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De tijd staat niet stil in ons WGC. Ook binnen onze groep medewerkers is 
er altijd wel wat verandering. Net als het leven zelf. 
 
Uitzwaai dokter Aline 
Eind december hebben we afscheid genomen van dokter Aline, onze 
huisarts in opleiding. Ze heeft haar opleiding met succes afgerond. We 
willen haar bedanken voor haar inzet het afgelopen jaar en we wensen 
haar veel succes in haar verdere loopbaan! 
 
Zwangerschapsverlof Ilse 
Sinds 20 november is onze verpleegkundige Ilse in zwangerschapsverlof. 
We wensen haar nog een goede zwangerschap toe en  zijn mee in blijde 
verwachting. Na de zomer hervat ze haar werk als verpleegkundige. 
 
Afscheid Kelly 
15 november hebben we Kelly uitgezwaaid, een van onze gekende secre-
tariaatsmedewerkers. Een bekend gezicht, of een bekende stem voor ve-
len onder jullie. We zullen haar missen.  
 
Nieuwe collega onthaal 
Kelly wordt opgevolgd door onze nieuwe collega Steffie. Zij maakt wat 
meer over zichzelf bekend in de rubriek “wie is wie in het wgc”. 
 
Nieuwe collega administratie 
We krijgen versterking om de vele administratie in goede banen te leiden. 
Vanaf januari start Hilde in ons WGC. Zij zal vooral administratie doen, 
maar u kunt haar ook wel aan het onthaal treffen.  Leer haar beter kennen 
in “wie is wie”. 
 
Verlenging Dr. Hanne Lavens 
In de laatste nieuwsbrief meldden we dat Dr. Hanne tot  
maart 2020 ons team zou versterken. We zijn blij dat  
Dr Hanne Lavens minstens tot oktober 2020 bij ons blijft.  

Beste lezer, 

 

De voorbije maanden was er veel beweging in het WGC : een 

verhuis, een kijkmoment, nieuwe medewerkers, afstand ne-

men, de warmste wandeling,… Op onze nieuwe locatie en met 

extra medewerkers willen we u nog beter van dienst zijn. 

U leest er meer over in deze nieuwsbrief. 
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 Wie is wie in het wgc? 
Graag stellen we hier onze nieuwe medewerkers voor aan u voor.  

Onze psycholoog: Annemarie  

Binnen De Bruggen richten we ons niet alleen op lichamelijke maar ook op geestelijke gezond-
heid. We vinden het belangrijk om mensen met psychische klachten te helpen en deze zorg voor 

iedereen toegankelijk te maken. Daarom hebben we ook een psy-
choloog in huis.  
 
In de gesprekken wordt vanuit een open houding geluisterd naar 
waar u op dit moment in het leven vastloopt, welke klachten u heeft 
en hoe u er in het verleden mee bent omgegaan. Samen bekijken 
we wat u nodig heeft om terug meer draagkracht te ervaren en gaan 
we na hoe we de draaglast kunnen verminderen, zodat u zich veer-
krachtiger kunt voelen. Afhankelijk van uw noden kunt u bij ons star-

ten met een kortdurende therapie waar we doelgericht samen rond werken. 
Als een verdere begeleiding nodig blijkt, zoeken we samen naar een gepaste doorverwijzing. 

Kan je jezelf even voorstellen? 
 
Ik ben Annemarie Makay, 44 jaar en werk sinds augustus 
2019 in De Bruggen. Daarnaast heb ik ook nog mijn eigen 
praktijk waar ik werk als zelfstandig psycholoog. Binnenkort 
start ik met een kleine groepspraktijk “Binnenruimte” waar 
ook een kinderpsychologe en ouderenpsychologe aan de 
slag gaan. Ik woon in Sint-Kruis en ben mama van drie kin-
deren. Mijn hobby’s zijn: piano spelen, lopen en wandelen 
met man en hond. Maar ik ben vooral ook graag gewoon 
thuis. 
 
Waarom heb je ervoor gekozen om hier te komen werken?  
 
Naast mijn zelfstandige job als psycholoog vind ik het een 
grote meerwaarde om ook binnen een multidisciplinair team 
te werken. Op die manier “dragen” we met het team onze 
patiënten.  

Een afspraak met de psycholoog?  
 
De psycholoog werkt op afspraak. Dit kan elke dinsdagnamiddag vanaf 13u tot 18u30 en don-
derdagvoormiddag 8u30 tot 12u30. Wilt u graag een gesprek?  
Spreek erover met iemand van de artsen. Die bekijkt samen met u naar welke psycholoog u best 
doorverwezen wordt.  

Ik vind het belangrijk dat psychologische hulp voor iedereen toegankelijk is en ik vind het concept van een 
wijkgezondheidscentrum, waar gesprekken met een psycholoog kosteloos zijn,  heel mooi. Het is een con-
cept waar ik met veel enthousiasme aan meewerk. Vooral ook het laagdrempelige vind ik belangrijk. Men-
sen kunnen na het gesprek met de huisarts direct een afspraak maken bij de psycholoog en opstarten. 
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Onze maatschappelijk werker: Sarah  

De voornaamste taak van een maatschappelijk werker is het onder-
steunen van patiënten bij niet-medische problemen.  De vragen kun-
nen uiteenlopend zijn. Het kan gaan over thema’s zoals wonen, wer-
ken, armoede, administratie, schulden, gezin, opvoeding of verblijfs-
statuut. Daarnaast kunnen persoonlijke of relationele problemen aan 
bod komen. 
Iedereen heeft recht op de juiste informatie en de nodige ondersteu-
ning.  
 
Met de komst van een maatschappelijk werker willen we als wijkge-
zondheidscentrum de drempel verlagen voor die thema’s. Ze kan de nodige tijd maken om uitge-
breid te luisteren naar je verhaal.  
De maatschappelijk werker werkt vooral in het centrum maar kan ook op huisbezoek gaan.  

Kan je jezelf even voorstellen? 
 
Ik ben Sarah Bervoets, 30 jaar en sinds augustus 
2019 maatschappelijk werker in het wijkgezond-
heidscentrum. Daarnaast werk ik ook nog in het 
CAW in Brugge. 
Ik woon in Sint-Andries.  Mijn hobby’s zijn taekwon-
do en zwemmen.  
 
Waarom heb je ervoor gekozen om hier te komen 
werken? 
 
Het is interessant om als maatschappelijk werker 
zo nauw samen te werken met andere disciplines 
zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen,...  
Ik vind het belangrijk dat hulp zo toegankelijk moge-
lijk is. Want niemand zou alleen met zijn vragen of 
problemen mogen blijven zitten. Daarom vind ik het 
concept van een wijkgezondheidscentrum zo slim. 
Het brengt de hulp zo dicht mogelijk bij de mensen.  

Een afspraak met de maatschappelijk werker? 
 
De maatschappelijk werker werkt op afspraak. Dit kan elke maandagmiddag van 13u tot 18u30 
en dinsdagvoormiddag van 8u30 tot 12u30. 
Wilt u graag een gesprek? 
Vraag dan aan het onthaal, de verpleegkundigen of aan je huisarts om een afspraak vast te leg-
gen.  
Er wordt altijd een vol uur voorzien, zodat u de tijd hebt om uw verhaal te vertellen. 

Soms kan in één gesprek al veel duidelijk worden en kan u daarna alleen terug verder, soms is er meer 
nodig. Ik luister graag naar jullie verhaal om te kijken hoe we er samen uit kunnen geraken. 
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Kan je jezelf even voorstellen? 
 
Ik ben Steffie van Volsem, ik ben 26 jaar. Sinds no-
vember werk ik als medisch secretaresse in De Brug-
gen. Mijn hobby’s zijn koken, muurklimmen en ik ben 
muzikante. 
 
Waarom heb je ervoor gekozen om hier te komen 
werken? 
 
Ik help graag mensen, ik ben graag het eerste con-
tact tussen de zorgverleners en patiënten. Voorlopig 
ben ik bezig met het behalen van mijn bachelor me-
disch secretariaat. Het werken in het WGC is hierbij 
zeker een pluspunt. Zelf woon ik te St-Pieters en het 
is tof om te zien wat hier leeft.  
 

Onze secretariaatsmedewerker: Steffie 

Het is een job die ik graag uitvoer met veel variatie. Dat zorgt zeker voor de nodige uitdaging. Ik sta 
enorm achter de werking van De Bruggen. 
 
Waarvoor kan men bij jou terecht? 
 
Het inplannen van afspraken aan het onthaal of telefonisch, inschrijvingen en ik ben samen met Emmy, 
Hilde en Inge het eerste aanspreekpunt binnen De Bruggen.  

Onze secretariaatsmedewerker: Hilde 

Kan je jezelf even voorstellen? 
 
Ik ben Hilde Pierloot en ben 56 jaar. Ik woon in Oostende. In het verle-
den heb ik mijn opleiding medisch secretaresse gevolgd. Nadien heb ik 
vooral mijn ervaring opgedaan in medische consultaties in ziekenhui-
zen. 
Ik heb voor enkele jaren een functie uitgevoerd voor de stad Oostende 
buiten de gezondheidszorg. 
Mijn hobby’s zijn te linken aan de natuur. Ik hou van de natuur en kan 
enorm genieten van een goede strandwandeling.  
 
Waarom heb je ervoor gekozen om hier te komen werken? 
 
Na het uitvoeren van een job buiten de gezondheidszorg, ben ik toch 
terug gekeerd naar mijn eerste liefde, de gezondheidszorg. Op latere 
leeftijd maak je nog meer bewuste keuzes. Alles waar ik achter sta, vind 
je terug in de missie en visie van WGC De Bruggen. 
 
Waarvoor kan men bij jou terecht? 

 
Voor het inplannen van afspraken aan het onthaal of telefonisch ben ik 
het eerste aanspreekpunt binnen De Bruggen waardoor ik je met je 
hulpvraag kan doorverwijzen naar de juiste persoon. 



 

Pagina 5 Nieuwsbrief Winter 2020 

Dokter Lieve deelt haar ervaring over haar 

“sabbat” periode in oktober en november  

“ In oktober en november kreeg ik de kans om eens uit de dagelijkse routine te stappen en een 
lang verlof van 2 maand te nemen. Na 25 jaar werken als huisarts wilde ik graag eens terugkijken 
op deze periode in mijn leven, en inspiratie opdoen voor de toekomst. In die tijd heb ik veel ge-
wandeld, gelezen en tijd met mijn gezin samengebracht. Het heeft me doen ervaren hoe belang-
rijk en zinvol de gewone dingen in het leven zijn: samen eten, tijd nemen voor wat je doet, dank-
baar zijn voor een goede gezondheid, tot rust komen na een drukke dag. Dank aan jullie allen, 
patiënten en collega’s om dit mogelijk te maken. En ik wens iedereen de kans om af en toe eens 
te pauzeren, kort of lang. “ 

Dokter Hanne deelt haar ervaring over helpen 
bij de vluchtelingen in Griekenland  

“ In december trok ik met de organisatie Medical Volunteers International 3 weken naar Athene. 
Ik werd dokter omdat ik voor mensen wil zorgen en daar zijn zoveel mensen die zorg nodig heb-
ben… Mensen op de vlucht voor oorlog, armoede, klimaatverandering; jonge gezinnen vaak, 
maar ook ouderen. Ik zag ellende, wanhoop, ontgoocheling, hoorde verhalen die mijn hart deden 
bloeden, diepe trauma’s. Maar gelukkig zag ik ook sprankels van hoop: vele mensen van goede 
wil die proberen een beetje menselijkheid te brengen in deze onmenselijke situatie. Geen mooie-
re manier om de kerstperiode in te gaan. Ik ben dankbaar dat ik hier mijn kleine deel in mocht 
doen. “ 

De bijzondere ervaring van afstand nemen... 

 
 

We houden nog een opendeurdag voor al-
le nieuwsgierigen om een blik achter de scher-

men te bieden. Dit zal doorgaan op zondag-
namiddag 15 maart 2020, tijdens de Dag 
van de Zorg. 

 
 

Nieuw gebouw en opendeurdag op dag van de zorg 

Sinds oktober 2019 zijn wij gestart op onze 
nieuwe locatie. We zijn er goed gestart en on-
dertussen al ingewerkt. Het doet ons deugd om 
zoveel aangename reacties en complimenten 
te mogen ontvangen van jullie. 
Tijdens het kijkmoment op 26 oktober hebben 
we jullie met open armen ontvangen en gaven 
we met plezier een woordje uitleg met nadien 
een koffie en gebakje. 



 

Pagina 6 Nieuwsbrief Winter 2020 

De warmste wandeling 

In navolging van de warmste week van Studio Brussel, organiseerden wij met het wijkgezond-
heidscentrum een “warme wandeling” t.v.v. VZW Wieder. VZW Wieder is een Brugse organisa-
tie die zich dagelijks inzet voor mensen die in armoede leven.  
 

Onze wandeling ging door langs de Sint-
Pietersplas op zondagvoormiddag 15 december 
2019. De weergoden waren ons die dag  gelukkig 
goedgezind! Als opwarming gooiden we eerst de 
beentjes los op wat muziek. Dit onder begeleiding 
van Pieter, de bewegingscoach van bewegen op 
verwijzing. Na deze gezamenlijke ‘work-out’ ver-
trokken we met zo’n dertigtal enthousiastelingen 
op een tocht van 5 km. Na deze tocht waren we al 
wat warm gewandeld, maar de innerlijke mens 
moest ook versterkt worden natuurlijk! We sloten 
de wandeling dan ook af met een hartverwarmend 
tasje soep.  

Met dit initiatief zamelden we uiteindelijk 
€262 in voor de VZW Wieder. Bij deze 
dan ook een dikke merci aan allen die 
een (steun)kaart kochten. En wie weet, 
wandel jij volgend jaar ook mee? 

Spirometrie is een medisch onderzoek om de lon-
gen te onderzoeken. Dit gebeurt door een aantal 
keer diep in en uit te ademen in een toestelletje, 
de spirometer. Goed nieuws: sinds kort hoeft u 
hiervoor niet meer naar het ziekenhuis. We heb-
ben een spirometer aangekocht. De artsen ver-
wijzen u naar de verpleegkundige als ze denken 
aan een longziekte zoals bijvoorbeeld chronisch 
longlijden of astma. De resultaten van het onder-
zoek worden met de arts besproken.  

Spirometrie, wat is dat? 
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Tournee Minerale komt terug! Voor het derde jaar op rij schrijven wij ons als team in om deel te 
nemen aan Tournée minerale. Tijdens de maand februari drinken we geen bier, wijn of sterke 
drank. Het helpt om dit samen te doen. Daarom maken we met ons team (WGC De Bruggen) 
een groep aan via www.tournéeminerale.be . Doe je ook mee? Samen gaat het beter! 
Een steuntje in de rug nodig? We voorzien wekelijks een gezond drankje voor jullie, in huis ge-
maakt en voorgeproefd door alle medewerkers. Santé! 
En als beloning? 
 Meer energie 
 Betere en diepere slaap 
 Spaarpot dikt aan 
 Minder rimpels want alcohol droogt de huid uit 
 Minder calorieën en zo een gezonder voedingspatroon 

Bron: www.tourneeminerale.be  

Indien u enige begeleiding kan gebruiken bij het minderen of stoppen van alcohol drinken, of u 
hebt er gewoon nood aan om erover te praten met iemand die er ervaring mee heeft, kan u een 
afspraak maken met een ervaringsdeskundige. Deze ervaringsdeskundigen hebben zelf ervaring 
met alle moeilijkheden bij het omgaan met teveel alcohol drinken. Zij hebben een opleiding ge-
volgd om hun kennis op een goede manier door te geven. De gesprekken gaan door in het WGC. 
  

Tournee minirale 

Ervaringsdeskundigen alcoholmisbruik 

Rookmelders verplicht vanaf 1 januari 2020 
Nieuwe wetgeving: Sinds 1 januari 2020 wordt het ver-
plicht om in alle huizen rookmelders of branddetectiesys-
temen te installeren. Voorheen werd dit al verplicht voor 
huurwoningen en studentenkamers. 
U voldoet aan de voorwaarden als er op elke verdieping 
minimum 1 rookmelder is geïnstalleerd. 
 Indien u niet voldoet aan de voorwaarden, kan er door 
een woningcontroleur een opmerking toegevoegd wor-
den aan het technisch verslag van het onderzoek van de 
woningkwaliteit.  
 
Bron: https://www.vlaanderen.be/rookmelders-verplicht-in-nieuwe-
woningen-huurwoningen-en-kamers  

 

Aankopen: Rookmelders kunt u aankopen bij de brandweer, een doe-het-zelfzaak of in de shop 
van uw mutualiteit. 

Mogelijke vergoeding: sommige mutualiteiten hebben enkele voordelen, waaronder gedeeltelijke 
terugbetaling voor de aankoop van rookmelders. Vraag het gerust eens bij uw mutualiteit na. 

http://www.tournéeminerale.be
http://www.tourneeminerale.be
https://www.vlaanderen.be/rookmelders-verplicht-in-nieuwe-woningen-huurwoningen-en-kamers
https://www.vlaanderen.be/rookmelders-verplicht-in-nieuwe-woningen-huurwoningen-en-kamers
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Sommigen onder jullie hebben het misschien al gehoord, of zijn nieuwsgierig. Maar binnenkort 
krijgen we buren. 
  
Ook zin om samen met ons eens bij onze buren te gaan gluren? 
Het dienstencentrum den Heerd opent op 3 februari zijn deuren en wil dit met alle buurtbewoners 
van Sint-Pieters vieren. Iedereen welkom dus. 
 
Op donderdag 13 februari om 15u wordt het dienstencentrum officieel geopend. Na het officiële 
gedeelte is er tijd voor een gezellige babbel tijdens een feestelijke receptie. 
Op vrijdag 14 februari om 19u is er een spetterend optreden van de muziekgroep Barabas. Bara-
bas maakt ambiance folk. Ze zullen met hun opzwepende ritmes en uitnodigende meezingers 
zeker een grote glimlach bij het publiek op te wekken. En wat meer is: de groepsleden van de 
groep zijn allen bewoners van Sint Pieters. 
 
Voor meer info kunt u de buurtkrant van Mintus raadplegen. 

 
 

Kom naar onze winkeloefening op maandag 17 
februari 2020 

Onze diëtiste, Hannelore, wil u graag helpen met de goede voornemens voor het nieuwe jaar.  
 

Een gezond voedingspatroon begint met de juiste keuze van voedingsmiddelen tijdens het winke-
len. Dat is niet altijd zo eenvoudig.  
Reclame en aantrekkelijke verpakkingen verleiden ons om af en toe ook iets nieuws te proberen. 
Begrippen als ‘light’, ‘verrijkt met omega 3’ en ‘zonder toegevoegde suikers’ slaan ons om de 
oren. Wat betekent dat allemaal en hebben we die producten echt nodig gezond te blijven? 

 

Op 17 februari 2020 van 19u tot 21u geeft Hannelore een antwoord op al deze vragen. Na 
een korte theoretische inleiding volgen praktische oefeningen met echte productverpakkingen. Zo 
leert u goed omgaan met alle info op de  etiketten. U leert ook producten vergelijken om een ge-
zonde en goedkope keuze te maken. 

 

Schrijf u in voor deze winkeloefening. Wilt u mee stemmen welke voedingsmiddelen 

uitgebreider besproken worden tijdens de winkeloefening? Dit kan via de inschrijf– en 
stemformulieren in de wachtzaal of via onderstaande link.   
 
 https://forms.gle/WYggNDJfaLDHMCjF7 
 
 
Bron: https://www.gezondleven.be/opleidingen/workshops-aanbod/winkeloefening-weet-wat-je-eet  

 

  

Nieuwe buren : lokaal dienstencentrum Den Heerd 

https://forms.gle/WYggNDJfaLDHMCjF7
https://www.gezondleven.be/opleidingen/workshops-aanbod/winkeloefening-weet-wat-je-eet
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Uitwijken : wintertoer 2020 

Op maandag 20 januari 2020 komt UIT-
WIJKEN met vurig straattheater naar Sint-
Pieters. 
Dit vanaf 19u aan de Kerk Sint-Paulus, in de 
Sint-Paulusstraat. 
Lees meer op www.uitwijken.be 
 
 

De vuurtemmers van Cie La Salamandre  
 
Met hun poëtische voorstelling Péplum overstij-
gen ze tijd en ruimte. Ze katapulteren ons naar 
de antieke oudheid en terug. Tijdens Péplum rei-
zen we naar het hart en de oorsprong van de hit-
te. Een mysterieuze opvoering waar vuurrituelen 
centraal staan. Lichtcirkels, vuurlansen, branden-
de paraplu’s en prachtige choreografie maken 
hun opwachting.  



 

www.wgcdebruggen.be 


