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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, 

 
Er is alweer een hele maand vakantie voorbij, augustus staat voor de 
deur, en we hebben iets te vieren. 15 augustus gedenken we Onze-Lieve-
Vrouw Hemelvaart. In Antwerpen is het dan moederdag. Op 20 augustus 
vieren we ook onze patroonheilige Sint Bernardus. Het zou pas echt feest 
zijn als we na een heel natte periode eindelijk terug kunnen genieten van 
heel wat zonnige dagen. Dan kunnen we samen naar buiten trekken voor 
een babbeltje in de zon en een lekkere BBQ! 
 
Tijdens een regenbui kunnen we binnen naar de olympische spelen 
kijken. Een jaartje later dan verwacht mag de Belgische delegatie strijden 
voor olympisch eremetaal. We hebben deze keer heel wat kanshebbers 
dus het beloven spannende spelen te worden.  
   
We sluiten nog af met weerspreuken: 
  Begint augustus met regenvlagen, in de laatste dagen zal de  
  regen ons weer plagen 
 
  Is de eerste oogstweek heet, een lange winter staat gereed 
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In de kijker: ‘t Soete naar zee! 

Een spontaan idee tijdens onze  eenzame coronatijd deed ons uitkijken 
naar een nieuwe positieve start van de zomer. Zo ontstond ons idee 
voor onze trip.  
 
De  voorbereiding hiervan was iets om ons aan op te trekken en deed 
ons meer en meer zin krijgen om te vertrekken.  
Zo gezegd zo gedaan….Een datum werd geprikt, families werden 
ingelicht, een appartement werd geboekt. 
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Vorige maand trokken we met onze 
leefgroep ‘t Soete voor 4 dagen naar 
Nieuwpoort.   
 
Met een bus vol koffers maar vooral met heel veel enthousiasme 
vertrokken we eindelijk op onze langverwachte trip.   
Eenmaal aangekomen was het tijd voor ons eerste terrasje. De zon 
was ons ook goed gezind.  
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In de kijker: vervolg 

Nadien was het tijd om ons duplex appartement te gaan ontdekken 
dat 4 dagen ons nieuwe thuis zou worden.  Iedereen was heel 
enthousiast met de ruime leefruimtes, de toffe kamers en het mooie 
terras met uitzicht.  

 
 

De kamers werden verdeeld, koffers uitgepakt en dan konden we 
genieten van een zelfgemaakte spaghetti. 
Er werd de komende dagen gewinkeld, lekker gegeten en vooral veel 
gewandeld en heel veel plezier gemaakt.  
En onze volgende trip??  
Daar beginnen we in het najaar al opnieuw  van te dromen  en volop 

te plannen. 
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Foto’s Het Zonneveld 

Foto’s Het Kuipersveld 
 

Park van Tervuren 
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Voorbije week hebben we Wereldouderendag gevierd.  
In deze huiskrant willen we jullie graag nog wat achtergrondinformatie 
geven en stilstaan bij de ‘rijkdom’ van ouder worden aan de hand van 
enkele mooie teksten 
 
Vanwaar een ‘Wereldouderendag? 
Op 31 januari 2021 riep paus Franciscus de Wereldouderendag in het 
leven. Naast de Wereldjongerendag, de Wereldziekendag, de 
Wereldmigrantendag... is dit een nieuwe katholieke themadag die 
voortaan op de vierde zondag van juli gevierd zal worden. De paus wil 
hiermee de maatschappelijke rol van ouderen versterken. Hij benadrukt 
dat ouderen de schakel tussen generaties zijn en ons elk herinneren aan 
onze wortels. Ze worden echter vaak vergeten, ondanks het feit dat hun 
stem van onschatbare waarde is. De datum van de nieuwe 
werelddag (dit jaar op 25 juli 2021) is gekozen op basis van de feestdag 
van de Heiligen Joachim en Anna, de ouders van Maria en dus de 
grootouders van Jezus, die volgens de liturgische kalender op 26 juli 
wordt gevierd. 
 
De ‘kracht en rijkdom’ van ouder worden. 
In de bijbel in het Boek wijsheid , in de spreuken en een stuk in  Prediker 
lezen we  een bijzondere waardering voor de oudere medemens . 
Ouderen zijn bij God niet uitgeteld. Integendeel! God neemt hen op 
belangrijke momenten in dienst. Denk aan Abraham, Sara, Zacharias, 
Elisabeth , Simeon en Hanne. Hij geeft hen veel in handen, grijsheid, 
wijsheid , tijd om het leven  te overzien, en tijd om te bidden. Zij zijn van 
onschatbare waarde voor de wereld. Prachtmensen worden ze 
genoemd.  
 
Dit willen we deze maand eens extra in de verf zetten: onze ‘ouderen’ 
zijn goud waard en hebben de jongere generatie(s) veel te vertellen, ze 
kunnen veel van hun wijsheid meegeven aan kinderen en kleinkinderen. 

Woord van de pastor 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/joachim-en-anna
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/joachim-en-anna
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In het boek spreuken vinden we deze woorden over ouderdom: 
“De ouderdom is een prachtige kroon , je vindt hem op de weg van 
de rechtvaardigheid ! 
 
Het schitterende van oude mensen is hun grijsheid, hun wijsheid  en 
hun levenservaring. Het is als  een prachtige kroon op hun leven. 
(Bron: Juni-nieuwsbrief  Elisabeth Pastorale zorg) 

 
 

Dank aan al onze bewoners 
van wie wij dag in dag uit 
nog heel veel kunnen leren. 
 
Ineke en Luc 

Ouder worden  

is je stap vertragen 

hoewel de hele wereld  

alsmaar sneller gaat. 

Af  en toe een deuntje fluiten 

met een vleugje weemoed. 

Blij zijn dat er iemand  

langskomt, zonder haast. 

Lege plekken om je heen  

zien groeien  

en de kilte ervan voelen. 

Een keldervoorraad hebben  

aan herinneringen  

maar soms gezelschap 

missen  

om ze op te halen. 

 

 
Je kracht niet kwijt zijn, 
er alleen een beetje zuiniger  
mee omspringen. 
Wat je geleerd hebt 
als een schat bewaren. 
Behoedzaam uitkijken  
zoals een oude boom 
naar zachtere seizoenen. 
Het nodige vertrouwen 
samenrapen 
in de dag van morgen. 
En met beide handen  
houden aan het leven  
dat met lief  en leed, 
toch het enige, het mooiste 
en het hoogste goed blijft. 
 

Kris Gelaude  
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Foto’s De Kouter 

Skye op 
bezoek 

Supporteren! 
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Kaas en wijn! 
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Prikbord 

Omdat het maar niet wil zomeren 

hebben wij samen met de bewoners 

lekkere pizza gemaakt.  

“Pizza het kuipersveld” was een 

groot succes.  

 

De pizzabodem werd zelf bereid door 

Suzanne en al de ingrediënten werden 

vakkundig gewassen, gesneden en 

verdeeld over bordjes door onze 

bewoners. Zodat elke bewoner zijn eigen 

pizza kon beleggen.  

 

 

 

 

 

Het beleggen van de pizza deed ieder 

op zijn eigen manier, wat soms wel 

verrassend was, maar het resultaat 

mocht er zijn. We hebben het grijze 

weer niet aan ons hartje laten komen 

en gesmuld en genoten van onze 

zelfbereide pizza.  
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Recept van de maand 

Pizzadeeg 

Ingrediënten 
 
500 gr bloem 
1 kl droge gist 
1 kl zout 
1 el olijfolie 
300 ml lauw water 

Bereiding 
 
1. Meng alle ingrediënten voor het deeg in een kom of in de 
keukenmachine en doe er het lauw (maar niet te warm) water 
bij. Kneed tot een glad en soepel deeg. 
 
2. Dek af met vershoudfolie en laat 40 min. rijzen alvorens het te 
beleggen en af te bakken. Een pizza van normale afmeting bak je 
10 à 15 minuten in de oven, op 220°C. 
 
 
Tip: 
Je kunt je pizzadeeg al de avond van tevoren maken. Laat het dan 
langzaam en goed afgedekt rijzen in de koelkast. Een restje kun je 
3 weken bewaren in de diepvriezer. Zorg er wel voor dat het goed 
verpakt is en laat het in de koelkast ontdooien voor gebruik. 
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Prikbord 
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Dagcentrum Ormendaal 

Dag mens, dag blije mens, 
 
De zomer ach zo’n mooie tijd. De zon en 
de malse regen maar ook het Belgische 
onweer. De warme dagen die ons 
uitnodigen om op het terras te gaan 
zitten. Te genieten van de bloemenweelde 
om ons heen. 
Omarm de blije dagen en deel je vreugde 
met anderen. Laat ons voorzichtig 
genieten van wat nog kan. Laat ons 
tevreden zijn met wat opnieuw kan na het moeilijke jaar 2020.  
De dingen die ons blij maken zijn de ontmoetingen elke morgen met 
de anderen op het dagcentrum zoekend naar een eenvoudig gesprek. 
Af en toe een plagerij onder elkaar. Een wederzijdse genegenheid en 
ook momenten van stilte. Samen genieten van een lekkere maaltijd. 
Samen een spel spelen of wat knutselen, luisteren naar muziek uit de 
oude doos. Beseffen dat je er nog bij hoort en ‘s avonds kunnen 
zeggen “tot morgen”. 
Een gevoel van dankbaarheid overvalt je dan. De herfst van het leven 
brengt nog zoveel mooie momenten, tevredenheid om zoveel goeds 
een zalf voor de wonden uit het verleden.  
Waar het op aankomt, is niet dat je jaren aan je leven toevoegt, maar 

leven aan je jaren. Dus geniet van 
de mooie momenten deze zomer 
ondanks de beperkingen. 
 

Dag blije mens 
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Foto’s De Eyckenmolen 

Het Park Van 

Tervuren. 

Het busje vertrekt 

zo... 

Even poseren 

voor een mooi 

plaatje 

Jos zegt: "Twee oude 

knarren bij mekaar!" 

Als afsluiter even 

langs de ijsjesman.                                  
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Column: Over levenskunst 

Wees welkom 
 
Er was eens… een huis1. Een woonzorghuis.  

Een huis zoals vele andere huizen.  

Maar toch ook niet.  

Een huis waar gepraat, gelachen, gehuild, geroepen, gefluisterd, 

gedeeld wordt.  

Een huis waar respect leeft voor ieders zijn.  

Waar je geborgenheid en veiligheid kan vinden.  

Waar je ook tot kwetsbare stukjes van jezelf kan komen.  

Een huis waar tijd en ruimte gemaakt wordt.  

Waar je kan ‘ont-moeten’.  

Waar je anderen kan ontmoeten.  

Een huis waar je niet alleen bent.  

Waar mensen samen kunnen zijn.  

In vertrouwen.  

Waar mensen elkaar (weer) kunnen vinden.  

Een huis waar je geen antwoorden moet hebben.  

Waar je kan en mag voelen.  

Waar dingen betekenis en vorm kunnen krijgen.  

Een huis waar je ouder kan worden.  

Niet zozeer in jaren, in de lengte, maar in de diepte.  
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Wijzer in denken.  

Rijker in zijn.  

Een huis waar je gewoon kan zijn.  

Een plek voor de wonderlijke en kleine dingen van het leven.  

Die dingen die een wereld van verschil maken in een 

mensenleven.  

Wees welkom in ons woonzorghuis.  

Wees welkom om samen met ons al die gewone, fijne, 

vervelende, grappige, moeilijke… momenten te ervaren.  

Om uit te wisselen, van mens tot mens.  

Via muziek, met beelden, samen met dieren, vanuit de 

beweging of met woorden.  

En zo misschien datgene te vinden wat je nodig had om verder 

te kunnen groeien.  

Omdat elke mens telt.  

 

-Elyn 

 

1 Naar visietekst van huis8 (https://www.huis8.be/)   
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Foto’s De Vleugt 

 

B 
B 
Q 
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Zomers verjaardagsfeest! 
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Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 

Bezoek ons op    LDC De Blankaart 

En www.stbernardus.be/ldc-de-blankaart 

Info: 

016/49.08.11 

ldc@stbernardus.be 

Corona-update 
 

We richten ons op een heropstart in 
september! 

 

Meer info kan je op de website en de 
facebookpagina vinden. 

Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 
 

 

4 augustus  Vandenberge Alison 
4 augustus  Vanderlinden Greta 
9 augustus  Philips Paula 
13 augustus  Laenen Marc 
24 augustus  Palmaers Anita 
29 augustus  Van Calster Veerle 
30 augustus  Van Der Biest Hilde 
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Het Maereland 

Jarigen 
 

1 augustus  Depaepe Irma 
9 augustus  Aerts Lucienne 
12 augustus  Vansina Monique 
15 augustus  Spapen Willy 
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1 augustus  Tollet Yvan 
1 augustus  Thomassetti Isabelle 
5 augustus  Dedecker Isabelle 
6 augustus  Ceusters Katja 
10 augustus  Desmet Leen 
14 augustus  Denil Anne Marie 
15 augustus  Milis Dina 
18 augustus  Bogaerts Carla 
19 augustus  Vandesande Erna 
21 augustus  Belay Tsegaye Tewodros 
22 augustus  Gansemans Siska 
22 augustus  Coel Karl 
24 augustus  Appiah Ophelia 
25 augustus  Van Laer Nathalie 
25 augustus  Debontridder Kelly 
26 augustus  Peytier Sandra 
26 augustus  Abalos Wilma 
26 augustus  Haine Annelies 
26 augustus  Blaise Sarah 
28 augustus  Uwamahirwe Mediatrice 
28 augustus  Stas Evelien 
30 augustus  Schuerman Lieve 

Medewerkers 

Jarige medewerkers: 

Nieuwe medewerkers 

Westerkamp Wiebke   Nacht 
Karim Adam     Zonneveld 
Veerle Vanderspikken   Eyckenmolen 
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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 

9 augustus  Van De Gaer Jean (°1959) HK 

11 augustus  Deroost Monique (°1955) DE 

12 augustus  Beutels Virginie (°1934) DV 

16 augustus  De Backer August (°1938) DE 

16 augustus  Cammaerts Jean (°1932) DV 

16 augustus  Buelens Marie Louise (°1934) HZ 

17 augustus  Vranckx Gustaaf (°1936) DV 

18 augustus  Versteven Cyriel (°1949) HV 

30 augustus  Feytens Rosa (°1928) DK 

31 augustus  Byvoet Philippe (°1952) DV 
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Nieuwe bewoners 

 

 

Wayenbergh Paula 
Woonde in Leefdaal 
Woont nu op Het Zonneveld 
 
Wauters Marie Therese 
Woonde in Duisburg 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Gordts Julia 
Woonde in Herent 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Vinckx Martha 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op De Eyckenmolen 
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Overleden bewoners 

 
Vandenbroeck Henricus 
Geboren op 15/02/1933 
Overleden op 02/07/2021 
Woonde op De Eyckenmolen 

 
Mees Clara 
Geboren op 22/08/1924 
Overleden op 26/07/2021 
Woonde op Het Kuipersveld 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Het antwoord van de vorige prijsvraag: Mechelen-Leuven-Ieper 
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Den Tempst 
Maria van De Eyckenmolen PROFICIAT! 

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

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. 

Zoek de 10 verschillen 


