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Inhoud 

  
 

  
 

De “St.-Bernardus Huiskrant” is een uitgave van Woonzorgcentrum St.-Bernardus Bertem vzw. 
Verantwoordelijke uitgever : Lieve Schuerman, Egenhovenstraat 22,  te 3060 Bertem. 
De St.-Bernardus Huiskrant richt zich tot bewoners en hun familieleden en vrienden,  
personeelsleden en vrijwilligers van het “Woonzorgcentrum St.-Bernardus Bertem”. 
  
De prijs van een jaarabonnement bedraagt 24 euro. Een steunabonnement kan vanaf 
30 euro. Abonnementen starten  aan het begin van een nieuw jaar na storting op  
rekeningnummer BE96 734-3070725-05 van de V.Z.W. Woon- en zorgcentrum  St.-Bernardus 
Bertem met vermelding: “Abonnement St.-Bernardus Huiskrant”. 
Alle bewoners ontvangen een gratis abonnement. 
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Voorwoord 

Woord van de directie 

 
Graag wil ik iedereen, bewoners en familieleden, kennissen,… te woord 
staan in deze bizarre tijden. 
Momenteel worden we allemaal op de proef gesteld: u moet rechtstreeks 
contact met uw geliefde missen. Ook al weten we allemaal dat deze 
maatregelen noodzakelijk zijn om de verspreiding van het Corona virus 
tegen te gaan: dit valt zwaar.  

 
Enerzijds doen wij onze uiter-
ste inspanning om het virus 
buiten onze muren te houden. 
Alle toegangsdeuren tot het 
woonzorgcentrum zijn op slot.   
Omdat we zo veel mogelijk 
verschillende contacten willen 
vermijden komen ook alle vrij-
willigers en paramedici die 
geen eigen medewerkers zijn 
niet binnen. Onze vaste mede-
werkers nemen hun taken 
over.  
 

Momenteel komen enkel de artsen nog als “externe zorgverlener”  
binnen. Ook zij houden rekening met een verhoogd risico en komen nog 
alleen indien het echt nodig is. Zij blijven wel goed op de hoogte over de 
gezondheidstoestand van “hun” patiënt via telefonisch contact met de 
verpleegkundigen. Daarnaast vermijden we contacten tussen de  
verschillende wooneenheden. Alle activiteiten binnen de wooneenheid 
gaan gewoon door, de gemeenschappelijke zaken zijn gestaakt.   
 
Naar de kapper gaan kan, maar er werkt slechts 1 kapster tegelijkertijd. 
Al onze medewerkers dragen al een tijdje standaard een mondmasker, 
ook al zou dit volgens de richtlijnen niet vereist zijn. Wij gaan er echter 
van uit dat wij niet kunnen weten wie onder ons het virus zou kunnen 
doorgeven en wie niet. Wij nemen liever het zekere voor het onzekere. 
Daarnaast wordt een goede handhygiëne hier sowieso “op de handen 
gedragen” en dus zéker in deze tijden.  
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Anderzijds trachten wij om het gemis zo veel mogelijk op te vangen.  
Sommige medewerkers komen in het weekend extra werken. We geven 
maximaal persoonlijke aandacht aan iedereen en geven extra aandacht 
om op een inventieve manier de contacten met het thuisfront zoveel  
mogelijk te laten doorgaan: via Skype, Whatsapp met video-call, … 
U mag hiervoor nog steeds een Ipad, tablet, IPhone, gsm,…  
binnenbrengen  specifiek voor uw familielid. Wij hebben 1 Ipad en  
1 IPhone per wooneenheid ter beschikking voor de bewoners die er  
zelf geen hebben en ondersteunen deze oproepen.   
 
We hebben een handleiding opgesteld voor familie/medewerkers hoe  
men kan Skypen/WhatsApp gebruiken. U kan deze raadplegen op onze 
website. U kan het gsm-nummer, specifiek voor de wooneenheid waar  
uw familielid verblijft, opvragen via de wooneenheid of via het onthaal.  
 
Sinds deze week zijn we ook gestart met geplande raambezoeken.  
Elke wooneenheid neemt hiervoor contact op met de familie. 
 
Ook u bent vindingrijk: tekeningen, kaartjes, brieven, pakjes met daarin 
cadeautjes verstopt: een lievelingskoekje, een chocolaatje, noem maar 
op. Wij en de bewoners zijn u er zeer dankbaar voor! U kan deze pakjes 
afleveren tijdens de kantooruren via de administratie. Hiervoor gaat u de 
schuifdeur aan de flats binnen en volgt de wegwijzers en komt zo via de 
lift aan de achterzijde de administratie binnen. Wij doen 2 keer per dag 
een “postronde” en brengen alles tot aan de deur van de wooneenheid.  
Gekoelde producten houden wij in tussentijd koel in een koelkastje  
speciaal voor deze gelegenheid op administratie gezet.  
Diepvriesproducten kunnen we echter niet aanvaarden.  
We hanteren hierbij steeds de quarantainerichtlijnen van de overheid. 
 
Na de kantooruren kan u  tot 18u30 pakjes afgeven via het onthaal  
bezoekers. U belt aan via de nachtbel. De verantwoordelijke komt  
uw pakje in ontvangst nemen. Gelieve duidelijk de naam van uw  
familielid en de wooneenheid op de pakjes te vermelden.  
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Vanaf 27 maart gaan er elke vrijdagnamiddag muziekconcerten door  
Wees gerust er is GEEN contact tussen de muzikanten en de bewoners. 
De muzikanten blijven buiten!  27 maart luisteren we naar een groep  
met de mooie naam “wederzijdsgenoegen” 
 
We proberen alle belangrijke communicatie te vermelden via onze  
facebook pagina (www.facebook.com/wzcstb) en via de website 
www.stbernardus.be.                           
 

Een tip: volg ons !! We maken nu ook een gesloten FB-groep per 
wooneenheid. U kan dit adres bekomen via het onthaal of via de woon-
eenheid waar uw familie woont.  
 
Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, zowel voor u als familie, voor  
onze bewoners en medewerkers. Ik wil hierbij dan ook nogmaals ieder-
een bedanken voor de steun, voor het begrip als dingen wat minder vlot 
lopen dan verwacht, voor de extra inzet,… 
 

Tot slot wil ik iedereen enorm bedanken voor de inspanningen,  
de solidariteit, het begrip, de attenties, de bemoedigende woorden.  
Hier schieten woorden te kort!  
Samen komen we hier door. 
 

Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.  
 

 
Lieve Schuerman 
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Woord van de Pastor 

Lieve mensen, 
 

Het zijn vreemde tijden. De wereld lijkt wat stil te staan. 
Voor ons allen wellicht geen gemakkelijke tijd.  
Toch mogen we de moed niet verliezen!! 
 

Bijzondere tijden vragen om bijzondere aandacht! 
… en ja we zien  allerlei mooie, creatieve initiatieven ontstaan 
heel in het bijzonder ook voor onze zieken en bejaarden. 
 

Mensen die zich 200% inzetten en solidariteit handen en voeten  
willen geven. 
Het is hartverwarmend. 
Mag het voor elk van ons een tijd zijn van  
verstilling, waarin ook iets van die warmte  
voelbaar wordt. 
 

Dan kan ook deze tijd, die op het eerste zicht  
een tijd van afzondering is, een tijd van verbinding zijn waarin het  
Paasmysterie een plaats krijgt !!! 
 

 
 
Op kanaal 90 op jullie tv, kunnen jullie de gebedsdienst die door-
gaat in de kapel van de zusters mee volgen en dit elke dag om 11u. 
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Graag geef ik jullie nog een mooie 
beschouwing van Toon Hermans mee 
 

‘Godsvertrouwen’ is een mooi woord en een rijk bezit 

Wat kun je méér en beter hebben? 

Als je leven door Godsvertrouwen wordt beheerst 

wat kan je dan  nog gebeuren? 

Als je onder alle omstandigheden het gevoel hebt 

dat je op Hem kan rekenen,  

dat Hij je de weg wijst in het donker,  

je opraapt als je bent gevallen,  

dat Hij je ziet en bij je is… 

Wat een weelde : ‘Godsvertrouwen’ 

 
Bezinning  
 
Eén takje is ons genoeg, 

een groene tak van hoop  

ons gelovig aangereikt,  

niet als een magische kracht  

maar als een krachtig symbool  

van nieuwe hoop. 

 

Eén takje is ons genoeg,  

een groene twijg van vrede  

die vertelt van een goddelijke 

mens,  

Jezus van Nazareth,  

en ons uitdaagt  

om zijn weg te gaan  

van dienende goedheid  

en teder nabij-zijn 

 

Eén takje is ons genoeg… 

Deze palmtak willen we u  
symbolisch aanbieden via onze 
huiskrant, aangezien we dit jaar 
geen echte palmtakjes mogen  
verspreiden. 
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Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U: 
 
Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, 
aan wie zich zorgen maken over zichzelf 
en over de mensen die hen dierbaar zijn. 
 
Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 
aan hen die alleen zijn, 
aan mensen zonder vrienden of familie. 
 
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, 
in scholen en kinderdagverblijven, 
in huizen waar kwetsbare mensen wonen. 
 
Geef wijsheid en moed 
aan alle politieke leiders 
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen. 
 
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn 
op in uw vrede, 
en troost allen die om hen rouwen. 
 
Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen 
voor de mensen rondom mij, 
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid 
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Maarten Luther King, Pater Damiaan hebben mij altijd geïnspireerd. 

Op voorstel van de toenmalige deken van Diest, de heer Felix Van  
Meerbergen, heb ik in april 2007 mijn intrek genomen in de pastorie  
van Zichem en sinds toen ben ik pastoraal actief in de parochie Sint-
Eustachius te Zichem, een parochie zonder inwonende priester. 

Ik heb al een heel parcours afgelegd, met vallen en opstaan. 

Van 1988 tot 1992 heb ik 4 jaar de opleiding van pastorale werker  
gevolgd in het Bisdom Antwerpen. Door omstandigheden, namelijk 
een benoeming die niet onmiddellijk te verzoenen was met pastoraal, 
heb ik toen deze opleiding niet kunnen afronden. Op vraag van onze 
hulpbisschop, monseigneur Koen Van Houtte ben ik nu hier beland. 
En goed geland! 

Wat wil ik voor jullie betekenen? Jullie nabij zijn, een luisterend oor 
zijn. Lief en leed met jullie delen. Proberen een lichtpuntje in uw leven 
te zijn, al is dit misschien maar een klein lichtje. Welk geloof U ook 
mag belijden, gelovig of niet gelovig, er zijn voor elkaar.  
Elkaar steunen in dik en dun. Samen er iets van te maken. 

En dit vanuit mijn achtergrond en christelijk geloof en ook met de 
steun van jullie verder de weg te gaan van een gelovig iemand.  
Zonder steun van elkaar zijn we niets, alleen kunnen we echter niets. 

Luc 

Mijn naam is Luc Devos,  
geboren in een Hagelandse  
gemeente nl. Kortenaken in een 
gezin van 5 kinderen. Sinds eind 
februari ben ik hier actief met de 
bedoeling om pastor Ineke te  
helpen (bijstaan) en proberen  
om haar werk wat te verlichten.  
Al loop ik nog verloren in dit  
grote huis, toch voel ik mij al echt 
opgenomen door de collega's. 
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Vrijwilligersfeest 

DANK 

aan  
 

VRIJWILLIGERS 

alle 

Beste vrijwilligers,  
  
We hebben op de valreep nog kunnen samenzitten bij een heerlijke 
maaltijd en hopen dat iedereen er echt van heeft kunnen genieten. 
Zoals elk jaar willen we in grote dankbaarheid stilstaan bij alles wat  
jullie voor ons allen doen en betekenen. 
 
Momenteel kan en mag het even niet hier in huis… we hopen iedereen 
na de crisis, gezond en wel weer te mogen verwelkomen om met  
hernieuwde energie weer vele mooie en warme momenten met elkaar  
te kunnen delen. 
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Programma van de maand 

Op elke afdeling lopen de  
geplande activiteiten door. 
 
Familieleden kunnen niet meer  
op bezoek komen, maar er zijn  
andere mogelijkheden om toch 
nog op een veilige manier  
contact te hebben met elkaar. 
 
 

 

 
Met dank aan  
iedereen die  
hieraan  
meewerkt,  
meedenkt  
en deelneemt! 
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Lekkere ijstaarttraktatie 

Kaarten op DK 
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Bezoek 
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Dagcentrum Ormendaal 

In het dagcentrum werd er gedanst, gezongen, volop plezier beleefd  
tijdens het CARNAVALBAL 
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Prijsvraag 

Wie vindt de cijfercode?   .   .   .   .   .  
 
Breng je antwoord binnen voor de 20

e
 van de maand bij de  

Dienst Animatie. De gelukkige winnaar krijgt een bon voor koffie  
en taart in de cafetaria. 

Oplossing vorige prijsvraag:  
Als de sloten schoon zijn stroomt het water goed. 
Winnaar van de vorige prijsvraag is Pollet Lucienne van Het Zonneveld 
PROFICIAT! 

Naam: ……………………………………. Woonafdeling: ……………………….  

9 

3 

1 

2 

1 
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Jarig in april 
 
Proficiat! 
 
1 april: Van de Wiele Laura 
4 april: Vanoppen Emilia 
7 april: Van Gossum Alphons 
16 april: Koopmans Paula 
 

Het Maereland 

Hou u aub ook aan de strikte 
richtlijnen, zie de brief die we 
dinsdag 24 maart hebben  
gepost. 

 
 

 
Neem contact met ons op als 
je de nood voelt. 
Vergeet ook niet te kijken op je 
lijst ‘Bertemse handelaars 
staan voor je klaar’. 
 
Zorg goed voor jezelf en blijf 
genieten en dromen van betere 
tijden, weet dat 
dit tijdelijk is. 
 
Het gaat echt 
voorbij ! 
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Ook het LDC is gesloten! 
 

In LDC De Blankaart gaan er momenteel ook geen activiteiten  
meer door en dit al zeker tot en met 13 april. 

Hoe het verder gaat kan je via de website volgen. 

 

Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 

Info: 

016/49.08.11 

ldc@stbernardus.be 

Bezoek ons op www.stbernardus.be/ldc 

en op LDC De Blankaart 

Ook alle doorlopende activiteiten zijn geschrapt:  
 

Dus ook geen  
 

petanque 
gezondheidsloket  

handwerken 
seniorengym  

gezelschapspelen 
... 
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De andere kant van het Coronavirus. 

Wie nu naar de supermarkt gaat, merkt al snel dat vele rekken leegstaan. 
Waarom hamsteren mensen eigenlijk? 
Blijkbaar zijn er slechts enkelen in paniek en de rest volgt hun voorbeeld, 
maar meer inkopen doen dan we nodig hebben is echt niet nodig. 

Lunchpauzes in cafetaria en broodjeszaken zijn grotendeels afgeschaft.  
Dat betekent dat we voor al onze maaltijden naar de supermarkt gaan,  
en omdat niemand nog uit eten gaat, zal de drukte in de supermarkten  
dus aanhouden. 
Heel wat restaurantuitbaters hebben maatregelen genomen om maaltijden 
aan huis te kunnen leveren. Maak daar af en toe gebruik van, zo eet je 
eens iets anders, je steunt de lokale horeca en je ontlast de supermarkten.  

En voor wie nu beter niet zelf naar de supermarkt gaat, kan jij je als  
vrijwilliger misschien inzetten. Een tip hierbij: registreer je  
op www.vlaanderenvrijwilligt.be   
Zo kan men rekenen op een verzekering als het even misloopt.  

Naast heel wat info over vrijwilligerswerk kan je er ook lokale initiatieven  
en contactpersonen terugvinden. Voor welke taken zoeken ze in jouw  
buurt nog helpende handen? Samen sterk! 
 

Heb jij wat extra tijd en de mogelijkheid om buren die minder mobiel 
zijn te helpen?  

Kan jij helpen met boodschappen? Brieven posten? De hond uitlaten?  
Een potje koken? Via de telefoon een babbeltje doen? Laat het op een  
veilige manier aan je buren weten. Steek een briefje in hun bus zodat ze 
weten dat ze op uw hulp kunnen rekenen. Noteer ook zeker je adres en/of 
telefoonnummer.  

Maar ook de gemeente Bertem bundelt hiervoor vraag en aanbod, vul het  
aanvraagformulier Bertem helpt in, of mail naar bertem.helpt@bertem.be 
 
Alle vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

Meer info: www.bertem.be/bertemhelpt 

Volg ook de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. 
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Medewerkers 

Jarige medewerkers: 

  2 april: ALPER YASEMIN (°1987) Elfenbosje 

  3 april: CABIE ANUSCHKA (°1972) DVC 

  5 april: BAIETS ELISE (° 1993) HZ 

10 april: RASHID MUMIN OMAR (°1997) HH 

12 april: ESIE MOHAMMUD SEID (°1985) HK 

15 april: WITTEBOLS NANCY (°1970) DE 

18 april: WOUTERS MARISKA (°1978) Nacht 

19 april: VAN WESEMAEL JOKE (°1993) Toda 

20 april: HULENS ANNIE (°1960) PLT 

20 april: VANLEEUW GEORGETTE (°1963) HV 

22 april: VRANCKX CHRISTINE 1 (°1968) HK 

22 april: LORENT TINE (°1980) Toda 

22 april: DE PUE ELS (°1992) PLT 

23 april: HOOGRAS WENDY (°1980) Elfenbosje 

24 april: VAN LEEUW MURIEL(°1970) DE 

25 april: MALEVÉ ANNE (°1965) HV 

28 april: LEBEGGE RITA(°1963) Nacht 

29 april: WOUTERS LUTGARDE (°1959) Nacht 

29 april: LAMAL KARINA (°1969) HK 
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Vrijwilligers 

Jarige vrijwilligers 
 
 
 
 

April: 
 

14 april:  Smeets Andrew (°1984) 
15 april: Drappier Jeannine (°1956) 
17 april: Vanrillaer Frans (°1943) 
19 april: Pelsmaekers Martine (°1959) 
23 april: Gillijns Edgard (°1945) 
25 april: Van Wesemael Rosa (°1931) 
 
 

Proficiat! 
 

Nieuwe medewerkers 

PEITEN ELSBETH HH 
HOLSBEEK LINDA HK 
ASTATKE BETEL HH/NACHT 
WOUTERS MARISKA NACHT 
PAEPS MARIT ELFENBOSJE 
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Nieuwe bewoners 

 

 
De heer Berthels Albert 
Geboren op 8/05/1938 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Mevrouw De Bruyne Christiane 
Geboren op 21/07/1937 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
De heer Deno Jozef 
Geboren op 1/06/1936 
Woonde in Leefdaal 
Woont nu op De Kouter 
 
Mevrouw Moens Paula 
Geboren op 21/09/1938 
Woonde in Meerbeek 
Woont nu op De Kouter 
 
Mevrouw Den Tempst Maria 
Geboren op 29/06/1937 
Woonde in Leefdaal 
Woont nu op De Eyckemolen 
 

 
De heer Vancuyck Julien 
Geboren op 5/09/1929 
Woonde in Winksele 
Woont nu op De Vleugt 
 
Mevrouw Gerets Denise 
Geboren op 4/06/1937 
Woonde in Overijse 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
Mevrouw Vangroenderbeek Josette 
Geboren op 14/11/1933 
Woonde in Kessel-Lo 
Woont nu op Het Zonneveld 
 
De heer Versteven Cyriel 
Geboren op 18/08/1949 
Woonde in Sint Katelijne Waver 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Mevrouw Murekatete Alphonsine 
Geboren op 24/12/1965 
Woonde in Leefdaal 
Woont nu op 't Soete 
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Overleden bewoners 

De heer Sellekaerts Joseph 
Geboren op 20/03/1925 
Overleden op 27/02/2020 
Verbleef op De Eyckemolen 
 
De heer Craps Marcel 
Geboren op 23/09/1935 
Overleden op 28/02/2020 
Verbleef op De Kouter 
 
De heer Vanderstappen Jules 
Geboren op 23/01/1929 
Overleden op 1/03/2020 
Verbleef op De Vleugt 
 
Mevrouw Smekens Paula 
Geboren op 18/04/1936 
Overleden op 3/03/2020 
Verbleef op Het Hoogveld 
 

Mevrouw Lambert Maria 
Geboren op 5/04/1923 
Overleden op 5/03/2020 
Verbleef op De Kouter 
 
De heer Van Tilt René 
Geboren op 3/11/1948 
Overleden op 13/03/2020 
Verbleef op Huize Vaerenberg 
 
Mevrouw Vandereet José 
Geboren op 14/01/1926 
Overleden op 17/03/2020 
Verbleef op Het Kuipersveld 
 
De heer Tossyn Charles 
Geboren op 5/03/1935 
Overleden op 19/03/2020 
Verbleef op Het Kuipersveld 
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Jarige bewoners 

   

  1 april:   Simons Josepha (°1933) HV 

  2 april:   Paesen Anna (°1928) HV 

  4 april:   Devos Jozef (°1951) DV 

12 april:  De Keyzer Colette (°1928) HH 

16 april:  Baus Marcel (°1939) HZ 

19 april:  Bierkens Lutgart (°1931) HV 

21 april:  Berwaerts Irène (°1924) HV 

  


