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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. 
  
Eindredactie : Joke Van Wesemael 
Inzendingen bij de redactie verwacht tegen de 15e van de maand vóór verschijnen. 

Inhoud 
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Voorwoord 

april, 

 

We trappen de maand af met de grappigste dag van het jaar: 1 april! 

Elk jaar is het zoeken naar de aprilgrappen in het nieuws, uitkijken 

voor moppen van vrienden, familie en collega’s. Deze maand steek ik 

de huiskrant dan ook graag vol met mopjes!  

 

In april eindigt ook de vastenperiode met de Goede Week: Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en tot slot Paaszondag op 4 

april. Tijdens deze week staan veel activiteiten in het teken van de 

Goede Week en Pasen. 
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In de kijker: Disco 

Muziek leeft enorm op De Vleugt en ’t Soete. Samen met de 
bewoners is het idee ontstaan om een feest te organiseren. We gaan 
terug in de tijd naar de jaren ’70, het tijdperk van de disco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk moesten we hiervoor 
een leuke locatie zoeken. We kozen 
voor de kinézaal, die we in een 
nieuw jasje hebben gestoken. 
Gekleurde lampen, ballonnen, 
glittergordijnen en een heuse bar 
met een hapje en een drankje. Net 
zoals in discotheken.  
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Muziek mocht uiteraard niet ontbreken. We swingden op klassiekers 
van Boney M, The Village People en Bee Gees. Sfeer en plezier 
gegarandeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze bewoners vielen niet uit de toon. Ze gaven het beste van 
zichzelf op de dansvloer, themakledij incluis. In de photobooth 
konden ze deze herinneringen vereeuwigen met prachtige foto’s.  
Het feest is zeker voor herhaling vatbaar! 
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Foto’s Het Hoogveld 

Croque monsieur 
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Foto’s De Kouter 

Ajuinsoep maken met 
Camembert 

Pastorale 
 activiteit 

Zangnamiddag  
met Jos 
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Pasen! Het feest van Leven na dorheid en 
woestijn. Nu het lente is, worden we 
verrast door de natuur. Op wonderlijke 
wijze groeit en bloeit alles weer volop na 
een periode van winter en kou.  
 

Het feest van Pasen vertelt ons in zekere zin dit: 
Wij zijn niet geschapen voor de dood maar voor het leven,  
wij zijn niet geschapen voor het verdriet maar voor de vreugde,  
wij zijn niet geschapen om te sterven maar om eeuwig te leven.  
Als christenen mogen we leven vanuit dit geloof. 
 
Het Paasgebeuren laten gebeuren in 
ons? Wat kan dat zoal zijn? Wij zagen 
alvast in het voorbije jaar iets van 
een ‘Paaservaring’ en delen dit graag 
met jullie in deze huiskrant. 
We hebben geen gemakkelijke 
periode achter de rug. Corona heeft 
ons gewone leventje behoorlijk op 
zijn kop gezet. Alles ‘anders dan anders’, een tijd van leegte en gemis. 
Een tijd beleefd als een beproeving. Het was als het ware een echte 
“vasten”. Want wat is anders de betekenis van de vasten?  
 

Wordt de vastentijd niet ervaren als een woestijnervaring, een tijd van 
’stilte’. De vastenperiode is een tijd waarin we de stilte opzoeken om 
meer tot onszelf te komen, een tijd om alle dingen die onze aandacht 
teveel opslorpen bewust achterwege te laten om het stil te maken en 
meer te luisteren naar onze innerlijke stem. 

Woord van de pastor 
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We wensen jullie van harte een Zalig Paasfeest met 
hartverwarmende paaservaringen. 

Ineke en Luc 

Corona heeft onze vasten heel tastbaar en reëel gemaakt. Het 
heeft ons allemaal in een periode van ‘leegte’ gezet, ons in zekere  
zin afgesloten van onze familie en vrienden, ons op onszelf 
teruggeworpen. 
En toch! Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Toch heeft 
deze periode ook vruchten afgeworpen. In het verdriet en de pijn 
van de beperkingen kwamen andere dingen tot ‘leven’ . Er was een 
ongeziene golf van solidariteit onder mensen: vrijwilligers meldden 
zich aan om hulp te bieden, mensen sprongen in de bres voor 
behoeftige of zieke buren, er werden extra verwennerijtjes 
uitgedeeld. Ook hier in Sint Bernardus zagen we die extra handen, 
de solidariteit onder collega’s en de vele attenties van en voor de 
bewoners en medewerkers. Kortom vanuit de ‘leegte en het gemis’ 
groeide iets moois: aandacht en zorg voor elkaar. 
Zo volgt na een 40 dagentijd, een goede vrijdag en een stille 
zaterdag, waar het lijden en pijn alle plaats lijken in te nemen, het 
feest van Pasen: het feest van opstanding en nieuw leven. Zo ook 
groeide vanuit de pijn en de moeilijkheden van Corona vormen van 
‘nieuw leven’ onder mensen: een stukje Paasgebeuren midden 
onder ons! 
Al zal het ook dit jaar nog niet kunnen om Pasen te vieren op onze 

oude vertrouwde manier, dan kunnen we toch alvast dit stukje 

Pasen, deze vonkjes van ‘nieuw leven’  midden onder ons vieren 

en er dankbaar om zijn. 
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Foto’s Het Zonneveld 

Crea Valentijn 
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Sport buiten in de zon 

Cupcakes bakken 
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Prikb rd 

De sluiting van de kappers werd steeds zichtbaarder. Iedereen was 
dan ook uitermate blij toen de kappers weer open mochten! We 
willen jullie de leuke voor en na foto’s niet onthouden! 

VOOR VOOR 

VOOR VOOR 

NA NA 

NA 

NA 
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VOOR 
VOOR 

VOOR 
VOOR 

NA 

NA 

NA 

NA 



14 

 

Prikbord 

 
-Maak je groot en kijk 

voorwaarts 

-Plaats je hand op je kin 

-Begeleid je hoofd recht naar 

achteren 

-Herhaal 5 maal 

 
 

Lenigheidsoefening: Nek 

Zitten twee kippen op stok. Zegt de ene kip tegen de 
andere: “Zeg je bent zo rood, heb je koorts?” De andere 

kip antwoordt: “Zou wel kunnen want ik leg sinds 
gisteren alleen nog maar hardgekookte eieren” 
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Recept van de maand 

Paasbrood 
Ingrediënten 
-275gr bloem 
-7 gr gedroogde gist (1 zakje) 
-125 ml lauwe melk 
-50 gr suiker 
-50 gr gesmolten boter 
-1 klein ei, 1 eierdooier en 3 hardgekookte eieren 
-3 el glazuur (poedersuiker met paar druppels water) 
-3 hardgekookte eieren 
-rasp van 1 citroen 
-versiering 

Bereiding 
-Roer de gist door de lauwe melk. Zeef de bloem in een kom en 
maak een kuiltje in het midden. Giet de melk met gist erin en 
roer langzaam door.  
-Voeg de boter, suiker, citroenrasp, ei en een snufje zout toe en 
kneed tot een samenhangend deeg. 
-Dek het deeg af met een vochtige doek en laat 30 min rijzen. 
-Verwarm de oven op 180°. 
-Verdeel het deeg in 3 en ieder stuk nogmaals in 3. Maak van elk 
stuk een sliert. Maak 3 vlechten. Draai elke vlecht in een rondje. 
Maak de uiteindes aan elkaar vast zodat een krans ontstaat. 
-Leg de 3 kransen op een met bakpapier bekleedde bakplaat en 
bestrijk ze met eierdooier. 
-Bak het brood 20 minuten 
-Laat afkoelen en bestrijk met wat glazuur. Versier naar eigen 
smaak. 
-Leg een gekookt eitje in het midden. 
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Dagcentrum Ormendaal 

We konden niet naar het bal 
Dit jaar met carnaval 

Dus aten we aan onze tafel 
Een lekkere wafel 

Met fruit en slagroom 
Het was een droom 

Een spelletje vier op een rij 
Maakt ons brein even blij 
We mogen natuurlijk niet trichen 
En zeker niets missen 
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Vlechten van mandjes 
Ging nog goed met onze handjes 

Het resultaat was supermooi 
Alles viel precies in de plooi 

Nu nog wachten op het paaseitje 
Het was een leuke activiteitje 
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Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 

Info: 

016/49.08.11 

ldc@stbernardus.be 

Bezoek ons op www.stbernardus.be/ldc 

en op LDC De Blankaart 

Corona-update 

 
In LDC De Blankaart gaan er momenteel geen activiteiten  

door en dit al zeker tot 1 mei. 

 

Meer info kan je op de website en de facebookpagina volgen. 
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Wat denk    
       jij? 

 
 
We moeten nog wat geduld hebben om alle activiteiten van het lokaal 
dienstencentrum De Blankaart terug op te starten. Daarom neem ik 
graag de tijd om samen met jullie na te denken over de toekomst. 
 
Ik nodig iedereen daarom uit om ideeën en wensen in verband met 
activiteiten of bezigheden van het LDC met ons te delen. Zo kunnen we 
samen een frisse start nemen zodra het terug kan! 
 
Een suggestie mag specifiek zijn of juist erg algemeen. Bijvoorbeeld een 
cursus Spaans of een heus zomerfeest. Ik denk ook aan ontmoetings-
momenten voor mensen uit de buurt. Alle ideeën zijn welkom, van de 
kleinste tot de gekste! 
 
Enkele richtvragen: 
 Welke activiteit maakt jou enthousiast? 
 Waar zou je dat willen doen? 
 Wanneer wil je dat doen? (week, weekend, dag, dagdeel) 
 Hoe lang zou de activiteit mogen duren? 
 
Alvast heel erg bedankt voor de suggesties en het meedenken! Ik kijk 
uit naar de voorstellen! 
 
Alle suggesties welkom bij Joke, via ldc@stbernardus.be, 016/490811, 
of aan den bureau! 
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Het Maereland 

Jarigen 
 
 1 april  Van De Wiele Laura 

4 april  Vanoppen Emilia 
7 april  Van Gossum Clem 

Vrijwilligers 

Jarige vrijwilligers 
 

 

17 april  Van Rillaer Frans 
19 april  Neirynck Tony 
19 april  Pelsmaekers Martine 
25 april  Van Wesemael Rosa 
30 april  Michiels Mik 
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Foto’s Het Kuipersveld 

Petanque 

Reünie van 3 zussen, wonende op De 
Vleugt en Het Kuipersveld 
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Column: Over levenskunst 

Kopzorgen Verdienen Zorg 

Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak licht 
heen gegaan. Alsof je er gewoon mee moet leren leven. Hulp op maat 
is er amper. Al te vaak dragen ouderen hun zorgen daardoor alleen. Of 
ze nemen een pilletje om het leed te verzachten. “Kopzorgen verdienen 
zorg, op elke leeftijd,” vindt de Vlaamse Ouderenraad. De organisatie 
lanceert daarom op www.kopzorgen.be een opvallende campagne.  
 
De coronacrisis daagt ieders welzijn uit 
Door de coronacrisis ondervinden we allemaal hoe belangrijk een goed 
gesprek, warme steun en een betekenisvolle knuffel zijn. Ook de waarde 
van professionele hulp, begeleiding en ondersteuning op psychosociaal 
vlak wordt meer en meer duidelijk. De crisis daagt ieders welzijn uit. En 
zeker het psychisch welzijn van ouderen staat meer dan ooit in de kijker. 
Ouderen in woonzorgcentra én gezonde, actieve 65-plussers. 
 
Confronterende verlieservaringen 
Maar ook voor deze pandemie stonden we al voor heel wat uitdagingen. 
Want op latere leeftijd nemen ingrijpende kantelmomenten en 
verlieservaringen vaak toe. Denk aan het zwarte gat na de pensionering, 
overbelasting bij langdurige en intensieve mantelzorg, verlies van 
dierbaren, geconfronteerd worden met je eigen lichamelijke of 
cognitieve achteruitgang, relatieproblemen, eenzaamheid of 
levensmoeheid. Maar het kan ook om heel praktische zaken gaan, zoals 
niet langer kunnen autorijden of fietsen, het huishouden niet meer 
alleen kunnen beredderen of moeite hebben om gesprekken te volgen.  
Hoewel die verlieservaringen klein lijken, kunnen ze net heel 
confronterend zijn, elke dag opnieuw. Ze hebben een steeds grotere 
impact op je psychisch welzijn. Toch moeten ouderen hun zorgen vaak 
alleen dragen of vinden ze niet de juiste ondersteuning.  
 

http://www.kopzorgen.be
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Foto’s De Eyckenmolen 
 

 
 

Bingo 

Een opvallende campagne om psychisch welzijn bespreekbaar te 
maken 
Daarom start de Vlaamse Ouderenraad een campagne. De organisatie 
vindt het hoog tijd om psychische problemen bij ouderen bespreekbaar 
te maken. Niet alleen heerst er nog een enorm taboe, ook schiet het 
beleid tekort en is de psychologische hulpverlening voor ouderen 
onvoldoende uitgebouwd. Bovendien gaan we als samenleving vaak heel 
anders om met ingrijpende veranderingen op latere leeftijd, dan bij 
jongere generaties. De campagne loopt een jaar en belicht verschillende 
aspecten van het psychisch welzijn.  
In WZC St Bernardus werken we al lang rond dit thema. In de volgende 
huiskrant zullen we verder toelichten hoe we dit aanpakken. 
 
Boeiende interviews en moedige getuigenissen 
Doe mee op www.kopzorgen.be. Je ontdekt er interviews met filosoof 
Jean Paul Van Bendegem en ouderenpsycholoog Luc Van de Ven – 
bekend van het Canvas-programma ‘Therapie’. Ook lees je er moedige 
getuigenissen van ouderen en kijk je binnen bij boeiende initiatieven die 
op het terrein werken aan een geestelijke gezondheidszorg die ouderen 
verdienen.   
(Bron: Vlaamse Ouderenraad) 

http://www.kopzorgen.be
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2 april  Alper Yasemin 
3 april  Cabie Anuschka 
5 april  Baiets Elise 
10 april  Rashid Mumin Omar 
12 april  Esie Mohammud Seid 
14 april  El Azzouzi Nihade 
15 april  Wittebols Nancy 
17 april  Moors Inne 
18 april  Wouters Mariska 
19 april  Van Wesemael Joke 
20 april  Hulens Annie 
20 april  Vanleeuw Georgette 
22 april  Vranckx Christine 
22 april  Lorent Tine 
22 april  De Pue Els 
24 april  Van Leeuw Muriel 
25 april  Malevé Anne 
28 april  Lebegge Rita 
28 april  Vicca Nele 
29 april  Wouters Lutgarde 
29 april  Lamal Karina 

Medewerkers 

Jarige medewerkers: 

 

Nieuwe medewerkers 

Masson Yasmine   Nacht 
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Jarige bewoners 
 

 

1 april  Simons Josepha (°1933) HV 

2 april  Paesen Anna (°1928) HV 

2 april  Wildiers Ivo (°1959) TS 

4 april  Devos Jozef (°1951) TS 

7 april  Weckx Paula (°1943) DE 

11 april  Verbruggen Ester (°1929) DK 

12 april  De Keyzer Colette (°1928) HH 

19 april  Bierkens Lutgart (°1931) HV 

19 april  Gielis Mathilda (°1936) HH 
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Nieuwe Bewoners 

Gronau Eleonore 
Woonde in Bertem 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Vandenplas Simone en  
Fleerackers Carolus 
Woonden in Duisburg 
Wonen nu op Het Kuipersveld 
 
Verhoeven Maria 
Woonde in Bertem 
Woont nu op De Kouter 
 
Beersaerts Bertha 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Kuipersveld 
 
Puttemans Andre 
Woonde in Herent 
Woont nu op De Kouter 
 
Grauwels Martha 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Hoogveld 
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Overleden bewoners 

Pieters Maria 
Geboren op 15/11/1938 
Overleden op 27/02/2021 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
Van Rossum Yvan 
Geboren op 14/05/1953 
Overleden op 01/03/2021 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Deflander Julianus 
Geboren op 17/06/1930 
Overleden op 06/03/2021 
Woonde op De Eyckenmolen 
 
Vanbruystegem Jacqueline 
Geboren op 21/05/1931 
Overleden op 15/03/2021 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Verhoeven Margaretha 
Geboren op 01/07/1930 
Overleden op 22/03/2021 
Woonde op Het Hoogveld 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Het antwoord van de vorige prijsvraag:  

Deze maand waren er veel juiste inzendingen! De winnaar, 
getrokken door een onschuldige hand, is Verhaest Serge van 
Het Zonneveld. PROFICIAT! 

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

Zoek de paaseieren en de paashaas in deze krant! Breng je antwoord 
binnen voor de 20e van de maand bij de coaches wonen en leven. De 
gelukkige winnaar krijgt een bon voor koffie en taart in de cafetaria. 

      

Hoeveel paaseieren kan je in deze krant rapen? ……………………………….. 
          
Op welke pagina  heeft de paashaas zich verstopt?.............................. 


