstig zijn 
van mijnbouw.  
Om een autobatterij te maken, moet je 10 ton zout verwerken om lithium te 
produceren, 15 ton erts voor het kobalt, 2 ton erts voor het nikkel en 12 ton 
erts voor het koper. In totaal wordt er 200 ton grond opgegraven voor één 
enkele accu! De ontginning van het giftige kobalt in de wereld gebeurt gro-
tendeels met kinderarbeid en een aanzienlijk deel van de grondstof van een 
batterij komt uit Congo, zonder controle op de gigantische vervuiling.  
Tegen 2030 zullen er ongeveer 145 miljoen elektrische auto’s rondrijden met 
een verschrikkelijk grote en giftige afvalberg accu’s! Dan mogen we nog niet 
spreken over hoeveel CO2 er opgewekt wordt met de toekomstige gascen-
trale’s om deze wagens van elektriciteit te voorzien. 
Besluit: Koop een niet-elektrische fiets! 

JW 
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  Nieuws uit Sparke Viers  

ZOMER!!! 
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  Sfeerbeelden van de maand  

 

 

 

In de maand juni deden we een 

uitstapje naar de Zeven Toren-

tjes.  

En ook een rit met de duofiets 

stond op het programma.  
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Rummikub, het favo-

riete spel van enkele 

bezoekers.  

 

 

Kokerellen. Tiramisu 

met aardbeien en 

wraps met zalm of 

hesp.  
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We gingen ook op bedevaart naar Ver-Assebroek. Heel wat bezoekers wa-

ren enthousiast om mee te gaan en apprecieerden deze uitstap enorm.  

 

Volksspelen of petanque = beweging! 
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Feest mantelzorgers  
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Dinsdag 21 juni nodigden we de mantelzorgers uit voor een drankje in onze 

tuin. Het was fijn de kinderen, partners,… van onze bezoekers  (beter) te le-

ren kennen. We hebben er allemaal erg van genoten . Dankjewel lieve man-

telzorgers, weet dat onze deur altijd openstaat voor jullie.  
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  Jarigen in Sparke Viers 

Ria Brabant (13/7/1948) Willy Reyns (12/7/1938) Cecile De Groote 

(16/7/1937) 

Malvina Gydé 

(26/7/1938) Eric Herssens (27/7/1940) 
Rosette Pierar 

(27/7/1935) 
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Leona De Schaut 

(19/8/1935) 

Magda Spegelaere (24/8/1938) 

Fernand Danneels 

(3/8/1938) 

. 

 

Pierre Van Nieuwenhuyse 

(10/8/1934) 

Jan Desmit 

(14/8/1937) 

Maria Vandevelde 

(16/8/1951) 

Annie Baeckelandt 

(20/8/1940) 
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  Nieuws uit GAW Altegaar 

Tapas voor vaderdag 
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Nieuws uit Westervier 

Midden juni was de laatste dag van de leerwerkplaats die werd georgani-

seerd door de studenten van VIVES Kortrijk-Ieper-Brugge graduaat ver-

pleegkunde. 5 weken lang namen zij de afdeling Nokke ma onder hun hoe-

de. Geniet van de foto’s  

#VERBINDEN 

https://www.facebook.com/viveskibgraduaatvpk/?__cft__%5b0%5d=AZXxdvfwWUa-aOVasC0tb70SKl2QLY908mMDyo0fHlXOMyqnfeSsLhELRdplvTZlS9R1tkyJ-hVV6iNZDq_GKVQrhBHt2iV-gyWSGHAekDu_-lLY5sYWA8EMzHX70z5KNzzmF8kHPjX5ofo8jI-YNO7OKp8YEN70dR8-2A5_kLjSWU6WAiH3jf9ZlmEHvoINq_c&__
https://www.facebook.com/viveskibgraduaatvpk/?__cft__%5b0%5d=AZXxdvfwWUa-aOVasC0tb70SKl2QLY908mMDyo0fHlXOMyqnfeSsLhELRdplvTZlS9R1tkyJ-hVV6iNZDq_GKVQrhBHt2iV-gyWSGHAekDu_-lLY5sYWA8EMzHX70z5KNzzmF8kHPjX5ofo8jI-YNO7OKp8YEN70dR8-2A5_kLjSWU6WAiH3jf9ZlmEHvoINq_c&__
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Voor onze laatste stage voor we afstuderen mocht het wel iets speciaals 

zijn. Daarom vroeg ik aan mijn lieve buren om eens langs te komen met 

hun honden. Ze zagen dit direct zitten en zo geschiedde… Met de zon van 

de partij was het op 3 Juni eindelijk zover. We konden Spike, Sky en Boy 

verwelkomen in WZC Westervier. Op het binnenplein gaven ze een prachti-

ge show waarin elke hond zijn talenten kon laten zien. De band tussen de 

honden en hun baasjes (Cathy en Alain) was tot in ieder zijn hart te voelen. 

Daarna kreeg iedereen de kans om de honden te aaien en samen op de fo-

to te gaan. Kortom, een geslaagde dag! 
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#ONVERGETEIIJKE-

MOMENTEN 
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Wist je dat we regel-

matig iets lekker ma-

ken? Heerlijke verse 

soep of een lekker 

gebakje voor tijdens 

de koffie. Daar kun-

nen we echt van ge-

nieten!  

#DENKENINMOGELIJKHEDEN 
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We konden heel wat zonnige dagen genieten van het mooie weer!  

#KLEINEGELUKJES 
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#TOOPE 
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#DENKENIN 

MOGELIJKHEDEN 
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De gewone dagelijkse 

dingen die ons hart 

doen zingen…  

#KLEINEGELUKJES 
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Lachen is gezond!  

#ONVERGETELIJKEMOMENTEN 
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Jarigen 

5 juli Mevr. Melkenbeek Georgine 

8 juli Mevr. De Beurme Andrea 

16 juli Mevr. Vanrafelghem Edith 

17 juli Dhr. Claeys Gerard 

24 juli Mevr. Mortier Agnes 

24 juli Mevr. Vande Walle Jeanne 

25 juli Mevr. De Gruytere Maria  

26 juli Mevr.. Verduyn Hendrika  

31 juli Mevr. De Jonghe Annie 

2 augustus Mevr. Camerlynck Maria  

8 augustus Mevr. De Clerck Wilfrieda  

18 augustus Mevr. De Pourcq Godelieve 

20 augustus Dhr. Delplancke Bernard 

22 augustus Mevr. Cuyvers Magdalena 

23 augustus Mevr. Demeyere Cécile  

23 augustus Dhr. Fonteyne Alfons 

24 augustus Mevr. Gruyaert Monica 

30 augustus Mevr. Tanghe Erna  
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Nieuws uit Den Hoek   

 

We konden tot drie 

maal toe genieten van  

de koers die passeer-

de aan het Diensten-

centrum. 

We genoten met  volle 

teugen vanop de eer-

ste rij . 
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Vaderdag in Den Hoek 



46 

 

Kom, laten  we  de  bloemetjes buiten zetten 
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Ter ere van deze gebeurtenis houden wij op 

dinsdag 16 augustus om 14.30 uur 

aan de Mariakapel in Westkapelle  

een gebedsdienst met Marialiederen. 

Pastor Josefien gaat ons hierin voor. 

 

Allen van harte welkom. 
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Neem de tijd om van de simpele dingen 

 in het leven te genieten 
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Nieuws GAW De Zilvertorens  

Sijsele  

Leven in de brouwerij Sijsele 
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We gooiden de benen los en geno-

ten van muziek op aanvraag. 
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Genieten van aangenaam  ge-

zelschap, van een babbel van 

een uitstapje!  
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Met de Zilvertorens op pad naar Bladelin 

Op vrijdag 24 juni brachten enkele residenten van de Zilvertorens, onder de 

zorgzame hoede van organisator Steffie en van steunpilaar Gino, een bijzon-

der leerrijk en geslaagd bezoek aan de Hof Bladelin. Dit ronduit schitterend  

historisch gebouwencomplex, met mooie binnentuin, ligt verscholen in hartje 

Brugge en is thans ingericht met assistentiewoningen van de Woonzorgzone  

Curando West.  

Vooreerst een oprecht woord van dank aan de medewerk(st)ers van Hof Bla-

delin voor het bijzonder gastvrij en hartelijk onthaal en de topklassemaaltijd, 

van aperitief voor tot koffie na. Na een zalige rustpauze in de zonovergoten 

tuin werden we opgewacht door Danny voor een zowel geschiedkundige als 

kunsthistorische uiteenzetting in de Romeinse Zaal en in de kapel.  

Vooral de zopas gerestaureerde reuzenschilderijen waren een echte ver-

openbaring, maar  evenzeer en meer nog werden we meegesleept door 

Danny’s boeiende toelichting bij de kunstwerken, over hun ontstaan en over 

de ingewikkelde, dure maar perfecte restauratie. Zijn verhaal navertellen zou 

pagina’s in beslag nemen, maar vooral moet je het met eigen ogen kunnen 

zien en bewonderen terwijl je tegelijk luistert naar de deskundige uitleg. Toch 

kort: dat Pieter Bladelin in 1435 het pand liet bouwen, dat het daarna een 

bank werd van de roemruchte de Medici’s uit Firenze en sinds 1633 in reli-

gieuze handen is. 

De schilderijen stellen het leven voor van de eerste katholieke Romeinse kei-

zer Constantijn. Het zijn zeer getrouwe 18
e
 eeuwse kopieën van de origine-

len uit het Vaticaan, geschilderd  door de grote meester Rafael, tijdgenoot 

van Michelangelo.  Ook de laatclassicistische kapel naar Romeins model is 

een juweeltje: casettes, brandglasramen, Griekse zuilen, grisailles… 

Kortom, het was een dag om nooit te vergeten en een aanrader voor ieder-

een die geïnteresseerd is in kunst en geschiedenis. 

En ja, dankjewel klein maar aangenaam gezelschap voor deze fijne dag. 

Met vriendelijke groeten, Chris 
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De boodschappendienst gaat door op: 

Vrijdag 1 juli 

Vrijdag 15 juli 

Vrijdag 29 juli 

Vrijdag 26 augustus 

We vertrekken omstreeks 10u  naar Carrefour Market en 

zijn rond 11u terug. 

 

JARIGEN 

3 juli: Jerome Meurice 

4 juli: Marcel Innegraeve 

17 augustus: Hubert Vermeire 
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 GESCHIEDENIS VAN DE BRUGSE BANKVOET  

Armand Decloedt  

(vervolg Vierkrant juni) 

 

 

De derde bank staat tussen de Sint-

Janshuysmolen en de Nieuwe Papegaai. 

Die bank bevindt zich nog in de originele staat 

met de achterover hellende rugleuning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bevinden zich ook nog drie dergelijke 

banken in de Guido Gezellewarande  
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2/ Is de Brugse bankvoet in Brugge ontworpen?  

a/ Hoe komen erg gelijkende bankvoeten onder een tuinbank in Sint-

Michiels (Brugge) terecht?  

 

Door een oproep in het Brugsch Handelsblad van 

10 juli 2020 heb ik bij een inwoner van Sint-

Michiels Brugge een bank kunnen vinden waarvan 

de bankvoeten gelijkaardig zijn aan de oude Brug-

se!  

 

Hij kocht die bankvoeten in 2019 in Kontich bij iemand, die ze zelf ca. 40 

jaar geleden gekocht had in Lier.  

Het uitzicht ervan lijkt zeer sterk op de oude Brugse bankvoeten uitgezon-

derd de versieringen (ruiten = schubben ?).  

Deze zijn erin gegoten en niet achteraf aangebracht zoals ik ter plaatse bij 

hem heb kunnen vaststellen.  

 

De rugleuning van die bank is +/- 45° achterover hellend 

precies zoals op de oude Brugse bankvoeten; 

 Dit verklaart ook waarom de personen op de foto’s niet 

comfortabel achterover kunnen leunen (ontwerpfout of vol-

gens de mode van de tijd?).  

 

Het vinden van die bankvoet heeft me aangezet om verder onderzoek te 

verrichten naar andere gelijkaardige “varianten” en hun herkomst.  

b/ Hoe komen de Brugse bankvoeten op de “remparts” van Boulogne-

sur-Mer terecht?  

Na een bezoek aan Brugge was blijkbaar een verant-

woordelijke van de dienst “Parc et Jardins” van die 

stad bekoord door de Brugse banken.  

Hij ging op zoek in zijn land naar dergelijke bankvoe-

ten en vond die bij de fonderies Val de Saone in Bour-

gondië (F). www.fonderies-val-de-saone.com/

bancs.php  
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Dit type bankvoet “dragon” maakt vandaag nog altijd 

deel uit van hun productiegamma alsook een type 

“serpent”.  

Dit verklaart ook waarom men in Boulogne-sur-Mer zit-

banken kan aantreffen met een dergelijk slangmotief 

(zie foto)  

Blijkbaar werd reeds ca. 1850 dit type “slang” bank-

voet zowel door gieterijen in Frankrijk (Calla Parijs), Verenigd Koninkrijk 

(Carron Company Falkirk) als in Zwitserland (von Roll Solothurn) geprodu-

ceerd. (cfr. foto hieronder uit boek “Cast-Iron Furniture” van Georg Himmel-

heber)  

 

 

 

 

 

 

 

 

In die periode werd een product, ook al was het geregistreerd, blijkbaar 

zonder scrupules gekopieerd al dan niet met kleine wijzigingen!  

 

 

 

 

 

 

 

De slang-bankvoet in de Valley Gardens Harrogate (Engeland) ( foto boven 

links) treft men ook aan in catalogus ca. 1840 van de ijzergieterij De Prins 

van Oranje s’Gravenhagen (foto boven rechts cfr. Gemeentearchief Den Haag)  
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Een slang als decoratie werd in die periode frequent gebruikt en vermoede-

lijk ook een draak, want in die periode (Jugendstil, Art Nouveau e.a.) werden 

beiden verwerkt in allerhande ornamenten, van juweel tot in het interieur.  

Een bankvoet, met een draak of wat dan ook, die lijkt op de Brugse heb ik 

echter niet kunnen vinden in catalogi (zie vbn. hieronder) of andere docu-

menten uit die periode noch in Frankrijk (*), Nederland of het Verenigd Ko-

ninkrijk  

 

 

ijzergieterij L.I. Enthoven & 

Co ’s Gravenhagen (N)  

 

 

 

 

Fonderies Durenne Haute-

Marne (F)  

 

 

(*)  

De herkomst van de draken-bankvoet die in de 

catalogus (zie foto hiernaast) van de fonderies 

Val de Saone in Bourgondië (F) staat (zie ook 

blz.13) is niet te achterhalen, want volgens de 

huidige eigenaar van die gieterij was het model 

aanwezig toen hij die overgenomen heeft een 

aantal jaren geleden.  

 

 

 

 

 

...wordt vervolgd... 
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Verjaardagen medewerkers  

De Witte Emmely 2 juli 
Van Kerrebroeck Ann 4 juli 
Bonte Isabelle 4 juli 
Theuninck Delphine 4 juli 
Vandierendonck Katrien 5 juli 
Deschepper Sofie 8 juli 
Van Audenaerde Jolien 15 juli 
Verhelst Josefien 18 juli 
Van den Branden Nicky 18 juli 
Verplancke Ludwine 19 juli 
De Bruyne Lindsey 22 juli 
Jacobs Anouk 27 juli 
De Bleeckere Caroline 29 juli 
Snyders Michelle 29 juli 
Van Renterghem Ellen 1 augustus 
Cherumuttadathu Kurian Mereena 2 augustus 
Loeys Marleen 5 augustus 
Borglevens Jana 8 augustus 
Baten Sarah 8 augustus 
Vanhonsebrouck An 1 augustus 
Lamote Jennifer 11 augustus 
Van Rysseghem Trees 12 augustus 
Vercauteren Erika 16 augustus 
Lahousse Séverine 17 augustus 
Achtergaele Eveline 18 augustus 
Germonpre Michel 19 augustus 
Singiza Antoine Marie 22 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, Steffie Cochuyt, Borglevens Jana, Snauwaert Miet, Emily 
Delrue, Els Gevaert, Compernolle Cindy, Wieme Nathalie, Vermeire Denis, 
redactieraad Hof Bladelin 

VERANTWOORDELIJKE UITGAVE: 

Dirk Snauwaert 

DRUK: x-center 
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