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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 



3 

 

Voorwoord 

december, 
 

 

Deze maand sluiten we af in het teken van de komende feestdagen. 

Sinterklaas, Kerstmis en eindejaar. Dit jaar is het allemaal een beetje 

anders, kleiner, voorzichtiger, maar daarom niet minder liefdevol. 

We willen iedereen vooral in deze winterperiode een warme thuis  

bieden, een plaats waar gezellig samenzijn centraal staat. Het 

eindejaar is de ideale moment voor een warm theetje of 

chocolademelk, een lekker kerstgebak, gepofte kastanjes op de kachel, 

aftellen naar kerst met een zelfgemaakte adventskalender.  

 

Het jaar in warmte en gezelligheid afsluiten dus. Waarbij ik iedereen 

oproep te denken aan elkaar; een telefoontje, een kaartje, een (veilig) 

bezoekje, elk klein gebaar telt! 

Fijne kerst en eindejaar! 
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Bewegen in Huize Vaerenberg 
 
Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan je 
gezondheid. Bewegen is goed, ook als het minder goed gaat. Hart en 
bloedvaten blijven gezonder. Je blijft sterker en energieker. Bewegen 
werkt ook ontspannend. 
In Huize Vaerenberg worden er wekelijks twee bewegingssessies 
aangeboden. Er komen telkens heel wat deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyriel begeleidt de oefeningen. Hij legt ze uit en doet ze voor. Vanuit zijn 
brede ervaring als trainer en begeleider van allerlei sporten voor jong en 
oud weet hij gepaste oefeningen te vinden. Zijn sessie bestaat uit twee 
delen. Tijdens de eerste helft worden alle spieren opgewarmd. Natuurlijk 
is dit het ‘zwaarste werk’. Iedereen wordt uitgenodigd om kracht en 
lenigheid te onderhouden.  
Daarna volgt, niet minder belangrijk, de ontspanning. In zijn autogene 
training laat Cyriel de deelnemers bewust letten op hun ademhaling, de 
ontspanning van hun ledematen, de warmte van eigen lichaam. Het doel 
hiervan is helemaal tot rust te komen. Een ontspannen lichaam helpt om 
moeilijkere omstandigheden door te komen.  
 
Dankjewel, Cyriel. We appreciëren uw inzet enorm.  We hopen uiteraard 

op vervolg, het is heel fijn om naar uit te kijken en mee te doen.  

In de kijker: Turnen op HV 
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In de kijker: Pannenkoeken 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we elk jaar rond 
Allerheiligen een pannenkoekenbak! Met een recept uit de 
goeien ouwen tijd! Echt genieten!  
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Foto’s ‘t Soete 

Naar Leuven 

Bowlen 



7 

 

Wandeling 
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  December: de maand van de advent, de maand waarin we al hoopvol 
gaan uitkijken naar Kerstmis. Wat kan advent voor ons betekenen?  
De Advent is een periode van ‘verwachten’ en niet louter van wachten. 
De Advent is een periode van HOOP. Deze hoop hebben we meer dan 
ooit nodig in deze verwarrende en moeilijke periode die elk van ons 
uitdaagt om de moed er in te houden. De Groene takken van de 
adventskrans verwijzen naar die hoop. Het groen dat niet vergaat in de 
wintertijd. Mogen wij de hoop levend houden dat ‘het kwaad’ rondom 
ons niet het laatste woord heeft in deze wereld. 
 
Vier kaarsen: vier lichtjes 
Elke week één vlam meer, door hoopvolle mensen ontstoken. Zo leven 
wij naar Kerstmis toe.  
 
De eerste kaars heeft de kleur van het licht. 
Deze kaars brengt licht en warmte  in deze 
donkere wintertijd.  
 
Gebed: Heer God, Laat niet toe dat vriendschap verduisterd wordt door 
eenzaamheid , dat we de kracht van verbondenheid en solidariteit 
verliezen. Zo kan het niet bedoeld zijn ,God,  en zo mag het niet zijn. 
Jezus is voor ons het licht in de duisternis. Help ons te leven naar Zijn 
voorbeeld zodat wij ook voor elkaar mensen zijn die licht en warmte 
uitdragen. 
Amen 

 
De tweede kaars heeft de kleur van de aarde. 
De aarde is ons door God gegeven om erop te 
leven. Help ons  onze aarde bewoonbaar te 
houden voor elkaar en de aardse goederen te 
delen met alle mensen   

Woord van de pastor 
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Gebed: Heer God, Gij hebt ons de aarde in handen gegeven om ze 
bewoonbaar te maken voor iedereen. Geef ons een liefhebbend hart en 
vrijgevige handen, om zo het brood te delen met alle mensen, zodat 
niemand van honger sterft.  Leer ons aandacht en zorg te hebben voor 
iedereen, en zeker ook voor de armsten. Leer ons de aarde zo beheren 
dat zij ook morgen, voor hen die na ons komen, nog bewoonbaar is.  
Amen.  
 
De derde kaars heeft de kleur van de vergeving. 
Waar mensen samenleven, daar worden er fouten 
gemaakt. Daar is het goed om af en toe in eigen hart 
te kijken en vergeving te vragen of te schenken ?  
 
Gebed: Goede God, Inspireer ons met Uw vergevend gebaar. Help ons te 
blijven geloven in mensen en idealen. Help ons uw handen en uw 
voeten te worden, om vergeving te schenken waar nodig, om een stukje 
hemel op aarde te realiseren, voor elke mens en al wat leeft… 
Amen 

 
De vierde kaars heeft de kleur van de liefde. 
Zonder liefde kan een mens niet leven. 
'echte' en 'gevende' liefde, voelbare liefde. 
Laten wij ons inspireren door de liefde van 
Jezus, die zin geeft aan ons leven ? 
 

Gebed: Heer God, Gij hebt de mensen zo gemaakt dat zij uit liefde 
geboren worden. Zonder liefde kan een mens niet leven. Gij zijt de bron 
van alle liefde. Kom onze liefdeloosheid te hulp. God, als wij liefde 
ervaren maakt dit ons leven veel mooier. Maak ons liefdes bekwaam om 
samen met anderen de weg te gaan die Jezus ons is voorgegaan. 
 
Mogen wij op die manier toeleven naar Kerst en het Licht opzoeken in 
onze donkere momenten. 
 
Van harte een verwarmende advent gewenst. 
Ineke en Luc. 
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Foto’s De Eyckenmolen 

Petanque 
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Foto’s De Vleugt 

Cupcakes maken 

Soep  maken 
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Prikbord 

 
Lenigheidsoefening: Enkel 
 
 Voer deze oefening zittend of 
 staand uit 
 Richt je voet naar beneden en 
 richt vervolgens je voet naar 
 boven 
 Herhaal 10 maal voor elke voet 
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Recept van de maand 

Kersthapjes: Geitenkaasbolletje 

Hartige kerstkransjes 

 

Ingrediënten 
-1rol verse geitenkaas  
-1 handje pistachenoten (gepeld, onge-

zouten) 
-1 handje gedroogde veenbes 

Bereiding 
-Verwarm de oven voor op 180°C. Rol het vel bladerdeeg uit 

op bakpapier. Snijd het in de lengte in twee en nadien 
repen van ongeveer 1 cm dik.  
 
-Besmeer de repen met wat pesto. 
Draai ze nadien in een spiraal en 
zet ze vast als een kransje. Bak ze 
zo’n 15 minuten in de oven 

Ingrediënten 
-Kant en klaar bladerdeeg 
-pesto (rode en groene) 

Bereiding 
-Snijd gelijke schijfjes van de geitenkaas. 

Rol de schijfjes tot bolletjes. 
-Hak de pistachenoten en de gedroogde veenbessen fijn. Rol 

de geitenkaasbolletjes door de fijngehakte mengeling. 
Serveer met leuke prikkertjes. 
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Foto’s Het Kuipersveld 

Taart bakken 
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Bloemschikken 
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Het Maereland 

Jarigen 
 
 

27 dec   Jorissen Antoine 

Bewoners van het Maereland tijdens de 
gezelschapsspelen in het LDC De Blankaart 
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Dagcentrum Ormendaal 

Groeten vanuit het dagcentrum 
 

Na jaren deel uitgemaakt te hebben van het team 
op Het kuipersveld werd mij eind juni de vraag 
gesteld of ik het team op het dagcentrum wou 
versterken. 
 
Na een nachtje bezinningstijd heb ik dan toch 
besloten om nieuwe horizonten op te zoeken . 
Het was niet makkelijk om deze stap te zetten als 
verpleegkundige , een taak die ik met hart en ziel 
gedaan heb maar het leek  mij een unieke kans. 

Het was ook moeilijk om de bewoners en collega’s van Het kuipersveld 
zo opeens vaarwel te zeggen. Zeker in deze moeilijke tijden waar een 
bezoekje brengen op de afdeling niet zo evident blijkt te zijn. Het werd 
een tijd van loslaten en vooruitkijken naar nieuwe mogelijkheden. 
 
De eerst weken en zelfs maanden was het aanpassen; maar het was ook 

een unieke ervaring want op het dagcentrum is er veel meer tijd en 

ruimte voor een gesprek met de gebruikers. De “taken” werkdruk die ik 

altijd ondervond op Het Kuipersveld viel weg . Het werd anders . Anders 

en heel aangenaam om echt rustig tijd te hebben voor de mensen. Ik 

werd wel geconfronteerd met andere vorm van stress “ wat kan ik voor 

deze mensen betekenen” “wat kan ik hen bieden” en hoe kan ik deze 

mensen een aangename dag bezorgen. In deze moeilijke tijden van 

corona waar de afstandsregels ook gerespecteerd moet worden moet 

het aanbod aan spel en daginvulling aangepast zijn. Een spel waar we 

1,5 m uit elkaar moeten zitten hoe los je dat op? Uitstapjes die nu niet 

mogelijk zijn. Ook voor de collega’s was dit even wennen en nieuwe 

dingen uit proberen. 
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Dagcentrum Ormendaal 

Dikwijls stel ik vast dat ik  moe thuis kom s ’avonds . Het was niet langer 

1 per 1 zorg geven maar alle mensen samen de nodige aandacht en 

aangepaste zorg geven. Oog voor iedereen op hetzelfde moment. Ik heb 

nieuwe talenten moeten ontdekken en ontwikkelen en  ik kan hier ook 

arbeidsvreugde uit putten. 

Op het dagcentrum word je je bewust van de eenzaamheid waar vele 

ouderen thuis mee te kampen hebben en waar het dagcentrum een 

antwoord probeert te geven.  

Ik moet ook mijn bewondering uitspreken voor “alle” mantelzorgers die 

zich dag en nacht inzetten voor deze mensen. Op 10 november was het 

de dag van de mantelzorger en hebben onze gebruikers van het 

dagcentrum dan ook zelf een kaart gemaakt om hun mantelzorgers te 

bedanken. 

Greet 
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Dagcentrum Ormendaal 

Bedankt 
Voor wie je bent 

Voor alles wat je doet 
Altijd recht vanuit je hart 
En niet omdat het moet 
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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 

 

Het LDC is gesloten! 
 

In LDC De Blankaart gaan er momenteel geen activiteiten  
meer door en dit al zeker tot en met 31 december 

Hoe het verder gaat kan je via de website en de facebookpagina volgen. 

Ook alle doorlopende activiteiten zijn geschrapt:  
 

Dus ook geen  
 

petanque 
gezondheidsloket  

seniorengym  
Handwerk 

Gezelschapsspelen 
... 
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Geannuleerde activiteiten 

17/12/2020 – Bloemschikken 14:00 - 16:00 

 

Tijdens de sluiting zitten wij niet stil!  

We zitten samen met onze partners voor een fijn 
programma in 2021!  

Hieronder alvast een voorproefje van aankomende 
projecten! 

Aankomende activiteiten 

14/01/2021 - online workshop ‘opvoeden in tijden van corona’ 19:30-
21:30  

20/01/2021 - Start Rookstopcursus  19:30-21:30  

                         (infosessie op 13/01/2021 19:30-21:30) 

26/02/2021 - Infosessie fytotherapie 09:30-11:30 

22/04/2021 - Workshop ‘Wegwijs in het onderwijs: Studiekeuze’ 

 

Meer info: ldc@stbernardus.be of 016/490811 
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Foto’s Het Zonneveld 

Crea:  
 
Fietswiel proper 
maken 

Inspuiten met verf 

Versieren  
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Foto’s Huize Vaerenberg 

Bloemschikken en  
puzzelen 

Het O-Koor 
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Medewerkers 

Jarige medewerkers: 

De Coster Dylan    DK 
Van Geesberghen Kurt Nacht 
El Azzouzi Nihade  DV 
Soetaerts Lien   Elfenbosje 
Latrach Zoubida   HV 
Knops Ynge    Elfenbosje 

2 dec  Van Hoof Geert 
6 dec  Leus Julie 
9 dec  Malihuu Otgonzjargal 
10 dec  Heylen Elisabeth 
11 dec  Issa Gefan 
13 dec  Kempeneers Kimberly 
14 dec  Verdeyen Martine 
15 dec  Gentens Kelly 
18 dec  Vander Elst Caro 
22 dec  Jacobs Celien 
22 dec  Siongers Caroline 
24 dec  Feremans Jorien 
25 dec  Casier Eric 
25 dec  Sanyang Kaddy 
28 dec  Vandervelpen Linda 

Nieuwe medewerkers 
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Vrijwilligers 

Jarige vrijwilligers 
 

 

6 dec   Vanden Berghe Brigitte 
12 dec  Elaerts Sonia 
12 dec  Geerts Jacky 
21 dec  Rabijns Maria 
24 dec  Theunis Marguerite 

 

Lauwers Mariette 
Woonde in Veltem-Beisem 
Woont nu op De Kouter 
 
Vandenbroeck Marcel 
Woonde in Veltem-Beisem 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Vermeire Richard 
Woonde in Leefdaal 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
 
 
 
 
 

Van Hoof Maria 
Woonde in Wilsele 
Woont nu op De Kouter 
 
Lein Omer 
Woonde in Leuven 
Woont nu op Het Kuipersveld 

Nieuwe bewoners 
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Overleden bewoners 

Grauwels Mathilde 
Geboren op 28/09/1936 
Overleden op 28/10/2020 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Feytens Alphonsine 
Geboren op 17/07/1932 
Overleden op 29/10/2020 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
Donneux Willy 
Geboren op 30/10/1945 
Overleden op 31/10/2020 
Woonde op De Kouter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorssers Theodora  
Geboren op 07/02/1923 
Overleden op 08/11/2020 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Van Cotthem Michel 
Geboren op 20/10/1930 
Overleden op 09/11/2020 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
Cleopater Julien 
Geboren op 08/08/1922 
Overleden op 15/11/2020 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Collin Josee 
Geboren op 13/03/1930 
Overleden op 19/11/2020 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Doms Josette 
Geboren op 14/01/1934 
Overleden op 20/11/2020 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Berthels Jeanne 
Geboren op 04/12/1927 
Overleden op 20/11/2020 
Woonde op Het Hoogveld 
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Jarige bewoners 

1 december  Millon Petrus (°1923) DE 

4 december  Zwarts Augusta (°1930) DK 

10 december Vanden Bosch Adelina (°1930) HZ 

11 december Marteau Lisette (°1937) DK 

13 december Vandeput Marie Louise (°1929) DK 

14 december Teugels Lodewijk (°1934) HV 

17 december  Trimpeneers Maria (°1934) HV 

18 december Forrez Julia (°1933) HZ 

19 december Balis Maria (°1933) HZ 

19 december Declercq Marie-Louise (°1930) HH 

20 december Verbeeck Denise (°1934) HH 

23 december Matthyssen Elza (°1930) HV 

23 december  Verhaest Serge (°1941) HZ 

26 december Schoonjans Leon (°1926) HH 

27 december Van Genck Jozef Edmond (°1940) HH 

28 december Janssens Francoise (°1928) HH 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Winnaar van de prijsvraag is De Jonghe Alfons van Het  
Maereland PROFICIAT! 

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

Hoeveel keer zie je deze kerstmuts in deze huiskrant? 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. 

Deze muts staat ……………..x in deze huiskrant.  
 
Op volgende pagina’s: ……………………………………………………….. 


