België – Belgique
P.B.
3060 Bertem
BC 4759

St.-Bernardus

Huiskrant

31 ste jaargang
Juli 2020
VU Lieve Schuerman
Egenhovenstraat 22 – 3060 Bertem

1

Maandelijks tijdschrift
Woonzorgcentrum
St. - Bernardus Bertem
Afgiftekantoor 3060 Bertem
P2A9706

Inhoud
3
4
10
12
14
17
18
19
20
22
24
25
26
26
27
28

voorwoord
in de kijker: Corona
woord van de pastor
foto’s van Het Kuipersveld
prikbord
foto’s De Vleugt
Het Maereland
dagcentrum Ormendael
lokaal dienstencentrum De Blankaart
foto’s De Eyckenmolen
medewerkers
jarige vrijwilligers
nieuwe bewoners
overleden bewoners
jarige bewoners
prijsvraag

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
juli,
De maand waar we elk jaar met zovelen naar uitkijken. De start van de
zomervakantie. De periode van het groot verlof breekt aan en we kijken

met z’n allen uit naar zomerkampen, reizen, BBQ’s in den hof en gezellig
samenzijn met vrienden en familie op de mooie zomeravonden. Het ziet
er dit jaar allemaal een beetje anders uit door covid-19.
Gelukkig laat het zonnetje zich niet afschrikken door een virus en zijn we
met z’n allen creatief om er toch iets goed van te maken! Meer dan ooit
voelen we ons verbonden met de mensen rondom ons en met de dingen
die er echt toe doen! Geniet van elk moment samen met je vrienden en
familie. Koester de mooie zomeravonden waarop je samen met ‘je bubbel’
een gezellige BBQ kan houden en de mooie dagen waarop we kunnen
gaan wandelen en fietsen in goede gezondheid!
Ook dit jaar zal juli een maand zijn waarin we mooie herinneringen zullen
maken! Een maand om naar uit te kijken!

Warme groeten en fijne Zomervakantie!
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In de kijker: Corona
“In het begin had ik wel
schrik, maar na een tijd
nimeer. Die concertjes da
was wel plezant! Da mag
blijven!” (bewoner Het
Kuipersveld)

“ We hebben vooral het contact
gemist. We zouden graag nog is een
St-Bernardus gaan drinken in de
cafetaria met een goeien babbel
erbij” (Jean en Raf van Het
Kuipersveld)
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Wie is wie?

1: ………………...

2: ………………...

3: ………………...

4: ………………...

5: ………………...

6: ………………...

Oplossing:
1E, 2B, 3D, 4F, 5A, 6C

Zet de juiste naam bij de juiste foto.
A. Karen Decock
B. Ben De Bondt
C. Annick Mestdag
D. Winnie Callens
E. Bart Coessens
F. Hilde Vanderlinden

Bedankt voor ieders inzet tijdens deze vreemde periode!
Dankzij alle kleine én grote inspanningen zijn we nu
covid-vrij!
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In de kijker: Corona
Getuigenis: 44 jaar getrouwd in corona-tijden
Op 15 mei 1976 gaven wij elkaar het jawoord, dat is dan 44
jaar geleden. Het is de eerste maal dat we onze trouwdag

niet samen kunnen vieren. Door het coronavirus zijn we
gescheiden en is bezoek niet toegelaten. Dan kon ik op
terrasbezoek.

Ideaal

was

dat

niet

omwille

van

het

communicatieprobleem, maar door Ina is het toch vrij goed
verlopen.
Onze trouwdatum naderde en ik wou Mon toch verrassen,
ook al niet gemakkelijk door al die richtlijnen. Alles moest

immers 3 dagen in quarantaine. Vlug een mailtje naar Ina en
zij was onmiddellijk enthousiast en wou aan de verrassing
meewerken.
Een fles Sangria laten bezorgen aan Ina en zij had dan alles
reeds buiten klaargezet, zonder dat Mon ook maar iets van
wist. Tijdens het terrasbezoek kreeg Mon dan een glaasje
Sangria. Het stukje taart kon er dit jaar niet bij zijn, maar
zodra de toestand wat “normaler” wordt, zal dat nog op tafel
komen of een lekker ijsje. Mon, manneke dat heb je nog
tegoed! Ina heeft ook foto’s gemaakt.
Door de verplichte afstandsregel konden en mochten we niet
dicht bij elkaar komen. Door wat “knip en plakwerk” hebben
we toch een leuke foto.
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Een bezoek van een kwartier is vlug voorbij en zo ook
het feestje. Mon kan nog genieten van de sangria.
Een woordje van dank gaat uit naar Ina, want zonder
haar hulp was het niet zo’n leuke huwelijksverjaardag
geworden!
Ik heb daarna in mijn flat ook een glaasje Sangria
gedronken en telkens wij nu Sangria drinken denken
we aan elkaar en aan deze mooie dag. Deze dag
zullen we nooit vergeten!
En nu hop naar de 45 jaar en dan met een stuk taart
erbij en hopelijk zonder al die coronatoestanden!

Marie-Jeanne Vanderborght (Het Maereland)
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In de kijker: Corona
Getuigenis: Beleving van een flatbewoner
Vol verwachting stond ik klaar in de startblokken van 2020.
Het zou ongetwijfeld een belangrijk en gegarandeerd heftig

jaar worden in de geschiedenis van de mensheid.
Gaandeweg sijpelden bangelijke berichten door over een
nieuw virus, maar die zou wel weer geruisloos verdwijnen uit
het nieuwsbeeld, helemaal zoals de virus-voorgangers van de
laatste jaren. Dat scenario stelde mij gerust.
De maand Maart kondigde, zoals het hoort, een hoopvol

heropleven aan van de natuur.
Maar dan… plots, ongevraagd, onverwacht, ongehoord en
ongezien, onvoorstelbaar, gaat alles op slot! Verbijstering,
ontzetting, afgrijzen. De hele wereld in shock, doodsbang,
lam geslagen, plat gelegd en geterroriseerd door een virus.
Alles valt stil…doodstil.
Mijn brein wordt bestookt door talloze kritische vragen. Wat is
hier aan de hand? Hoe geraken we uit deze ellende uit? Een
tsunami van tegenstrijdige informatie komt op mij af. Wat een
verwarring bij de experten, om wanhopig van te worden! Ik
lees, zie, vergelijk, onderzoek, mediteer.
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Ik heb tijd en rust nodig om nieuwe inzichten te verwerken. Het
universum helpt me een handje: de zon schijnt weldadig in de
binnentuin en op de terrasjes van onze flatjes. Ik voel me
helemaal in mijn schik, hier in mijn thuis-vakantieoord. Wat een
luxe! Corona heeft ook voordelen. Alles biedt kansen om te

groeien. We zullen doorgaan!
Hedwig De Beer (Het Maereland)

Sinds corona genieten onze serviceflatbewoners van een
extra service door de keuken. Renaud en Geert trokken erop
uit om hen te vertellen dat ze nog minstens tot het einde van
de zomer gebruik kunnen maken van dit aanbod. Lees: verse
pistoletjes , huisbereid gebak , slaatjes, brood en banket,...

Marie-jeanne (links) en Leona (midden)
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Woord van de pastor
De vakantie staat voor de deur.
Het wordt allicht een speciale zomer : anders dan anders. Maar
anders hoeft niet slechter te zijn. Het is geen gemakkelijke periode
waar we nu doorheen gaan en dit geldt wereldwijd, maar ‘samen’

zijn we ‘sterk’, ook al staan we al een heel tijdje ‘apart’, apart van
onze familie en vrienden, van onze geliefden.
Misschien is het goed voor ogen te houden wat ons kan helpen
om te volharden in hoop en moed en om zelf mee te werken aan
ons ‘geluk’
Vaak denken we dat het geluk aan jonge mensen voorbehouden
is. Zij kunnen veel en hebben nog veel in handen. Toch kan iemand op leeftijd, die geen grote dromen meer koestert, werken
aan gelukkig worden. Allen, jong en oud kunnen werken aan het
gelukkig-zijn, nu.
Volgend ‘receptje ’ kan misschien wat op weg zetten
Het eerste ingrediënt, de grondtoon van geluk is dankbaar zijn.
We kunnen dank zeggen om duizenden dingen. Het is het eerste
wat we kleine kinderen aanleren. Zeg eens: “Dank je wel, merci”.
Daarom kijken we rondom met open ogen. Luisteren we met aandachtige oren, voelen we met de handen, smaken we met de tong.
Ogen zien de goede, mooie gebaren en dingen.
Oren horen blije vriendelijke geluiden.
Handen tasten, voelen wat zacht en mooi is.
De mond smaakt het zoete, het bittere, het zure, het frisse.
Het lichaam voelt zich warm geborgen, warm en veilig gekleed.
Het is goed om voor al deze dingen dank te zeggen.
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Dankbaarheid maakt jong en gelukkig. Dankbare mensen zijn altijd
vriendelijke mensen.
Het 2de ingrediënt is wijsheid.
Je moet niet oud zijn om wijs te kunnen zijn. Wie wijs is relativeert
wat hem en anderen overkomt. Wie wijs is denkt aan zichzelf met
humor en een glimlach.
De ‘wijze’ kan zijn met eigen fouten en gebreken de draak steken.
Mislukkingen gaan voorbij als een kwade droom. Zo zegt Psalm
90: “Heer, leer ons onze dagen nar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van het hart.”
Het 3de ingrediënt is hopen op een leven na de dood.
Sterven moet iedereen, vroeg of laat. Natuurlijk doen we het niet
graag. Daarom moet sterven ingeoefend worden, dagelijks in het
‘kunnen loslaten’ of verliezen van medemensen en dingen. Iedere
keer dat je iets loslaat, is een training van sterven.
Christenen sterven niet gemakkelijker maar ze sterven niet zonder
zin. Christenen weten dat de dood niet het einde is maar de toegangspoort tot eeuwig leven.
Wie dankbaar en wijs is blijft, hoewel hij verliest, eeuwig jong.
Als ik me zorgen maak,
leg uw hand op mijn hoofd.
Als ik bang ben van binnen,
leg uw hand op mijn hart.
Als ik moe ben,
leg uw hand op mijn ogen.
Als ik me rot voel,
leg uw hand tegen mijn wang.
Als ik niet durf,
leg uw hand in mijn rug,
Als ik geen hoop voel,
neem mijn handen in uw Hand.
Amen.

We wensen jullie alvast een hoopvolle zomer toe
Ineke en Luc
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Foto’s Het Kuipersveld
Verjaardagsfeest op HK
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Bewegen op HK
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Prikbord
Klaar voor de zomer?
De leukste zomerweetjes
Het eerste badpak voor vrouwen werd gemaakt in de 19e
eeuw en had lange mouwen en wollen pijpen.

De Eiffeltoren wordt op warme zomerdagen ongeveer 15
cm langer omdat het ijzer uitzet.
Het grootste schepijsje was 2.81m hoog en werd
geschept in Italië.
De frisbee werd uitgevonden in 1870 en was
oorspronkelijk bedoeld als tinnen taartschaal
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Recept van de maand

Appelflappen van DE
Ingrediënten (4stuks)
klontje boter
4 appels (Bijvoorbeeld Elstar)
kaneel
50 gr kinnekes suiker
1 eigeel
scheutje melk
bloem
1 vel bladerdeeg (best rechthoekig)
Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 175°C
2. Schil de appels en snij ze in
stukjes. Stoof ze in boter met een scheutje water. Doe de kaneel,
kinnekes suiker en rozijnen erbij. Laat stoven op een zacht vuur tot
je appelmoes hebt. Laat afkoelen
3. Klop het eigeel los en doe er een scheutje melk bij.
4. Strooi bloem uit en rol hier je bladerdeeg op uit. Snij het in
vierkanten. (ongeveer 15 op 15cm)
5. Leg de vellen bladerdeeg op een bakplaat en vul ze met de
afgekoelde appelmoes. Vouw 2 punten naar elkaar tot een driehoek
en duw de randen dicht met een vork.
6. Bestrijk met het eigeel. Bak de appelflappen 25 min in de oven.
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Prikbord
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Foto’s De Vleugt
Fietsen met DV

Fruitsla maken met DV
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Het Maereland
Jarigen
10 juli
13 juli
20 juli

Yserbijt Alice
Selschotter Godelieve
Coekaerts Constant

Over fiere flatbewoners, vrolijke visjes en witte waterlelies
De fiere flatbewoners danken voor de vernieuwing van hun vrolijke
visvijvertjes.
Vrolijke vrije visjes
schilderen al zwemmend nu
rode rondjes rond
de witte waterlelies op
het welige watervlak.

Met dank aan de directie en de trouwe tuinmannen
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Dagcentrum Ormendaal
Het DVC Ormendaal is weer open! We genieten van elke dag!

Pannekoeken in het DVC

Wandelen met het DVC
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Lokaal Dienstencentrum De Blankaart

Ook het LDC is gesloten!
In LDC De Blankaart gaan er momenteel ook geen activiteiten
meer door en dit al zeker tot en met 10 juli .
Hoe het verder gaat kan je via de website 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
...
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Nieuwe centrumleider!
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Joke Van Wesemael, opgegroeid
in Huldenberg. Mijn volledige schoolcarrière, van kleuterschool tot
universiteit, heb ik in Leuven doorlopen. Nu woon ik in Heverlee. In
mijn vrije tijd ben ik veel met muziek bezig. Zo speel ik in een
harmonie en in een fluitkwartet. Daarnaast kan ik mijn energie kwijt in
badminton.
Op 30 december 2019 ben ik in Sint-Bernardus gestart als coach
wonen en leven op de Eyckenmolen. Sinds kort ben ik ook
verantwoordelijke van het lokaal dienstencentrum.
Het lokaal dienstencentrum is voor mij een gezellige plek met voor
ieder wat wils. Een warme ontmoetingsplaats waar iedereen
gemakkelijk de weg naartoe vindt. Om de activiteiten zo goed mogelijk

af te stemmen op de inwoners van groot Bertem zal ik ook
buurtonderzoek doen.
Ik ben altijd beschikbaar voor vragen, suggesties of gewoon een fijne
babbel. Samen maken we van het lokaal dienstencentrum een tweede
thuis.
Tot binnenkort!

Met vriendelijke groeten,
Joke Van Wesemael
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Foto’s De Eyckenmolen
Genieten van de tuin in DE

22

Verjaardagsfeest op DE
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Medewerkers
Jarige medewerkers:
1 juli

Lemmens Mia

5 juli

Philippaerts Martine

7 juli

Roosen Silke

9 juli

De Boever Hanne

10 juli

Houblon Tamara

14 juli

Claerhout Brigitte

14 juli

Mestdag Annick

15 juli

Suttels Anne

20 juli

Dufour Olivia

21 juli

Sirimongkhon Sasiprapha

23 juli

Van Eysendeyk Monique

23 juli

Delcourte Helena

24 juli

Claesen Yvonne

24 juli

Vandormael Herman

26 juli

Vercruysen Claire

29 juli

Vlayen Linda

29 juli

Pelgrims Sarah
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Nieuwe medewerkers
Sasiprapha Sirimongkhon
Carol Bruyneel
Chantal Stiers

Vrijwilligers
Jarige vrijwilligers
1 juli
16 juli
22 juli
23 juli
27 juli
27 juli
27 juli

Jos Mees
Clara Jespers
Lily Wellemans
Lea Putseys
Veerle Aerts
Mia Naessens
Margaux Smekens

Proficiat!
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HV
HK
DV

Nieuwe bewoners
Mevrouw Putseys Cecilia
Geboren op 03/11/1926
Woonde in Bertem
Woont nu op Het Kuipersveld

Meneer Vanhole Joseph
Geboren op 13/08/1929
Woonde in Sterrebeek
Woont nu op Het Hoogveld

Mevrouw Ronsmans Yvonne
Geboren op 20/06/1928
Woonde in Sterrebeek
Woont nu op Het Hoogveld

Overleden bewoners
Mevrouw Verbruggen Stephanie
Geboren op 07/10/1920
Overleden op 25/05/2020
Verbleef op De Vleugt
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Jarige bewoners
1 juli:
2 juli:
2 juli:
4 juli:
4 juli:
6 juli:
7 juli:
8 juli:
12 juli:
13 juli:
14 juli:
16 juli:
17 juli:
21 juli:
22 juli:
23 juli:
25 juli:
29 juli:
29 juli:
29 juli:

Verhoeven Margaretha (°1930) HH
Berthels Roger (°1934) HH
Braeken Rita (°1937) HV
Putseys Maria (°1933) HK
Clerinx Etienne (°1951) DV
De Schryver Fredericus (°1941) DK
Emmerechts Jean (°1934) DE
Van Noppen Emilienne (°1941) DK
Vanderseypen Mathilde (°1932) HZ
Demolder Angele (°1935) DK
Vandebeeck Elisabeth (°1931) HV
Morel Juliette (°1921) DV
Feytens Alphonsine (°1932) HK
De Bruyne Christiane (°1937) HH
Raemaekers Frans (°1930) HK
Vervliet Maria Ludovic (°1930) HZ
Vermeiren Francine (°1949) HV
Vanderlinden Hilda (°1942) DK
Beckers Monique (°1939) HV
Gautier Vitalia (°1932) DK
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Prijsvraag

Zoek de 10 verschillen. 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: ……………………….
Oplossing vorige prijsvraag:
Goede zorg voorop, bedankt voor alles.
Winnaar van de prijsvraag is Marc Pelegrin van ‘t Soete
PROFICIAT!
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