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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 

Augustus, 

 

De zomervakantie is alweer voor de helft voorbij. Velen zijn op vakantie 

vertrokken, in warmere oorden of in eigen land. We hebben genoten van enkele 

warme, zonnige dagen. De natuur heeft genoten van de flinke regendagen. Het 

leven kwam in juli stilaan terug op gang. We waren bijna vergeten dat covid-19 

nog in ons land vertoeft.  

 

Laten we in augustus vooral samen verder genieten van de natuur en van de zon. 

Laten we samenkomen met onze meest dierbaren. Voor zij die nog verlof 

hebben gepland, geniet er met volle teugen van want het is meer dan ooit 

verdiend! Laat je in deze oogstmaand verleiden door al het lekkere zomerse 

fruit! Geniet, proef van het leven en neem op tijd even rust. En vooral: doe dit 

allemaal met een goede portie gezond verstand. Iedereen verdient een tweede 

kans, maar laten we er allemaal samen voor zorgen dat covid-19 hierop een 

uitzondering zal zijn!  

 

Samen (in onze bubbel) staan we sterk!  
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In de kijker: Cafetaria 
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In de kijker: Bewoner DV 

Camilia’s spreuken en gezegden van de tijd van toen  

Jan per lap, mag geen pap, kolen mag hem niet eten, 

botermelk is veel te slap, voor jan per lap zijn kolengat 

Doe het licht aan 

zodat we zien wat we 

zeggen 

Onder het water lag 

ne pater met zen 

tenen boven water, 

hoeveel tenen had 

die pater 

Jan per man is altijd ziek,  

in de week maar op zondag niet.  

Zondag zitten op de trap,  

teloor rijstpap naast zijn gat 

10 pond ijzer, 10 pond  

lood Janneke de grijzer is  

nog niet dood 
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Janneke maan met 

zijn leren broekje aan 

Minneke poes aardige 

kat, muisjes vangen 

hoe doe jij dat? Met 

pootjes sapperlootjes, 

want mijn staart is 

nikske waard 

Hebde ni gezien boer jan 

met zijn paard het heeft, een 

dikke kop en een vlasse 

staart 
Lachen is gezond en kakken 

als het komt 

Ja watte het zijn 

lappen ne dikke en 

platte om aan zen gat 

te lappe 

Ik zag twee beren broodjes 

smeren o dat was een wonder. 

Het was een wonder boven 

wonder dat die beren smeren 

konden 
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Foto’s De Kouter 

Verjaardagsfeest 
met aardbeientaart 

Wandelen 
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Optreden ‘Wreed en 
plezant’ 

Foto’s Het Zonneveld 

Mini– contactkoor 

Met dank aan Muzikant Jos 
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Het leven van Bernardus, monnik, abt, schrijver én 
mysticus , opgegroeid in Bourgondië 
 

Bernardus wordt geboren in 1090 als derde van 7 kinderen (6 zonen en 1 
dochter). Zijn ouders behoren tot de hoogste adel van Bourgondië en 
staan in dienst van de hertog. Zijn moeder is een heel gelovige vrouw, met 
een grote bekommernis voor de armen. Negen jaar is Bernard als hij naar 
de kapittelschool van de kanunniken gestuurd werd. Daar maakt hij ook 
kennis met de kerkvaders, zoals Augustinus (28 augustus).  
Na de dood van zijn moeder keert Bernard (17 of 19 jaar) terug naar 
Fontaine. Zijn toekomst ligt open, maar het is hoegenaamd niet duidelijk 
in welke richting.  Bernardus groeit op als een heel talentvolle jonge man 
maar de aantrekkingskracht van een leven op zoek naar God blijft. 

 

Van Cîteaux naar Clairvaux 
In het voorjaar van 1112, treedt Bernard als 
jonge edelman op 22 jarige leeftijd, samen 
met zo een 30 tal tochtgenoten in. Daar in 
Cîteaux ontmoet hij abt Stefanus, die hem 
de weg van de nederigheid en van het leven 
in gemeenschap leert.  
Deze kleine gemeenschap benedictijnen heeft een diepgaande invloed op 
het Westelijke kloosterleven. Door de snelle groei wordt Bernard 3 jaar 
later met een groep monniken uitgezonden om een nieuw klooster te 
stichten. In Clairvaux, zoals hij dit nieuw klooster noemt, wordt Bernard 
door bisschop Willem van Champeaux tot abt gezegend. Vanaf dat 
moment bloeit er een sterke vriendschap tussen de abt en de bisschop.  

Woord van de pastor 

Zomertijd, misschien ook tijd om wat te mijmeren bij 
het leven van een grote heilige die in dit huis wel een 
heel speciaal plekje verdient: Sint Bernardus (feestdag 
20 augustus). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Bourgondi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kloosterleven&action=edit&redlink=1
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Er zijn zoveel volgelingen dat de abdij snel te klein wordt en het 
noodzakelijk wordt om kloosterlingen uit te zenden om nieuwe 
kloosters te stichten.  Naast de successen zijn er ook tegenslagen.   
 
Dankzij zijn sterke en veelzijdige 
persoonlijkheid geeft Bernardus een 
groot élan aan de monastieke 
vernieuwing die beginnen in Cîteaux. 
Door zijn persoonlijke religieuze 
‘ervaring' vanuit zijn gebed en zijn 
omgang met Gods Woord, weet hij 
dit door te geven aan zijn medebroeders-monniken.  
Ofschoon hij kiest voor een leven in eenzaamheid in Clairvaux, is 
Bernardus dikwijls op rondreis in West-Europa. Hij sticht en bezoekt 
abdijen. Hij wordt geraadpleegd zowel door vorsten als door 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. 
 Als man van vrede leeft hij mee met de Kerk van zijn tijd. Hij staat in 
haar dienst met zijn wijsheid en zijn moreel gezag. 
Uitgeput en ziek sterft Bernardus op 20 augustus 1153. Hij laat een 
rijkdom aan geschriften na en de herinnering aan een 
indrukwekkende persoonlijkheid. 
20 jaar na zijn dood, in 1174, wordt Bernardus heilig verklaard en in 
1830 wordt hij uitgeroepen tot kerkleraar. 
 
De zusters van Liefde 

In 1817 wordt het klooster in Bertem opgericht door Petrus Jozef van 
Triest, de stichter van de zusters van Liefde in Gent. Het gebouw en 
de terreinen worden geschonken door Jan Baptist Humblé. De taak 
van de zusters is om enerzijds behoeftigen, ongeneeslijk zieken, 
zwakzinnigen, vondelingen en wezen op te nemen en anderzijds te 
voorzien in het onderwijs van de dorpsjeugd. 
Dienstbaarheid aan de armen en de zieken is voor de zusters van 

Liefde hét antwoord op een roeping tot een leven gewijd aan God en 

de medemens. De H. Bernardus is één van hun patroonheiligen, het 

Bertemse klooster is dan ook aan de H. Bernardus toegewijd.  
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Prikbord 

 

Vlinders spotten in de tuin van Huize Vaerenberg 

Geniet van de kleuren die de 
zomer te bieden heeft, ook in Sint 
Bernardus!  
Niet alleen de bloemen trekken 
de aandacht, ook mooie kleurrijke 
vlinders! 

Zegt het woord ‘flieflodderke’ je iets, 
of ‘fladderaar’? 
Vlinders hebben een veelzijdig leven. 
Als rups zijn ze heel kieskeurige eters.  
Een vlindervrouwtje legt haar eitjes 
op planten die de rupsen graag eten.  

In onze tuin zagen we al de 
Atalanta, het koolwitje, het 
boomblauwtje en de citroen-
vlinder. 

Rupsen vervellen enkele keren. De 
laatste vervelling is hard, zo wordt 
de rups een pop. Later barst de 
pop open en komt de vlinder 
tevoorschijn. 

Atalanta 

Koolwitje 

Citroenvlinder 

Boomblauwtje 
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Recept van de maand 

Kattentongen van HZ 

 
Ingrediënten (ca. 50 koekjes) 
 100 gr. bloem 
 100 gr. Roomboter (kamertemperatuur) 
 100. gr. poedersuiker 
 1 zakje vanillesuiker (of 1 vanillestokje) 
 2 eiwitten 
snufje zout 

Bereidingswijze: 
1) Verwarm de oven op 200°C 
2) Snij de boter in blokjes en prak luchtig met een vork. Zeef de 

poedersuiker erbij en voeg zout en vanillesuiker toe. Mix al-
les zacht en schuimig 

3) Voeg de eiwitten toe en meng met de handmixer tot een 
luchtig mengsel. Doe er nadien beetje bij beetje de bloem bij 

4) Doe het mengsel in een spuitzak. 
5) Spuit op de bakplaat (met bakpapier) strepen van 5-7 cm. 

Zorg voor voldoende afstand tussen de koekjes 
6) Bak 5-6 minuten in de oven. (tot de randjes lichtbruin zijn) 
7) Laat ze 1 min rusten en leg ze nadien op een taartrooster. 
Tip: bewaar ze in een afgesloten trommel 
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Prikbord 

Spierversterkende oefening: knie 
 
 Bevestig een gewicht rond je  
 enkel 
 Sta rechtop en steun met beide 
 handen op een stevige tafel 
 Buig de knie door je voet naar  
 je billen te brengen 
 Breng de knie langzaam terug 
 naar de starthouding 
 Herhaal 10 maal 
 Wissel van kant 
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12 augustus: Dag van de Jeugd 

Irène 
Vanderveken, DE 

André d’Hont, DE 
Maria-Jeanne 
Vanderborght, 
Het Maereland 

Simone Hermans 
(links), HK 

Marie-Louise Pee, 
(midden)  Het 
Maereland  

Jean Eembeeck, DE 

Edmond Van  Genck, 
HH 
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Prikbord 

Tips voor de warme dagen 
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Foto’s De Vleugt 

Verjaardagsfeest 

Belevenistafel 

Zangnamiddag 
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Het Maereland 

Jarigen 
 
 9 augustus Aerts Lucienne 

12 augustus  Vansina Monique 

We verwelkomen: 
 

Mevrouw Desie Hilde. Zij neemt haar intrek in flat 

0007. 
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Dagcentrum Ormendaal 
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LDC De Blankaart opent opnieuw de deuren! 

We starten voorzichtig terug op met enkele activiteiten! 

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 

Voor volgende doorlopende activiteiten moet 
u nog even wachten… 

 
Lijndansen 

Kaarten 
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We kijken ernaar uit om je op één van 
onze volgende activiteiten te ontmoeten. 

 Omwille van de corona-maatregelen vragen 
we om steeds vooraf in te schrijven via 

ldc@stbernardus.be , 016 49 08 11 of bij 
Joke (centrumleider) 

4, 11, 18 en 25/08/2020 – Handwerken van/tot 14:00 - 16:00 

Breien, haken en naaien… het kan allemaal.  
Heb je vragen, of kan je niet verder, dan krijg je hier de  
kans je licht op te steken bij elkaar. 
GRATIS elke DINSDAG om 14u. 

6, 13, 20 en 27/08/2020 – Gezelschapsspelen van/tot 14:00 - 16:00 

Er gaat niks boven een gezellige namiddag met een goede 
babbel en een leuk gezelschapsspel! Rummikub en 
scrabble zijn aanwezig. Neem gerust nog een ander spel 
mee! 
GRATIS elke DONDERDAG om 14u. 

https://www.stbernardus.be/ldc/events/handwerken-5/?utm_source=es&utm_medium=email
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Foto’s Het Kuipersveld 

Pizza maken 
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Zingen en dansen 
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Medewerkers 

Jarige medewerkers: 

1 augustus  Yvan Tollet 
1 augustus  Isabelle Thomassetti 
3 augustus  Leen De Letter 
4 augustus  Alison Vandenberge 
5 augustus  Isabelle Dedecker 
6 augustus  Katja Ceusters 
10 augustus  Leen Desmet 
14 augustus  Anne Marie Denil 
15 augustus  Dina Milis 
18 augustus  Carla Bogaerts 
19 augustus  Erna Vandesande 
21 augustus  Tewodros Belay Tsegaye 
22 augustus  Siska Gansemans 
22 augustus  Karl Coel 
25 augustus  Nathalie Van Laer 
25 augustus  Kelly Debontridder 
25 augustus  Valerie Vandervelde 
26 augustus  Sandra Peytier 
26 augustus  Wilma Abalos 
26 augustus  Annelies Haine 
26 augustus  Sarah Blaise 
28 augustus  Mediatrice Uwamahirwe 
28 augustus  Evelien Stas 
30 augustus  Lieve Schuerman 
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Vrijwilligers 

Jarige vrijwilligers 
 

4 augustus  Greta Vanderlinden 
7 augustus  Hermine Kiebooms 
13 augustus  Francine Cochet 
13 augustus  Marc Laenen 
22 augustus  Albert Giets 
24 augustus  Anita Palmaers 
29 augustus  Veerle Vancalster 
30 augustus  Hilde Van Der Biest 
 

Proficiat! 

Nieuwe medewerkers 

Wouters Famke  Toda 
Smekens Margaux HK 
Aerts Liezelot  DK 
Nijs Lindsay   HH 
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Overleden bewoners 

 
 
 

Boutsen Maria 
Woonde in Genk 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Mathys Nelly 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Zonneveld 
 
Vleminckx Marleen 
Woonde in Leuven 
Woont nu op De Vleugt 
 
Gielissen Hubertine 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op De Vleugt 

Deflander Julianus en  
Vandenbosch Josette 
Woonden in Bertem 
Wonen nu op De Eyckenmolen 
 
Trimpeneers Maria 
Woonde in Genk 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Vandenplas Angele 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Kuipersveld 
 

Dewit Julia 
Geboren op 01/01/1918 
Overleden op 20/06/2020 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Steeno Karel 
Geboren op 14/09/1933 
Overleden op 26/06/2020 
Woonde op De Vleugt 
 
Dottermans Rachel 
Geboren op 23/10/1931 
Overleden op 01/07/2020 
Woonde op Het Kuipersveld 
 

Berwaerts Irene 
Geboren op 21/04/1924 
Overleden op 04/07/2020 
Woonde op Huize Vaerenberg 
 
Pinnoy Josephus 
Geboren op 14/04/1929 
Overleden op 04/07/2020 
Woonde op Het Hoogveld 

Nieuwe bewoners 
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Jarige bewoners 

1 augustus  De Wulf Flory (°1933) HZ 

3 augustus  Carels Irena (°1927) DK 

3 augustus  De Keyzer Marie (°1932) HZ 

7 augustus  Smits Godelieve (°1930) HV 

7 augustus  Moonens Emerentia (°1923) HV 

8 augustus  Cleopater Julien (°1922) HH 

8 augustus  Buelens Valentina (°1930) HH 

9 augustus  Van De Gaer Jean (°1959) HK 

12 augustus  Beutels Virginie (°1934) DV 

13 augustus  Vanhole Joseph (°1929) HH 

17 augustus  Vranckx Gustaaf (°1936) DV 

18 augustus  Versteven Cyriel (°1949) HV 

19 augustus  D’Hont André (°1956) DE 

22 augustus  Mees Clara (°1924) HK 

30 augustus  Feytens Rosa (°1928) DK 
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Prijsvraag 

Oplossing vorige prijsvraag:  
Goede zorg voorop, bedankt voor alles. 
Winnaar van de prijsvraag is Vanderlook Gaby van het Hoogveld 
PROFICIAT! 

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

Hoeveel driehoeken telt deze figuur? Breng je antwoord binnen voor de 20
e
 

van de maand bij de coaches wonen en leven. De gelukkige winnaar krijgt 
een bon voor koffie en taart in de cafetaria. 


