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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 

 februari, 

 

De feestdagen liggen ondertussen al een tijdje achter ons. De dagen 

worden steeds langer, maar de koude is het land nog niet uit. Het kan nog 

stevig vriezen dus de mutsen, sjaals en handschoenen kunnen nog niet in 

de kast.  

Exact 40 dagen na kerstmis, 2 februari, vieren we lichtmis. De pannen 

worden dan op de stoof gezet voor de traditionele pannenkoekenbak. Ook 

bij ons in huis worden de pannetjes warm gemaakt door onze coaches 

wonen en leven. Laat het smaken! 

Op 14 februari is het al tijd voor het volgende feest: Valentijn! Laat het een 

dag zijn waarop we echt tijd maken voor elkaar! Ik wens jullie allen een fijne 

maand februari toe! 
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In de kijker: Louke 

 

 
Maak kennis met Louke. Een mini hondje van 2,5 kg. 

Louke is een kruising tussen een chihuahua en een Shih 
Tzu. Onze bewoners zijn hun hart al helemaal verloren 

aan dit geweldige beestje.  
Wij kijken alvast uit naar een volgende bezoekje! 
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Foto’s De Vleugt 

 

Woord van de pastor 

Februari : deze maand maakt de wereld alweer ‘letterlijk’ een beetje 
lichter: de dagen lengen! Onze hoop is dat dit licht van buiten onszelf ook 
wat lichter maakt, figuurlijk dan. Misschien genieten we ook nog na van 
alle mooie wensen en goede voornemens die we bij de start van het 
nieuwe jaar te horen kregen. Wij kropen alvast ook eens in de pen om  
jullie, bewoners én medewerkers,  onze wensen over te brengen in een 
ludieke nieuwjaarsbrief. 

Lieve bewoners 

Aan het begin van het nieuwe jaar 

staan ook wij met onze wensen klaar 

Wat we jullie wensen 

een heleboel lieve mensen 

Mensen die je warm maken vanbinnen 

en waarvan je voelt dat ze je beminnen 

een vriendelijk woord, een warm gebaar 

mensen waarvan je zegt: die staan altijd voor mij 

klaar 

een jaar waarin corona niet alles moet regeren 

en waarin jullie verlangen naar contact mag 

primeren 

Een jaar dus met regelmatig bezoek 

maar ook  af en toe wat rust met een goed boek 

Een plek met lachende mensen in het rond 

en af en toe een knuffel van een hond 

zeker niet teveel vervelend gedoe 

eerder een verwenmoment zo af en toe  

een brunch, een verwenbad,  een verjaardagsfeest, 

waarvan jullie mogen genieten om ter ‘t meest 

tot slot: niet vallen, niet teveel  pijn 

dat het leven hier vooral aangenaam mag zijn. 
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Lieve collega’s  

Aan het begin van het nieuwe jaar 

staan ook wij met onze wensen klaar 

Wat we jullie wensen willen: 

lieve bewoners zonder al te veel grillen 

Bewoners die dank u zeggen voor iets klein 

ook al is niet alles even fijn 

Die blij zijn met een lief gebaar 

en geloven in samenwerking met elkaar 

Die hun ongenoegen uiten op een vriendelijke 

manier  

en af en toe ook zorgen voor wat plezier 

jullie staan altijd voor de bewoners  klaar 

maken veel van hun wensen waar 

Jullie zijn mensen van de bovenste plank 

daarom oprecht een woord van dank 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planning Vieringen Lichtmis (onder voorbehoud en afhankelijk van 
mogelijke nieuwe maatregelen) 
 op 31/1 :  Hoogveld om 14 u in de kapel van de zusters  
 op 1/2:      De Kouter en leken van Huize Vaerenberg om 14 u in 
    de kapel van de zusters 
 op 2/2:     Het Zonneveld om 10u in de living van HZ 
    De Eyckemolen om 14.30u in de living van DE 
 op 3/2:      De Vleugt om 10u in de living van DV 
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Foto’s Het Kuipersveld 

Kerstfeest 
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Recept van de maand 

Bladerdeeghartjes met marsepein 

Ingrediënten 

-1 rol bladerdeeg 
-150 g marsepein 

-100 g kersenjam 

-50 g poedersuiker 

-1 - 2 el kersensap (alternatief water) 

Bereiding 
-Verwarm de oven op 210° C 
-Roer de marsepein en kersenjam tot een glad deeg als vulling. 
-Rol het bladerdeeg open in een rechthoek en bestrijk met de 
vulling. Rol beide lange kanten op tot het midden en leg de rol 
een paar minuten in de koelkast. 
-Haal de deegrol uit de koelkast en snijd de rol in schijven van ca. 
2 cm breed.  
-Druk de schijfjes in het midden spits 
samen en trek de rondingen een 
beetje uit elkaar, zodat de schijfjes een 
hart vormen. 
-Bak in het midden van de oven 12 - 
15 minuten goudbruin. 
-Roer het kersensap en de 
poedersuiker door elkaar en gebruik 
dit samen met wat suikerfiguurtjes om 
de hartjes te versieren. 

Prikbord 
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Prikbord: over levenskunst 
Liefde brengt je thuis 
 
Niet zo lang geleden kreeg ik een boekentip van een vrouw die bij mij 
op gesprek kwam. Het boek heet “De jongen, de mol, de vos en het 
paard”, geschreven door Charlie Mackesy en in het Nederlands vertaald 
door Arthur Japin. Ondertussen kon ik het niet laten het zelf aan te 
schaffen, niet alleen omwille van de prachtige illustraties, maar ook 
omwille van de wijsheid en tederheid die het boek ‘ademt’. Een echte 
aanrader. 
 
Maar… wat is onvoorwaardelijke liefde? Drie jaar geleden vroegen ze 
mij om hierover te spreken op een huwelijksviering. 
 
Met veel enthousiasme ben ik hier aan begonnen, maar ik stootte al 
meteen op enkele uitdagingen: dé liefde bestaat niet. Er zijn zoveel 
manieren van liefhebben. Liefde is het parfum van de ziel, want onze 
manier van beminnen ontsluiert wie we in het diepste van ons wezen 
zijn. Bovendien blijkt de kleine ruimte van het hart zo groot als het 
universum te zijn! Er is dus telkens iets dat aan onze bespiegelingen 
over liefde ontsnapt, zeker wanneer we haar willen begrijpen… en toch 
ga ik net dat laatste proberen, woorden zoeken voor iets dat in een 
samenspel van twee mensen gebeurt, voor(bij) alle woorden. 
 
Onvoorwaardelijk betekent letterlijk “zonder voorwaarden of eisen”. 
Liefde is dus voorwaardelijk als we voorwaarden stellen aan onze liefde 
voor anderen. Zo kunnen we bijvoorbeeld eisen dat áls iemand een 
aantal eigenschappen heeft—of veranderd heeft– dat we pas dán die 
persoon zullen liefhebben en naar waarde schatten. Onvoorwaardelijke 
liefde echter, ontspringt in een ont-moeting. Ze zoekt in een ander 
nooit iets anders dan de ander.  De ander zoals die is. Zo’n liefde heeft 
geen zoeken met het hoofd als basis, maar een vinden met het hart. Ze 
vindt ons als we ruimte ervaren voor het onverwachte, voor een 
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onbegonnen begin, voor een onbekende weg, een weg die geliefden 
samen bewandelen.  
 
Ondanks de opkomst van de wetenschap van de liefde, geloof ik dat 
liefde vooral vanuit een niet-weten ontstaat, wanneer we onze 
hemelpoorten hebben openstaan. Liefde is ontvankelijk voor en 
overgave aan. Ze is inherent mysterieus en onthult steeds een glimp 
van iets goddelijk. 
 
Liefde is tegelijk ook schoonheid zien in een detail, in het alledaagse, 
in het gewone, in de natuur. Luisteren, niet om te antwoorden, maar 
om mekaar te verstaan en te steunen. Samen een koffie drinken, bij 
elkaar stil mogen zijn en de vogels horen fluiten. Niet dicht genoeg bij 
elkaar kunnen zijn, een sorry en een dankuwel, de tijd uit het oog 
verliezen en elkaars hartslag voelen kloppen. De ene draagt de lach 
die de andere hem geeft. 
 
Het leven is echter, zoals ze zeggen: “een lach en een traan”. Liefde is 
niet gebaseerd op een wispelturige emotie of een voorbijgaand 
gevoel, maar heeft als fundament een dappere en blijvende 
betrokkenheid op mekaar, ook en vooral als het leven woelig wordt. 
Liefde is zeggen: “ik ben er voor jou en ik blijf er, als je huilt, als je 
lacht of je nu boos of bang 
bent.” Ze kan ons vleugels 
geven wanneer we in een 
cocon vast komen te zitten. Ze 
kan ons de horizon tonen als 
we met een gebogen hoofd de 
grond onder onze voeten zien 
wegzakken. Liefde is wat er 
blijft wanneer de rest verloren 
is. Opnieuw houvast vinden in 
elkaars armen. Zonder 
woorden elkaars taal spreken. 
Liefde brengt je thuis…  
-Elyn 
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Prikbord 

Nieuwjaars- 
Brunch 
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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. 

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

016/490811 
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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.  

 

Onze doorlopende activiteiten:  

 

Maandag van 14u - 16u Petanque  

Dinsdag 14u - 16u handwerken  

Donderdag van 14u - 16u Gezelschapspelen  

 

Lijndans, Kaarten en Rummikub ism OKRA: geannuleerd 

9, 23/02/2022 – Wandelclub ism OKRA Korbeek-Dijle  14:00 - 16:00 

Indien de cijfers het toelaten starten we vanaf maart weer 
op met seniorengym, pc– en internetcafé , lijndans, kaarten 

en rummikub ism Okra Bertem 

Een beweegplan opstellen en elkaar motiveren om 
actiever te leven, dat is waar deze sessies om gaan. Je 
leert er om meer te bewegen tijdens je dagelijkse leven 
en krijgt tips om vol te houden. Iedere sessie duurt 
1.5uur en houdt naast de coaching ook een actief 
beweegmoment in.  
Meer info bij coach An De Kock 0456/418083 

04, 11, 25/02/2022 – groepscoaching Beweging op Verwijzing   
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Dagcentrum Ormendaal 

 

Voor de bezoekers van het dagcentrum is  

LIEFDE 

Iemand graag zien en waarderen 
 
als ik thuis kom een likje van de kat krijgen 
 
voor mekaar zorgen  
 
liefde en leed delen 
 
een goede knuffel krijgen en geven 
 
samen een tasje koffie drinken 
 
samen een wandeling maken  
 
dikke kus geven en krijgen 
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 Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 
 

 

6 feb   Cardijn Bart 

16 feb  Rabijns Lutgarde 

21 feb  Driessen Rita 

27 feb  Feytens Marie-Louise 

Het Maereland 

 
Jarigen 
 

8 feb  Philips Baudewijn 
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Foto’s De Eyckenmolen 

 

 
Nieuwjaartje Zoete 

Oudjaar, Nieuwjaar twee koeken is een paar...                                           
Of was het                                                                                                                   

Drie Koningen Drie Koningen wij maken lekkere koek... 
Een beetje “en retard” , wenst De Eyckenmolen iedereen een 

zoet en gelukkig Nieuwjaar. 
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Foto’s ‘t Soete 

Kerst en 
Nieuw op ‘t 

Soete 
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1 feb  Dobbelaere Patricia 
1 feb  Karim Adam 
3 feb  Raes Karlien 
6 feb  Wieme Marina 
7 feb  Peeters Elisabet 
9 feb  Mannaerts Chantal 
11 feb  El Haddad Abdelmajid 
17 feb  Zmojdzin Magdalena 
17 feb  Callens Winnie 
18 feb  Deuxbouts Nadine 
18 feb  Van Damme Elke 
20 feb  Knops Ynge 
22 feb  Cologne Anke 
23 feb  Roekens Brian 
26 feb  Bouckaert Malaurie 
27 feb  Reshetnikova Yekaterina 
28 feb  Valvekens Femke 
29 feb  Borgers Lien 
 

Jarige medewerkers: 

Medewerkers 

Nieuwe medewerkers 

Heye Isabella   De Kouter 
Luyten Patrick   Nacht 
Fierens Stephanie  Nacht 
Vanoverbeke Katleen  Het Zonneveld 
Kuminga Pampi   IME 
Mombaerts Tiana  Elfenbos 
Vandesande Tuur   Het Zonneveld 
Lesniak Bozena   Huize Vaerenberg 
Forma Solange   Nacht 
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Jarige Bewoners 

1 feb  Van Der Haegen Ingrid (°1947) HH 

1 feb  Coeckelberghs Gilberta (°1950) DK 

6 feb  Schoeters Joanna (°1933) HZ 

6 feb  Windelinckx Renilda (°1944) HH 

7 feb  Busseniers Victor (°1935) HZ 

7 feb  Verstappen Rita (°1946) DK 

11 feb  Lemmens Anna (°1929) HV 

12 feb  Meulemans Jeannine (°1965) TS 

13 feb  Steiner Roger (°1942) DV 

14 feb  Van Kalck Missline (°1934) HZ 

15 feb  Vervaet Louise Anne (°1951) DV 

17 feb  Martens Anna (°1934) HV 

17 feb  Libeer Paula (°1944) HV 

19 feb  Van Cotthem Patrick (°1963) TS 

20 feb  Casteleyn Raphael (°1938) HK 

23 feb  Gregoire Georgette (°1936) HZ 

23 feb  Gielissen Hubertine (°1934) DV 

25 feb  Goossens Maurice (°1925) DK 

26 feb  Bruyninckx Eugene (°1924) HH 

26 feb  Butenaerts Marthe (°1929) HV 

27 feb  Vrebosch Maria (°1927) HH 
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Nieuwe bewoners 
 

 Vandersande Hilda 
Woonde in Everberg 
Woont nu op Het Zonneveld 
 
Servotte Pauline 
Woonde in Leuven 
Woont nu op Het Zonneveld 
 
Van De Goor Alphonse 
Woonde in Leefdaal 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Vanden Eynde Charles 
Woonde in Kortenberg 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Vranken Maria 
Woonde in Everberg 
Woont nu op Het Kuipersveld 
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Overleden bewoners 

Zenner Ursula 
Geboren op 13/12/1933 
Overleden op 26/12/2021 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
Buelens Marie Louise 
Geboren op 16/08/1934 
Overleden op 07/01/2022 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Feytens Louis 
Geboren op 17/07/1934 
Overleden op 17/01/2022 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Pollet Lucienne 
Geboren op 05/03/1934 
Overleden op 22/01/2022 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Persoons Ernestus 
Geboren op 31/10/1937 
Overleden op 25/01/2022 
Woonde op Het Zonneveld 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Zwarts Jos van 
De Eyckenmolen PROFICIAT! 

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

Vul elke groep aan met telkens 1 woord. 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. 
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