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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 

 december, 

 
Een maand met heel wat feestelijke dagen. Op 6 december komt de Sint 

bij alle kinderen om ze te verrassen met iets lekkers. Daarna is het 

aftellen naar Kerstmis. De kerstbomen brengen licht in de woonkamers 

en iedereen doet zijn best om ze mooi, kleurrijk en schitterend te 

versieren. Daarna kunnen we beginnen aan onze kerst-shopping, de 

leukste cadeautjes worden zorgvuldig uitgezocht en onder de kerstboom 

gelegd. Sommige onder ons sturen nog kerstkaarten, zoals in de goede 

oude tijd, naar hun vrienden en familie met de beste wensen. Een tijd vol 

genegenheid en gezelligheid. Laten we in deze kersttijd ook even 

stilstaan bij iedereen die alleen is en hen ook wat warmte geven. Een 

kaartje, een telefoontje, een babbeltje in de winkel. Iets klein, maar ook 

zo waardevol. Fijne kerstdagen allemaal! 
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In de kijker:  

 

Omdat de herfst de natuur zo mooi 
kleurt, wilden wij deze kleurenpracht 
ook op onze wooneenheid. Onze 
bewoners hebben de handen uit de 
mouwen gestoken en hebben vele 
wasspelden geverfd in alle kleuren 
groen. Na het drogen van de verf, 
werden de wasspelden vakkundig 
verlijmd tot een krans. Nadien werd ze 
opgesmukt met kastanjes, 
dennenappels, gedroogde appelsien-
schijfjes en appeltjes om deze krans een 
herfstige toets te geven.  

 
Zie hier het 
resultaat.  
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Deze maand waren er pannenkoeken op het kuipersveld. Naar 

aloude traditie, ter gelegenheid van Allerheiligen, werd het deeg 

bereid en een stapel pannenkoeken gebakken. Om 14u waren we 

er klaar voor om onze bewoners te trakteren op dit lekker. Ze 

keken ernaar uit en hebben er dan ook met veel smaak van 

gesmuld.  
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Niet toevallig vieren we 

Kerstmis in volle 

wintertijd. In de donkerste 

tijd van het jaar hebben 

we nood aan  licht en 

warmte, aan hoop. De 

maand december staat 

dan ook in het teken van 

de Advent. Het is een tijd 

van verwachtingsvol 

uitkijken naar, hopen, 

durven dromen.  

In deze woelige coronatijden kijken we meer dan ooit hoopvol uit naar 

licht in het donker. Hoe meer we in ‘duisternis’ zitten, hoe meer behoefte 

aan licht we voelen en hoe meer ook we de waarde van het licht gaan 

beseffen. En dat besef op zich is dan weer een uitnodiging en een 

aanmoediging om elke sprankel licht , hoe klein en vluchtig ook, te 

koesteren en er bewust dankbaar voor te zijn. Verwachting gaat ook over 

durven kijken met je hart en je ziel, juist als er heel weinig uitzicht in je 

leven is. Kijken met je hart is dieper kijken en de verbinding zoeken met 

je diepste binnenste en daar de ‘oervonk’ van hoop, die in elk van ons 

aanwezig is ,terug alle kansen geven. 

De advent kan  een uitgelezen periode zijn om hier even bij stil te staan. 

Gedurende vier weken bereiden we ons voor op Kerstmis en maken we 

ons innerlijk  klaar om ‘een geschenk’ te ontvangen in ons midden. Een 

geschenk in de gedaante van een kind, Jezus genaamd. Een geschenk in 

de gedaante van ‘nieuw en hoopvol leven’. Een geschenk dat ten allen 

tijde voor ons klaar ligt , we mogen het zomaar ontvangen. Aan ons om 

het open te maken.  

Woord van de pastor 
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De vier kaarsen op de adventskrans staan symbool voor deze 

‘groeiende’ hoop op nieuw leven. In de 4 weken die voorafgaan aan 

Kerst , ontsteken we elke week een nieuw licht. Elke week brandt er 

een extra kaars, elke week groeit het licht van hoop en worden we 

uitgenodigd dit licht ook binnen te laten in ons leven en het met 

dankbaarheid te ontvangen. Op die manier kan de oervonk terug tot 

leven geroepen worden en lukt het ons misschien beter om overeind 

te blijven, ook als het even tegenzit. En dan wordt eindelijk na 4 

weken, na ‘4 kaarsen’ het Kerstkind geboren, dan komt het 

allesomvattende Licht in de wereld. Dan wordt alles nieuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie een vredevolle en hoopvolle kersttijd toe. 

Ineke en Luc 

 

 22 december 10u: Kerstliederen zingen ( in 

brasserie Van Gogh)  

27 december 14u: Kerstviering met Priester Rony 

Timmermans (in de kapel van de zusters) 
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Foto’s De Vleugt 

 Het wordt steeds kouder 

buiten en de vogeltjes vinden 

moeilijker eten. Om ze een 

handje te helpen maakten we 

op de Vleugt zelf vetbollen en 

hingen we deze op in de tuin.  
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Foto’s De Kouter 

Zingen 
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Prikbord 
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Prikbord 

De menswording 

Het wonder van de menswording gebeurt 

niet in een zee van licht, 

niet in straten vol glitter, 

niet in de verblindende veelheid 

en ver van wie uit is op macht. 

Maar naamloos, geborgen, 

misschien in het holst van de nacht. 

Op plaatsen, ontelbaar, 

waar leven wordt doorgegeven, 

waar het brood van vertrouwen 

vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt, 

waar niemand te min is, 

geen levende ziel onbelangrijk. 

Waar je als vreemde een thuis vindt, 

waar eenzaamheid wordt geheeld 

en pijn niet vergeten, 

angst niet meer hoeft. 

Waar men grootmoedig een stap zet, en nog één en nog één, 

naar verzoening en eindelijk vrede. 

Het kind van de hoop 

wordt steeds weer geboren 

uit mensen, 

God, wat een wonder. 

Kris Gelaude 
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Recept van de maand 

Coq au vin 

Ingrediënten 

500 gr kippendijfilet 
300 ml rode wijn 
300 ml kippenbouillon 
150 gr spekreepjes 
2 el bloem 
250 gr kastanje champignons 
1 ui 
2 tenen knoflook 
3 tl Provençaalse kruiden 

Bereiding 
-Maak de champignons schoon en snij ze in partjes. 
-Snipper de ui, snij de knoflook fijn en snij de kipfilet in blokjes. 
-Bak de spekjes in een pan. Bak nadien ook de kip in een pan. 
-Haal het spek en de kip uit de pan en bak de ui, champignons en 
knoflook aan. Voeg na een paar minuten de bloem toe en roer 
goed door. 
-voeg de wijn toe en breng aan de kook. 
-Voeg de bouillon toe samen met de kruiden, kip en spek.  
-Laat alles 15-20 minuten pruttelen op een zacht vuurtje. 
-Serveer met krokketen en wat warme groenten. 
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Prikbord 
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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 

 
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 owv covid-19 opnieuw gesloten. 
Volg de laatste aanpassingen via facebook of onze website. 

 

Onze doorlopende activiteiten:  

 

Maandag 1, 8, 15, 22 en 29/11 van 14u - 16u Petanque  

Dinsdag 9,16,23 en 30/11 van 14u - 16u handwerken  

Donderdag 4, 18 en 25/11 van 14u - 16u Gezelschapspelen  

 

Lijndans, Kaarten en Rummikub ism OKRA: geannuleerd 
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8 en 22/12/2021 – Wandelclub ism OKRA Korbeek-Dijle  14:00 - 16:00 

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.  

14/12/2021 – 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. 

10/12/2021 – Infosessie: Leg je niet neer bij rugpijn 14:00 - 16:00 

2 op de 10 Belgen hadden het afgelopen jaar last van 
rugpijn. In deze workshop krijg je, naast theorie over de 
rug en rugproblemen, een aantal oefeningen en tips om 
een gezonde rug te bevorderen. Theoretische inleiding; 
even stretchen , correcte houdingen, praktische 
oefeningen, voordelen van het ziekenfonds. 
Inschrijven voor 9 december via het LDC. 

Wij houden rekening met de meest recente corona-
maatregelen. Vragen? ldc@stbernardus.be of 016/490811 

16/12/2021 – Bloemschikken met Gisèle  14:00 - 16:00 

Met materiaal uit eigen tuin als basis en wat aangekocht 
materiaal, maken we steeds een uniek en prachtig bloem-
stuk. Kom het zeker ook eens proberen. Inschrijven voor 
9 december via het LDC. 
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Foto’s De Eyckenmolen 

Kleine boodschappen om grote 
hongertjes te stillen! 
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 Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 
 

 

6 dec  Vanden Berghe Brigitte 

9 dec  Lahaye Katelijne 

10 dec  Buekenhout Hilde 

12 dec  Elaerts Sonia 

21 dec  Rabijns Maria 

24 dec  Theunis Marguerite 
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2 dec  Gauthier Christine 
2 dec  Van Hoof Geert 
6 dec  Leus Julie 
9 dec  Malihuu Otgonzjargal 
10 dec  Heylen Elisabeth 
11 dec  Schoolmeesters Medanie 
11 dec  Issa Gefan 
13 dec  Kempeneers Kimberly 
14 dec  Verdeyen Martine 
15 dec  Gentens Kelly 
18 dec  Vander Elst Caro 
20 dec  Muhudiin Mahammad Deeqa 
22 dec  Jacobs Evelien 
25 dec  Casier Eric 
25 dec  Sanyang Kaddy 
28 dec  Vandervelpen Linda 
29 dec  Lefevre Veerle 
29 dec  Fagot Yenthe 

Jarige medewerkers: 

Medewerkers 

Nieuwe medewerkers 

Mejia Lina   De Kouter 
Lemaire Julie   Elfenbosje 
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Jarige Bewoners 

1 dec  Millon Petrus (°1923) DE 

7 dec  Laes Georgette (°1943) DK 

10 dec  Vanden Bosch Adelina (°1930) HZ 

11 dec  Marteau Lisette (°1937) DK 

13 dec  Vandeput Marie Louise (°1929) DK 

17 dec  Trimpeneers Maria (°1934) HV 

19 dec  Balis Maria (°1933) HZ 

19 dec  Declercq Marie-Louise (°1930) HZ 

20 dec  Verbeeck Denise (°1934) HH 

22 dec  Van Aerschot Mariette (°1933) HH 

22 dec  Vandenbergh Lisette (°1938) HZ 

23 dec  Matthyssen Elza (°1930) HV 

23 dec  Verhaest Serge (°1941) HZ 

26 dec  Schoonjans Leon (°1926) HH 

26 dec  Velghe Jean (°1936) HZ 

27 dec  Van Genck Jozef Edmond (°1940) HH 

27 dec  Jorissen Antoine (°1936) DK 
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Nieuwe bewoners 
 

 Vrebosch Maria en Decoster Jules 
Woonden in Sint-Agatha-Rode 
Wonen nu op Het Hoogveld 
 
Vanaerschot Walther en Empereur Judith 
Woonden in Herent 
Wonen nu op De Eyckenmolen 
 
Thielemans Lucienne 
Woonde in Overijse 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Butenaerts Marthe 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
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Overleden bewoners 

Faber Yolande 
Geboren op 21/06/1960 
Overleden op 28/10/2021 
Woonde op De Vleugt 
 
Keyaerts Marie Jose 
Geboren op 08/10/1930 
Overleden op 28/11/2021 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Vleeracker Alexander 
Geboren op 25/05/1949 
Overleden op 28/11/2021 
Woonde op De Vleugt 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Het antwoord van de vorige prijsvraag: Koe (geen gewei), 
Kokosnoot (geen echte noot), appel (geen groente) 
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Van Genck Mon 
van Het Hoogveld  PROFICIAT! 

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

Los de sudoku op. 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. 


