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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, 

 

Momenteel worden we geconfronteerd met het oorlogsleed in Oekraine en 

Rusland. In het kader van de 40-dagentijd willen wij hier in het WZC ons 

steentje bijdragen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, als teken van  onze 

verbondenheid en solidariteit met hen.  

Wij nodigen ook jullie en jullie familie graag  uit om een kaarsje te branden 

voor vrede.  Jullie vinden deze kaarsjes bij de brasserie (tijdens de 

openingsuren) of in de Plaza op woensdagnamiddag en dit tegen een vrije 

bijdrage. De opbrengst gaat volledig  naar de vluchtelingen. 

Er zal aan de hoofdingang een tafeltje voorzien worden waar jullie de 

kaarsjes veilig kunnen laten branden. (In het WZC mogen GEEN kaarsjes 

gebrand worden) Jullie kunnen ze uiteraard ook meenemen en thuis een 

lichtje laten branden.  

 

Alvast hartelijk dank voor 

 jullie ‘lichtje’ 
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In de kijker: heropstart LDC 

Sinds maart 2020 zijn de activiteiten van het lokaal dienstencentrum 

De Blankaart steeds onderhevig geweest aan de grillige corona-

maatregelen. De Blankaart is een hele tijd gesloten geweest, nadien 

weer opgestart, om bij de volgende golf weer gedeeltelijk te sluiten. 

Gelukkig is de goesting om terug op te starten nooit ver weg geweest. 

Bij de overstap naar code geel zijn we er dan ook met volle energie 

opnieuw ingevlogen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

De benen en armen werden weer los gezwierd tijdens de lijndans en 

de seniorengym. De hersenen werden opnieuw gekraakt tijdens de 

rummikub en het kaarten. Maar 

vooral… we hebben zo genoten 

van opnieuw samen te komen. 

Het zonnetje scheen stralend en 

omarmde ons met zijn warmte. 

Wat heerlijk om zo opnieuw te 

starten.  
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Met de zomer die ons tegemoetkomt kijken we er naar uit jullie allen 

elke week te ontvangen en samen mooie nieuwe herinneringen te 

maken. Alle activiteiten van het LDC vindt je op pagina 14 en 15 van deze 

huiskrant. Van harte welkom! 
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 Delen zit in ons. 
Wij, mensen, zijn geboren delers 

en we delen veel meer dan we denken.  
We delen tranen van geluk, 

maar ook van  
tegenslag als het eens minder goed gaat. 

We delen  
van wat we hebben en vanuit het verlangen  

dat iedereen mee is , dat niemand in de kou blijft staan.  
 
 
We zijn ondertussen al goed gevorderd in de  40-dagentijd en binnen 2 
weken is het Pasen! Misschien is het niet slecht om deze laatste 2 
weken nog eens wat bewuster stil te staan bij deze bijzondere tijd van 
het jaar. 40-dagentijd: Neem de tijd om stil te vallen. 
 
Hoewel Vasten in de eerste plaats het woordje ‘vasthouden’ oproept , is 
de 40 dagentijd eigenlijk een tijd van loslaten. Loslaten is een 
levenskunst van de eerste orde. Moeten loslaten is voor de meesten 
onder ons een pijnlijk gebeuren: afscheid nemen van het vertrouwde 
en angst voor het nieuwe. We kennen het allemaal. Het vertrouwde 
loslaten, vastgeroeste patronen herbekijken en openstaan voor iets 
nieuws is niet altijd gemakkelijk en vraagt moed. Daarom is de 40-
dagentijd een uitgelezen tijd om hier even bij stil te staan. 
 
De vastenperiode is een tijd  van versoberen, in de ruime zin van het 
woord.  Kiezen voor stilte, gebed en solidariteit…is hier zeker op zijn 
plaats.  En vaak leidt dat tot een belangrijk inzicht nl dat datgene wat er 
echt toe doet is: je plaats in het groter geheel zien en het beste in jezelf 
herontdekken, en vandaaruit je naaste  graag  zien en helpen. 
volgende tekst van Carlos Desoete  verwoordt dit mooi:    
 

Foto’s De Vleugt Woord van de pastor 
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Vastentijd is oefentijd  
Is wakker worden na een winterslaap 

en je opengeeuwen uit de beslotenheid van elk-voor-zich. 
Is je ogen opentrekken  

voor wat aan het gebeuren is in het diepste van jezelf  
en in de wereld om je heen  

en zicht krijgen op het grote Licht dat doorbreekt aan de horizon.  
Is in voorjaarsstilte je eigen grond omspitten 

en klaarmaken voor een nieuwe lente, 
en het zaad van vrede en menswaardigheid laten ontkiemen in je hart. 

Vastentijd is trainingstijd:  
hart en handen soepel maken voor verbondenheid met God en mensen;  

vingeroefening in solidariteit.  
Dat en zoveel meer is vastentijd: 

de grote opwarming om te herleven 
 

 
Paasvieringen 
Witte donderdag 14 april: Gebedsviering om 10u in de kapel van de 

zusters 
Goede Vrijdag 15 april: KRUISWEG om  15u in de kapel van de zusters 
voor de bewoners die dat wensen. 
PAASVIERING zaterdag 16 april: Viering om 15u in de kapel van de 

zusters 

 

 

Bidden verandert niet de wereld 
Bidden verandert de mens 
en de mens verandert de wereld 
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Foto’s ‘t Soete 

Wandeling in  
Meerdaalwoud 
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Foto’s De Eyckenmolen 

Wij zijn op bezoek bij enkele dierbaren                                                                                      

en genieten ondertussen                                                                                                      

van de eerste zonnestralen. 
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Poëzie en letterkunst 

Het Maereland: Eindigheid 
“ Maereland geluk, 
hier ’n vredige oase, 
terug naar de bron !” 

André Pardon 

Veldwandeling. 
“ In frisse landlucht, 
stil langs kalende velden, 
door schepping omringd !” 

André Pardon 

Prikbord 
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Recept van de maand 

Wortel van bladerdeeg met eiersla 

Ingrediënten 

270 g bladerdeeg (koeling) 

6 takjes platte peterselie  

250 g ei-bieslooksalade 

1 bakpapier 

Bereiding 

Verwarm de oven voor tot 200 ?C. 

Rol het bladerdeeg op het vel bakpapier uit op het aanrecht en 
rol het met de deegroller iets verder uit. Snijd in de lengte in 12 
repen van ca. 2 cm. 

Scheur 6 stukken van 30 cm van de aluminiumfolie. Vouw schuin 
dubbel zodat er een driehoek ontstaat. Vouw nogmaals schuin 
dubbel en rol op tot een kegel. Vouw de bovenkant naar binnen. 

Bekleed een bakplaat met bakpapier. Wikkel 2 repen bladerdeeg 
iets overlappend om elke kegel en leg ze op de bakplaat. 

Bak in 15 min. gaar in de oven en laat 10 min. afkoelen. 

Vul de afgekoelde ‘wortels’ van ca. 14 cm met een theelepel met 
de eiersalade. Steek er aan de bovenkant een takje peterselie in. 
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Prikbord 
Meer en meer mensen in onze samenleving komen rechtstreeks of 
onrechtstreeks in aanraking met dementie. Toch hangt er vaak nog een 
taboe rond; veel mensen weten niet goed wat ze zich bij dementie 
moeten voorstellen of hoe ze met een persoon met dementie  kunnen 
omgaan. Om hieraan tegemoet te komen, hebben de gemeente Bertem 
en het WZC St Bernardus de handen in mekaar geslagen om van de 
gemeente Bertem een dementievriendelijke gemeente te maken. Een 
aantal initiatieven zijn hiertoe  reeds op 
poten gezet; in de toekomst zullen er nog 
meer volgen. In deze editie belichten we het 
Praatcafé Dementie dat  vier keer per jaar 
georganiseerd wordt in samenwerking met 
de gemeente Herent. 
 

Een praatcafé dementie is een reeks van bijeenkomsten voor 
familieleden en mantelzorgers van personen met dementie en andere 
geïnteresseerden. In elk praatcafé wordt telkens een gastdeskundige aan 
het woord gelaten over een bepaald aspect van dementie, waarna het 
publiek vragen kan stellen of bedenkingen uiten over het thema aan de 
spreker. Bij een drankje kunnen de deelnemers ook onder elkaar 
informatie uitwisselen. De toegang is gratis en vooraf inschrijven hoeft 
niet. 

Het eerstvolgende praatcafé dementie wordt 
georganiseerd in het WZC St Bernardus, 
Egenhovenstraat 22 in Bertem (zaal Forum) op 
donderdag 28 april 2022. De deuren gaan open om 
19u en de start is voorzien om 19u30. 

Deze keer wordt het een Theatermonoloog “Va is Koning”, door Willy De 
Jaeghere. Hij brengt het aangrijpende verhaal van Jef die de ziekte van 
Alzheimer heeft en het publiek meeneemt in zijn wereld! Nadien is er 
een nabespreking voor zij die dat wensen. Wij hopen jullie daar talrijk te 
mogen begroeten na reservatie via www.stbernardus.be of telefonisch 
op 016 49 08 11! 

http://www.stbernardus.be
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Foto’s De Vleugt 
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Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 

Bezoek ons op    LDC De Blankaart Info: 

016/49.08.11 

ldc@stbernardus.be 

 
We zijn er voor iedereen!  

Mensen ontmoeten, gezellig keuvelen, de krant lezen, een 
gezelschapsspel spelen, nieuwe zaken aanleren, lekkere en 

mooie dingen maken. LDC De Blankaart is een 
hartverwarmende en verrijkende ontmoetingsplaats voor alle 

inwoners uit Groot-Bertem. 
 

Onze cafetaria is terug open tijdens de activiteiten! 
Volg de laatste aanpassingen via facebook of onze website. 

Wij houden rekening met de maatregelen volgens de 
corona-barometer. Vragen? ldc@stbernardus.be of 

016/490811 
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Samen wandelen aan een haalbaar tempo, waarbij we 
zeker trachten te genieten van de omgeving. We kiezen 
geregeld andere wandelroutes en ontdekken op die 
manier ons natuurschoon.  
Elke tweede woensdag van de maand vertrekken we 
vanuit Korbeek-Dijle. 
 Elke vierde woensdag van de maand vertrekken we 
vanuit het LDC.  

 

Onze doorlopende activiteiten:  

 

Maandag van 14u - 16u Petanque  

Dinsdag 14u - 16u handwerken  

Donderdag van 14u - 16u Gezelschapspelen  

Donderdag van 10u - 11u Seniorengym 

Woensdag van 14u-16u: Lijndans, Kaarten en Rummikub ism 

OKRA (niet op 6 en 13 april) 

13, 27/04/2022 – Wandelclub ism OKRA Korbeek-Dijle  14:00 - 16:00 

12/04/2022 – Pc– en internetcafé 14:00—16:00 

Wij willen je graag verder helpen bij alle mogelijke vragen 
die je hebt bij het werken aan je pc en tablet. Neem je 
laptop mee. Elke maand behandelen we ook een ander 
onderwerp. Graag vooraf uw aanwezigheid bevestigen.  
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Dagcentrum Ormendaal 

 Een amusante namiddag met het spel Boccia  
De dagbezoekers van het 
dagcentrum hun handen waren al 
aan het jeuken om petanque te 
spellen. Het zonnetje komt er al 
stilaan door, maar jammer genoeg is 
het nog net niet warm genoeg.  

Gelukkig kunnen ze aan de hand 
van Boccia hun techniek al 
verbeten. Op deze manier zijn ze 
in de lente als het weer begint 
warmer te worden helemaal 
klaar voor een spelletje 
petanque.  
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Foto’s Het Kuipersveld 

Carnaval 

Bal populair 
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Foto’s De Kouter 

 

Eerste terrasje 
van het jaar! 
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Jarigen 
 
 

1 april  Van De Wiele Laura 
4 april  Vanoppen Emilia 
12 april  Robeets Anny 

Het Maereland 

Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 

 

17 april  Cammaerts Els 

17 april  Vanrillaer Frans 

19 april  Pelsmaekers Martine 

25 april  Van Wesemael Rosa 

27 april  Hoefkens Christiane 
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Jarige medewerkers: 

Medewerkers 

Nieuwe medewerkers 

2 april  De Backer Sven 
2 april  Alper Yasemin 
10 april  Rashid Mumin Omar 
12 april  Esie Mohammud Seid 
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 
29 april  Wouters Lutgarde 
29 april  Lamal Karina 

Goethals Jasmine  De Eyckenmolen 
Van Kalck Emily   Elfenbos 
Van Woensel Liesje  Elfenbos 
Vanhoof Katelijne  De Vleugt 
Kalonji Aigline   Elfenbos 
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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 

12 april  De Keyzer Colette (°1928) HH 

15 april  Stevens Joanna (°1945) DE 

19 april  Bierkens Lutgart (°1931) HV 

19 april  Gielis Mathilda (°1936) HH 

20 april  De Paepe Alfred (°1938) HK 

25 april  Ceulemans Christiane (°1947) HK 
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Nieuwe bewoners 
 

 
Gauthier Franciscus 
Woonde in Veltem-Beisem 
Woont op Het Zonneveld 
 
Bussche Genoveva 
Woonde in Oetingen 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Weckx Maria 
Woonde in Tervuren 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Havermans Simonne 
Woonde in Ekeren 
Woont nu op Het Zonneveld 
 
De Greve Christiane 
Woonde in Sterrebeek 
Woont nu op ‘t Soete 
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Overleden bewoners 

Vanaerschot Walther 
Geboren op 10/06/1928 
Overleden op 02/03/2022 
Woonde op De Eyckenmolen 
 
Cammaerts Jan 
Geboren op 16/08/1932 
Overleden op 03/03/2022 
Woonde op De Vleugt 
 
Mathys Nelly 
Geboren op 12/06/1942 
Overleden op 06/03/2022 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Pinnoy Josee 
Geboren op 05/05/1937 
Overleden op 06/03/2022 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Vanden Berge Denise 
Geboren op 28/03/1928 
Overleden op 11/03/2022 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Berthels Clara 
Geboren op 23/06/1935 
Overleden op 13/03/2022 
Woonde op Het Hoogveld 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Oplossing vorige maand: Sneeuwklokje, narcis/paasbloem/
paaslelie, roos, meiklokje, klaproos/papaver, boterbloem 
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Mathys François 
van Het Maereland PROFICIAT! 

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

Omcirkel het verstopte paasei in deze prent. Breng je antwoord binnen 
voor de 20e van de maand bij een medewerker. De gelukkige winnaar 
krijgt een bon voor een consumptie in de brasserie. 

    


