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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
januari,
2020 is bijna vervlogen

2021 staat al voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen
Alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste
Dan wordt het een prachtig jaar!
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In de kijker: ‘t Soete
Kennen jullie ‘t Soete al ?! Waarschijnlijk heb je die naam al horen vallen
hier in het woonzorgcentrum, maar weet je ook wie we zijn?
Wij zijn een kleine gezellige woongroep voor
mensen met jongdementie, wij zijn allen
tussen 55 en 75 jaar ‘jong’ en bevinden ons
achteraan in De Vleugt. De woongroep telt 9
kamers waar onze bewoners wonen in een
huiselijke sfeer en waar het dagelijks leven zo
goed als mogelijk wordt verdergezet zoals het
vroeger ook was.
Zo doen we samen het huishouden (koken
wassen, ordelijkheid…), gaan we wandelen,
doen we activiteiten en uitstappen. Dit aan de hand van hun eigen
interesses en mogelijkheden. Koken, haken, muziek maken, in de
moestuin werken, fietsen, schilderen… We willen de mogelijkheid geven
dit verder te zetten.
Op ’T Soete werken drie vaste woonbegeleiders die dagelijks van 8u tot 20u
aanwezig zijn, daarnaast kunnen we ook
beroep doen op de huisarts, kinesist,
ergotherapeut, psycholoog en verpleegkundigen van De Vleugt. Ook vrijwilligers
spelen een belangrijke rol in onze werking, zij
worden ingezet om individueel of samen
activiteiten met onze bewoners te doen.
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Mensen met jongdementie hebben vaak
nog jonge kinderen en kleinkinderen.
Zowel voor de bewoners als voor de
medewerkers hechten we er veel belang
aan om dit contact te onderhouden.
Daarom heeft iedere bewoner een
contactpersoon die een van de vaste
medewerkers is. De contactpersoon is
het eerste aanspreekpunt voor de
familie, zij kunnen hierbij terecht met
vragen, voorstellen, informatie, etc. De
contactpersoon geeft ook net een
tikkeltje extra aandacht voor de behoeftes en persoonlijke noden
van diens bewoner.
Ben je nieuwsgierig naar ons geworden? Wij bevinden ons
achteraan in De Vleugt en onze deur staat altijd open! (wanneer
Corona het weer toelaat ;-))
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In de kijker: ‘t Soete

Versieren voor
kerst
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Foto’s De Kouter

In deze kerstperiode wilden we de bewoners wat
licht brengen. Elyn, Ineke en Joke trokken naar
elke wooneenheid om samen kerstliederen te
zingen. Want samen zingen doet deugd en
brengt mensen samen!

Zingen op De Kouter
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Woord van de pastor
2021 dient zich aan: we staan op de drempel van een nieuw jaar. En we
kunnen alleen maar hopen dat dit nieuwe jaar antwoorden zal kunnen
bieden op de vele vragen die 2020 heeft
doen rijzen: maatschappelijke antwoorden,
maar ook persoonlijke antwoorden , hoop
en nieuwe perspectieven.
De driekoningen , waarvan we het feest op
6 januari vieren, geven ons alvast een mooi
voorbeeld van moed, inzicht en geloof.
Hierbij wat leuke weetjes over deze ‘DRIE
WIJZEN’ in 8 vragen en antwoorden.
1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?
Weinig. Alleen Mattheüs (Mt 2, 1-12) spreekt over ‘wijzen uit het
oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der
Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze
waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die 'de weg van het
geloof' volgden, en de eersten die Jezus echt zagen (vandaar ook het
Feest van de Openbaring, ook Epifanie genoemd).
2. Waarom spreken we dan over drie koningen in plaats van wijzen?
Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’,
waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelteksten zoals Psalm 72: De
vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de
koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle
heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.
3. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren?
Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.
4. Waarom precies die geschenken?
Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond
symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood
van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden
ingewreven.
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5. Waarom zijn ze op zoek gegaan naar Jezus?
De Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten bij
koning Herodes aan om te vragen waar ze die konden vinden. Herodes,
beducht voor zijn eigen positie, vroeg om hem in te lichten als ze het
kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De
Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes
niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren
kinderen in Bethlehem vermoorden (‘Dag van de Onschuldige Kinderen).
Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.
6. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthasar?
Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie
wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als
een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en
Balthasar als een Europeaan van 60 — over de juiste rolverdeling lopen
de meningen soms uiteen. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon
er voor alle culturen en leeftijden was.
8. Waarom gaan kinderen op die dag zingend van huis naar huis?
In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring
van deur tot deur om geld te vragen. Sinds de 19de eeuw evolueerde
dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor
worden beloond met snoep of centen. Op verschillende plaatsen gaat de
opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het goede doel.
(Zie de website van Missio.)
9. Waarom dragen de kinderen een ster?
Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat
symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de
geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur
wordt het een symbool voor de ster die elk van ons
richting geeft. (bron: kerknet)
Misschien ook voor ons een uitnodiging om uit te zoeken wat voor ons
het komende jaar belangrijk is, om onze ‘ster’ te zoeken en deze te
volgen.
We wensen jullie een vreugdevol en hoopvol 2021, een jaar vol licht- en
richtinggevende ‘sterretjes’
Luc en Ineke
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Foto’s Het Kuipersveld

Speculaas bakken
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Kerstfeest
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Prikbord

Evenwichtsoefening: Knieën buigen








Sta rechtop en kijk voorwaarts
Spreid je voeten op schouderbreedte
Ga langzaam naar hurkzit door je
knieën te buigen. De Knieën reiken
tot over de tenen.
Zodra je hielen van de grond komen,
ga je terug naar rechtstaande
houding
Herhaal 10 maal
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Recept van de maand

Kerststronk van DE

Ingrediënten
-4 eieren
-120gr+200gr fondant chocolade
-60 gr maïszetmeel
-60 gr bloem
-125gr suiker + 300 gr poedersuiker
-1dl slagroom
-250gr boter
Bereiding
-Warm de oven voor op 180°C
-Klop de eidooiers op met suiker tot het
bleek en schuimig is
-Zeef de bloem en het maïszetmeel
erboven. Klop de eiwitten stijf met een
snuifje zout en spatel door het beslag.
-Leg bakpapier in een bakblik en verdeel
het deeg gelijkmatig. Bak 10-15min (tot de
bovenkant goudbruin is)
-Haal de biscuit uit de oven en leg hem op een licht
bevochtigde, met suiker bestrooide theedoek. Rol op en
laat afkoelen.
-Laat 120gr chocolade en boter smelten en
laat afkoelen. Spatel de slagroom
voorzichtig door de chocolade.
-Rol het gekoelde gebak terug open en
bestrijk met het chocolademengsel. Rol
terug op.
-Bestrijk
de
stronk
met
het
chocolademengsel en bestrooi met
chocoladeschilfers (200gr)
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Prikbord
De bewoners en het personeel van Het Zonneveld geven ons
elk een goede levensles mee! Goed om te proberen in het
nieuwe jaar!
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Prikbord
AB-InBev trakteerde ons op lekkere nacho’s! Zowel personeel
als bewoners hebben er met volle teugen van genoten!
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Steun WZC Sint Bernardus door gebruik te maken van Trooper

2020 was geen gemakkelijk jaar omwille van corona. Heel wat
ondernemers (o.a. JBC, Torfs, KBC en Studio 100) willen verenigingen
en organisaties toch een warm eindejaar bezorgen en roepen
daarom op om met ons allen 'Het Warmste Front' te vormen. Dat
doen ze samen met Trooper, waarbij ze zich engageren om per
online aankoop via Trooper.be gemiddeld 5 procent van het
aankoopbedrag aan Vlaamse goede doelen en verenigingen te
schenken.
Dus als je online winkelt via
Trooper, gaat er 5 procent van
het aankoopbedrag
rechtstreeks naar ons!
Om deze actie extra in de verf
te zetten vroegen ze aan alle
verenigingen om iemand ‘in de
koelkast’ te zetten. Ook wij
gingen deze uitdaging aan.
Met dank aan Julia van Het
Zonneveld!

Laat onze bewoners niet in de kou staan en doe mee aan Het
Warmste Front via trooper.be/hetwarmstefront
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Foto’s De Eyckenmolen

Crea voor kerst
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Foto’s De Vleugt

Versieren voor kerst

19

Het Maereland
Jarigen
1 januari
9 januari
15 januari
29 januari

Smets Suzy
Zegres Gilbert
Selschotter Rita
Vanderveken Ludovica

Kerstviering voor de bewoners van Het Maereland met
Pastor Luc, muzikaal opgeluisterd door Elyn en Joke.
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Dagcentrum Ormendaal
Nieuwjaarswensen vanuit het dagcentrum

Een gelukkig en corona –vrij nieuwe jaar.
Gezond en gelukkig nieuwjaar.
Een jaar vol vreugde en liefde.
Een nieuw jaar , nieuwe hoop.
Een gezellig en mooi 2021.
Een jaar vol vriendschap en warme genegenheid.
Een nieuw jaar, een nieuw begin.
Mogen al jullie wensen dit jaar in vervulling gaan.

21

Lokaal Dienstencentrum De Blankaart

Het LDC is gesloten!
In LDC De Blankaart gaan er momenteel geen activiteiten
meer door en dit al zeker tot en met 12 januari
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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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’ 19:3021:30
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

Omwille van de corona-maatregelen vragen
we om steeds vooraf in te schrijven via
ldc@stbernardus.be , 016 49 08 11 of bij Joke
(centrumleider)
Zo kunnen we iedereen ook verwittigen bij
een annulatie

23

Medewerkers
Jarige medewerkers:
1 jan
2 jan
4 jan
5 jan
5 jan
6 jan
11 jan
11 jan
14 jan
16 jan
17 jan
18 jan
18 jan
19 jan
19 jan
19 jan
21 jan
23 jan
23 jan
24 jan
25 jan
28 jan
30 jan

Nevens Maria
Stuyck Marie-Louise
De Coster Dylan
Van Espen Christine
Astatke Betel
Vancuyck Noëlla
Gevels Nathalie
Wouters Famke
Freys Tiffany
Holsbeek Linda
Mehran Adib Ali
Vandenberge Marina
De Goeyse Ilse
Kimps Linda
Crabbé Monica
Smets Elyn
Gaudaen Luc
Miseur Nora
Keyser Kathleen
Crauwels Rita
Mertens Nicole
Gezel Kelly
Coessens Bart

Nieuwe medewerkers
Van Hecke Katja
Clemenger Emma
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Nacht
PLT

Vrijwilligers
Jarige vrijwilligers
13 jan
13 jan
16 jan
25 jan

Claes Jean-Marie
Ghem Fabienne
Charlier Gisèle
Verhoeven Mia

Nieuwe bewoners
Weckx Paula
Woonde in Bertem
Woont nu op De Eyckenmolen

Deroost Monique
Woonde in Lubbeek
Woont nu op De Eyckenmolen

Verboven Arlette
Woonde in winksele
Woont nu op De Kouter

Bellin Madeleine
Woonde in Leefdaal
Woont nu op Het Hoogveld

Meulemans Jeannine
Woonde in Wilsele
Woont nu op De Eyckenmolen
Faber Yolande
Woonde in Heverlee
Woont nu op De Vleugt
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Jarige bewoners
9 januari

Smets Paula (°1935) HZ

10 januari

Jossa Mariette (°1931) HH

13 januari

Wouters Paula (°1930) HZ

16 januari

Stouten Michael (°1930) DE

17 januari

Ceysens Hilda (°1933) HV

22 januari

Luppens Marie Louise (°1928) DK

24 januari

Rems Lea (°1936) DK

25 januari

Vermeire Richard (°1950) DE

30 januari

Sevenants Germaine (°1924) HV
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Overleden bewoners
Meulemans Jean
Geboren op 12/06/1936
Overleden op 09/12/2020
Woonde op Het Hoogveld

Vranckx Irene
Geboren op 21/11/1926
Overleden op 20/12/2020
Woonde op De Eyckenmolen

Janssens Francoise
Geboren op 28/12/1928
Overleden op 16/12/2020
Woonde op Het Hoogveld
Goossens Lydia
Geboren op 17/06/1929
Overleden op 17/12/2020
Woonde op Het Hoogveld
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Prijsvraag

Concert
Feest
Januari
Kalkoen

Koningen
Liedjes
Nieuwjaar
Ster

Vuurwerk
Zingen

Zoek de woorden. 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:
Oplossing: 6 keer. p3, p10, p12, p16, p20, p28
Winnaar van de prijsvraag is Putseys Francine van Het
Kuipersveld PROFICIAT!
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