Nieuw woonzorgcentrum ‘Westervier’ op grondgebied Sint-Kruis
‘Westervier’, gelegen in de Speelpleinlaan 44, Sint-Kruis, (grondgebied de
Mote) is een woonzorgcentrum (wzc.), dat instaat voor de verzorging van 42
bewoners met dementie. Het woonzorgcentrum behoort tot de Vzw
Bejaardenzorg Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën te Ruiselede. De Vzw.
omvat in Brugge ook nog de wzc.’s Jeruzalem en Herdershove en ServiceResidentie Hof Bladelin. Daarnaast zijn er ook de dagverzorgingscentra (o.a.
Sparke Viers, Speelpleinlaan 39, Sint-Kruis) en thuisverpleging Cura.
In 2012 zijn de werken gestart voor een nieuw woonzorgcentrum als
uitbreiding van het bestaande Westervier. De naam blijft behouden.
Op dinsdag 13 januari 2015 gingen de deuren open en namen alle bewoners
van het bestaande Westervier er hun intrek. In het bestaande gebouw zullen
binnenkort verbouwingswerken starten, herconditionering en infrastructurele
aanpassingen. Niet alleen alle bewoners namen hun intrek in de nieuwbouwdit gebeurde in de voormiddag- in de namiddag vervoegden zich bij hen een
twintig tal bewoners uit het woonzorgcentrum Jeruzalem, Jeruzalemstraat,
Brugge. Die avond was de nieuwbouw volzet. Ook het voltallig team
personeelsleden uit Westervier en enkele leden van het team uit wzc.
Jeruzalem betrokken een nieuw werkterrein. Het was én voor de bewoners én
voor het personeel een niet geringe aanpassing. Maar de verhuis verliep in
opperbeste omstandigheden dankzij een vakkundig beleid. Familieleden
droegen hun steentje bij en moeten voortaan hun bezoek anders oriënteren.
De huiselijke sfeer is belangrijk in het wzc. en herinneringen aan vroeger op de
kamer hebben een gunstige invloed op het er zich welbevinden van de
bewoners. De keuze maken om naar een woonzorgcentrum over te stappen is
immers niet evident. De nieuwbouw bestaat uit drie wooneenheden, die min of
meer afzonderlijk van elkaar bestaan. Naast alle logistieke ruimtes is er
eveneens een ondergrondse parking, tevens een zeer ruime cafetaria en terras.
Vanuit alle verdiepingen heeft men een uniek zicht op een even uniek
neogotisch maaswerk met gebrandschilderd glas (Glas-in-lood). Dit brandglas
vormt het pronkstuk van de nieuwe kapel, die het bestaande en het nieuwe
wzc. verbindt. Het geheel is afkomstig van een kapel van de zusters Jozefienen,
Heilige familie, Gent, die omwille van nieuwbouw, wat uiteindelijk leidde tot
het complex AZ Sint-Lukas, hun kapel moesten slopen. In het brandglas
aanschouwen we Maria en Jozef, de ouders van Maria: Anna en Joachim, Jezus
als Christus-Koning van het heelal, de drie-eenheid en musicerende engelen.
In maart nemen ook vier zusters van de congregatie van de zusters van
O.L.Vrouw van Zeven Weeën, Ruiselede, die in het klooster verblijven
verbonden aan het wzc. Jeruzalem, hun intrek in de nieuwbouw. Ze betrekken

er een aparte vleugel. Samen met de pastores en de pastoraal
verantwoordelijken zullen ze mede de liturgie behartigen in Westervier, (een
artikel over de nieuwe congregatie op Sint-Kruis volgt later).
Wanneer de verbouwingswerken in het bestaand Westervier zullen klaar zijn
naar het einde van het jaar 2015, zal dit gebouw opnieuw ingenomen worden
door bewoners. Er gebeurt wederom een interne verschuiving. Vervolgens
zullen alle andere bewoners, die momenteel nog in het wzc. Jeruzalem
verblijven, ook overkomen naar Westervier. Jeruzalem en bijhorend klooster
komen dan leeg te staan. Het complex Westervier zal onderdak bieden aan 120
bewoners en een team van 100 gemotiveerde personeelsleden zullen er ten
dienste staan.
Op de site Jeruzalem in de Brugse binnenstad wordt voorzien om het
bestaande wzc. af te breken en in de toekomst op deze locatie een nieuw
woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum te bouwen. Een en ander is al
goedgekeurd. Hiermee blijven we trouw aan de historiek van de Zusters
Apostellinnen en ‘Jeruzalem’. Vele jaren geleden zijn zij begonnen met de zorg
op zich te nemen van hulpbehoevende personen in de Brugse binnenstad. De
naam Jeruzalem is niet weg te denken in de stad. Hun werk en hun inzet willen
we daar verder zetten.
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