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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.
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Voorwoord
februari,
De kortste maand van het jaar, de schrikkelmaand. Dit jaar slechts 28
dagen lang. De maand is dan wel kort, de dagen worden toch stilaan

langer. Wat kan het deugd doen om op een zonnige dag op te staan
met ochtendzon! In de maand februari komt de zon al op om 7u30.

In januari zijn de bewoners verwend met een heerlijke
nieuwjaarsbrunch, samengesteld door onze chef-kok Ben. Foto’s van
de brunch vindt u op pagina 6 en 7 van deze huiskrant.
Ook februari moet niet onderdoen op vlak van verwennerij. De maand
wordt afgetrapt met Maria lichtmis. Naar jaarlijkse gewoonte houden
we dan op elke wooneenheid een heuse pannenkoekenbak. Voor de
precieze datum van de pannenkoekenbak kan je terecht bij de coaches
wonen en leven.
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In de kijker: Valentijn!
Op 14 februari vieren we Valentijn. Een goed moment om stil te staan bij
de liefde. We delen met jullie graag enkele verhalen.
Op liefde staat geen leeftijd
Francine en François waren beiden lid van
OKRA en kwamen elkaar wel eens tegen
bij het kaarten in de Plaza of op de
petanquebaan. Het was echter pas tijdens
het nieuwjaarsfeest van Het Maereland
dat ze echt aan de praat geraakten.
Francine en François
Francine: “François kwam naast mij zitten
en we hadden een gezellige avond. Om middernacht gaf iedereen elkaar
een kus. Bij ons sloeg de vonk toen over. Dat is echt ongelooflijk. Die
vlinders in je buik en een warm gevoel. Het is alsof je terug 18 jaar bent.
De kinderen hebben er ook goed op gereageerd. Ze zeiden dat een mens
niet gemaakt is om alleen te zijn.”
François: “De verliefdheid is wel anders dan toen we jong waren. Het is
een dieper en warmer gevoel.”
In het begin woonden ze elk in hun eigen flat. Ondertussen wonen ze een
jaar samen. In deze moeilijke tijden met corona-maatregelen zijn ze erg
dankbaar dat ze elkaar hebben.
Francine: “We hebben er nog geen seconde spijt van gehad! Na het
overlijden van mijn man dacht ik dat ik mij nooit meer zo zou kunnen
voelen. Ik dacht: zo een liefde vind je maar één keer in je leven. Toch
beleef ik het nu voor de tweede keer. Ik krijg er nog altijd een krop van in
de keel. Dat ik het geluk mag hebben dit opnieuw te mogen meemaken.
We passen echt als een puzzel in elkaar. We voelen ons rijk omdat we
elkaar hebben.
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François: “Zeker nu met corona, je kan altijd rekenen op elkaar.”
Ze zeggen dat liefde helend werkt en ook Francine heeft dat
kunnen ondervinden.
Francine: “Sinds ik François heb leren kennen, heb ik geen last
meer van mijn hart” (lacht)
Ze zijn ondertussen al 3 jaar een koppel en ook wettelijk
samenwonend. Ze gaan hun vierde jaar samen in. Al die jaren
hebben ze nog nooit woorden gehad.
Francine: “Ruzie maken op onze leeftijd is verloren tijd.”
François: “We zijn dankbaar voor elk moment dat we samen
hebben.”

Mooie herinneringen
Bewoonster De Eyckenmolen: “we kwamen
elke zondag namiddag samen met een aantal
vriendinnen. We verzamelden beneden aan de
Alsemberg aan een bankje. Ons meidengroepje
trok natuurlijk een groepje jongens aan. Eén
welbepaalde jongeling groette mij telkens weer
erg enthousiast goedendag. Op een zekere dag
zoenden we mekaar en was het beklonken. We
bleven voor altijd bij mekaar.”
Bewoner De Eyckenmolen: “Ik zag mijn toekomstige voor het eerst
in een danscafé. Ze was er samen met haar nicht. Na enige
aarzeling vroeg ik haar ten dans. Samen de benen loszwieren ging
zeer vlotjes, het was dan ook meteen koekenbak op de dansvloer.”
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Foto’s Nieuwjaarsbrunch
Het Kuipersveld
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De Eyckenmolen

Het Hoogveld
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Woord van de pastor
Februari, een maand waarin 2 mooie feesten te vieren zijn: Lichtmis en
Valentijn. Een mooie mix van Licht en Liefde en wat hebben we meer
nodig in deze donkere, grijze winterdagen dan wat meer licht en
warmte?! Februari, we voelen dat de dagen beginnen te lengen… en we
vangen dus ook wat meer licht op. Niet voor niets vieren we al meteen
bij de aanvang van deze maand ‘Lichtmis’.
Maria-Lichtmis of ‘Feest van de Opdracht van de Heer’ wordt 40
dagen na de geboorte van Jezus gevierd. Het feest verwijst naar een
gebruik ten tijde van Jezus. Naar joodse gewoonte moest Maria die dag,
40 dagen na de geboorte van Jezus, gezuiverd worden in de tempel.
Daarbij bracht ze zoen- en lichtoffers. In de joods-christelijke traditie
werd deze dag daarom het feest van het licht en werden er
kaarsenprocessies gehouden en pasgeboren baby’s gezegend. Volgens
de joodse wet moest ook een pasgeboren jongen 40 dagen na de
geboorte naar de tempel gebracht worden om aan het volk te tonen (bij
meisjes 80 dagen) en toegewijd te worden aan God. Op Maria-Lichtmis
worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden
vóór de mis; vandaar de naam Lichtmis.
2 februari was vroeger één van de twee dagen per
jaar waarop de plattelandsbevolking van hoeve en
werk kon veranderen en waarop nieuwe
dienstmeisjes en knechten aangenomen werden. Dat
werd gevierd met haardkoeken – later
pannenkoeken. Pannenkoeken zouden, door hun vorm en kleur, ook
verwijzen naar de zon en het licht: vanaf februari zijn de echt donkere
winterdagen voorbij en kijken we uit naar de lente. Er wordt gezegd dat
wie met Lichtmis pannenkoeken eet, een rijk en gelukkig jaar voor de
deur heeft staan. Deze oude en mooie traditie wordt uitgedrukt in het
gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar
pannetje warm.
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Februari is ook de maand waarin we Sint Valentijn gedenken: op 14
februari mogen we de liefde vieren. Ook al is deze dag vaak een beetje
teveel ondergedompeld geraakt in een “opgeklopte commerciële sfeer”,
toch is het ook voor velen een dag om het mooie van de
‘onvoorwaardelijke, pure’ liefde eens extra in het licht te zetten. Graag
deel ik met jullie deze mooie tekst uit de bijbel namelijk ‘Het hooglied
van de liefde’(1 Korintiërs 13)
“Al sprak ik de talen van alle
mensen en die van de engelen – had
ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn
dan een dreunende gong of een
schelle cimbaal. Al had ik de gave om
te profeteren en doorgrondde ik alle
geheimen, al bezat ik alle kennis en
had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik
zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de
armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op
zijn - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen
ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal
verstommen, kennis verloren gaan want ons kennen schiet tekort en ons
profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is
verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als
een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb al het
kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt maar
straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof,
hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”
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Prikbord
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Prikbord
Lichtmis in enkele weerspreuken
Dat het weer op Lichtmis niet te goed mag zijn, bewijzen volgende
weerspreuken:
Lichtmis donker maakt de boer tot jonker
Geeft Lichtmis klaverblad, met Pasen sneeuw op het pad
Lichtmis vroeg de zon aan de toren, dan gaat al het vlas verloren
Geeft Lichtmis zonneschijn, dan zal het later winter zijn
Met Maria Lichtmis warme zonneschijn, er zal meer sneeuw, ijs en
vorst dan van tevoren zijn
Lichtmis helder en klaar, twee winters
in een jaar
Op Lichtmis ziet een boer liever een wolf in zijn stal dan de zon
Lichtmis donker, asdag klaar, geeft een vruchtbaar jaar
Als op Lichtmis de zon schijnt door het hout, dan is het nog wel zes
weken koud.
Lichtmis helder en klaar maakt de boer tot bedelaar

Brengt Lichtmis wolken en regen mee, is de winter voorbij en komt
niet meer
Met Lichtmis valt de sneeuw op een warme steen.
Als Lichtmis komt met blommen, zal Pasen met sneeuw en ijs
kommen.
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Prikbord

Spierversterkende oefening: Kuit








Sta rechtop en kijk voorwaarts
Steun met 1 hand op een stevige tafel
Spreid je voeten op schouderbreedte
Ga langzaam op je tippen staan
Breng je hielen langzaam terug naar de
grond
Herhaal 20 maal
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Recept van de maand

Pannenkoeken voor lichtmis
Ingrediënten
-250 gr bloem
-2 zakjes vanillesuiker (16gr)
-50 gr suiker
-500 ml melk
-1/4 blokje verse gist
-2 grote eieren
-125 gr ongezouten boter
-snufje zout
Bereiding
-Zeef de bloem in een grote kom en maak een kuiltje in het
midden.
-Strooi een beetje zout rond het kuiltje (buitenkant van de kom)
-Doe de vanillesuiker in het kuiltje.
-Doe de gist en suiker in een potje en giet er een beetje lauwe
melk op. Los roerend op.
-Giet de gistmengeling al roerend bij de bloem en voeg de eieren
toe.
-Smelt de boter (niet te warm). en voeg toe samen met de
overige melk. Roer nog eens goed.
-Dek de kom af met een zuivere
handdoek en laat deeg rijzen op een
warme plaats (duurt meestal een
klein uur)
-Verhit de pan goed. Bak met wat
boter goudbruin.
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Prikbord
Hallo! Ik ben Ynge Knops, opgegroeid in
Heverlee. Van mijn kribbe tot en met
het middelbaar heb ik in Heverlee
doorlopen. Voor mijn Bachelor ben ik
uitgeweken naar Antwerpen. Ik had
even nood aan verandering. Maar de
roep om terug naar Leuven te komen
was te groot, dus zo geschiedde. Ik ben
na mijn studies aan de slag gegaan als
opvoedster bij volwassenen met een
mentale beperking.
In 2015 ontmoette ik mijn partner, waarmee ik in 2017 ben getrouwd.
Ook in 2017 mochten we onze oudste dochter, Amélie Myriam, in de
armen sluiten. In 2018 werden we onverwachts sterrenouders van ons
zoontje Lenn. In 2019 werd onze jongste dochter Esmée Paulyne
geboren. De geboorte en het overlijden van ons zoontje Lenn heeft een
diepe impact op ons leven gehad. Hierdoor ben ik ook op zoek gegaan
naar een nieuwe job die me meer uitdaagde en nog beter bij mij paste.
Na even kort in Kabouterberg te hebben gewerkt, heb ik het geluk
gehad hier in het Elfenbosje aan de slag te mogen gaan. Een beslissing
waar ik zeer blij mee ben!
Buiten mijn werk ben ik veel bezig met mijn huisdieren. We hebben 2
honden, 2 binnenhuis katten, 3 cavia’s en 5 wyandotte groothoenders.
Ik heb ook leren naaien en maak, indien ik de tijd vind, graag de kleren
van mijn kindjes en partner. Verder sport ik graag. Zo speel ik
zaalvoetbal, doe ik work-outs op een kleine trampoline en ga ik graag
wandelen in de natuur met de hondjes!
Bedankt voor de fijne verwelkoming hier in Sint Bernardus!
Tot binnenkort.
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Foto’s Huize Vaerenberg
Kerstzingen

Nieuwjaarsdrink

Foto’s Vleugt
Winter-Crea

Drie koningentaart
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Het Maereland
Jarigen
8 feb
26 feb

Philips Baudewijn
Butenaerts Marthe

Monique Vansina en
haar knuffelcontact

We vierden allemaal de feestdagen met onze familie of
knuffelcontact. Ook de bewoners van het Maereland. Coronaproof, wat koud, maar daarom niet minder gezellig!
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Dagcentrum Ormendaal
Het dagcentrum heeft voor alles een oplossing,
ook in deze coronatijden!
Wat als ……….. de cafe ’s moeten sluiten ?

Wat als ………… de schoonheidssalons moeten sluiten ?
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Dagcentrum Ormendaal
Wat als ………. de kappers moeten sluiten?

Vrijwilligers
Jarige vrijwilligers

8 feb
16 feb
23 feb

Philips Baudewijn
Rabijns Lutgarde
Moerenhout Sabrina
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Medewerkers
Jarige medewerkers:
3 feb
6 feb
7 feb
8 feb
9 feb
13 feb
16 feb
17 feb
17 feb
18 feb
18 feb
20 feb
22 feb
23 feb
27 feb
29 feb

Raes Karlien
Wieme Marina
Peeters Liesbeth
Van Geesberghen Kurt
Mannaerts Chantal
Demaret Eva
Clemenger Emma
Zmojdzin Magdalena
Callens Winnie
Deuxbouts Nadine
Van Damme Elke
Knops Ynge
Cologne Anke
Roekens Brian
Van Gossum Mart
Borgers Lien

Nieuwe medewerkers
Lefèvre Veerle
Vandersteen Simme
Demaret Eva
Van Wesemael Joke
Wouters Soshi
Gallee Jennifer
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Toda
De Vleugt
De Vleugt
Sociale dienst/
Muziektherapeut
De Vleugt
Nacht

Lokaal Dienstencentrum De Blankaart

Het LDC is gesloten
In LDC De Blankaart gaan er momenteel geen activiteiten
door en dit al zeker tot 1 maart.
Hoe het verder gaat kan je via de website en de facebookpagina volgen.

Bezoek ons op www.stbernardus.be/ldc
en op

LDC De Blankaart

Info:
016/49.08.11
ldc@stbernardus.be

Ook alle doorlopende activiteiten zijn geschrapt:
Dus ook geen

petanque
gezondheidsloket
seniorengym
Handwerk
Gezelschapsspelen
...
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Foto’s Het Hoogveld

Grote kuis na de
feestdagen. Zie de glazen
weer eens blinken !
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Jarige bewoners
1 februari

Van Der Haegen Ingrid (°1947) HH

2 februari

Vanderheyden Marcel (°1937) HH

6 februari

Schoeters Joanna (°1933) HZ

7 februari

Busseniers Victor (°1935) HZ

11 februari

Lemmens Anna (°1929) HV

12 februari

Meulemans Jeannine (°1965) DE

13 februari

Steiner Roger (°1942) DV

15 februari

Vervaet Louise Anne (°1951) DV

15 februari

Vandenbroeck Henricus (°1933) DE

17 februari

Martens Anna (°1934) HV

17 februari

Libeer Paula (°1944) HV

19 februari

Van Cotthem Patrick (°1963) DV

20 februari

Casteleyn Raphael (°1938) HK

23 februari

Gregoire Georgette (°1936) HZ

23 februari

Gielissen Hubertine (°1934) DV

25 februari

Goossens Maurice (°1925) DK

26 februari

Bruyninckx Eugene (°1924) HH
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Nieuwe bewoners
Bellin Madeleine
Woonde in Leefdaal
Woont nu op Het Hoogveld

Vanderheyden Marcel
Woonde in Bertem
Woont nu op Het Hoogveld

Verbruggen Ester
Woonde in Berg
Woont nu op De Kouter

Bruyninckx Eugene
Woonde in Bertem
Woont nu op Het Hoogveld

Overleden bewoners
Van Poucke Pierre
Geboren op 05/06/1929
Overleden op 01/01/2021
Woonde op Het Zonneveld
Dekeyzer Engelbert
Geboren op 10/10/1923
Overleden op 16/01/2021
Woonde op De Vleugt
Lindert Lydia
Geboren op 05/11/1925
Overleden op 17/01/2021
Woonde op Het Zonneveld
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Prijsvraag

Los de rebus op. 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.
Naam: ……………………………………. Woonafdeling: ……………………….
Winnaar vorige prijsvraag:
Winnaar van de prijsvraag is Van Pee Denise van De Kouter
PROFICIAT!
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