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Bernardus Bertem met vermelding: “Abonnement St.-Bernardus Huiskrant”. 
Alle bewoners ontvangen een gratis abonnement. 
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Voorwoord 

 juli, 

 
De zomervakantie kan weer beginnen. De batterijen opladen, luieren en 
genieten van de zon, zee, terrasjes en fijne familiemomenten. Dankzij de 
vlotte vaccinatiecampagne is er weer heel wat mogelijk. In onze vorige 
huiskrant zag u al dat de bewoners samen met familie en vrienden weer 
kunnen genieten van een frisse pint in Brasserie Van Gogh! De coaches 
wonen en leven kunnen ook opnieuw leuke uitstappen plannen voor 
onze bewoners. Naar Planckendael, Scherpenheuvel of de plaatselijke 
markt in Bertem voor een bakje verse aardbeien! Stilaan keert het 
‘gewone’ leven gelukkig terug! 
 
Ik wens jullie een fijne vakantieperiode! Geniet ervan samen met 
vrienden en familie! 

ik zweef over d'aarde 
 zo dartel, gezwind. 

ik voel me zo licht nu 
en blij als een kind. 

hoera !' t is vakantie! 
de schoolpoort gaat dicht. 

twee maanden pretpark liggen 
stralend in ' t zicht. 

gedaan nu met blokken, 
geen toets meer of test! 

volop nu genieten , 
geen pret wordt verpest. 
op weg naar de bergen , 

de bossen, de zee. 
de stralende zon 

gaat natuurlijk ook mee. 
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In de kijker: Muziektherapie 

Sinds kort zijn we in Sint Bernardus gestart met muziektherapie voor 

onze bewoners. Maar wat is muziektherapie nu juist? Hoe werkt het en 

voor wie is het? Onze muziektherapeut Joke legt uit. 

Hans Christian Anders verwoordt dit mooi: “waar woorden tekort 

schieten, spreekt de muziek”.  Muziektherapie is een preverbale vorm 

van therapie. Ik verduidelijk dit met behulp van de 

ontwikkelingspsychologie. Een baby is de taal nog niet machtig en 

reageert toch al op de stem van de moeder. Het kind is daarvoor 

aangewezen op muzikale parameters zoals klankkleur, toonhoogte, 

ritme en pulsering van de stem. Gaandeweg krijgen we meer woorden 

om ons uit te drukken en verliezen we de gevoeligheid voor de 

muzikale parameters. Maar wat als woorden tekort schieten? Als 

muziektherapeut laten we de muziek spreken, zoals Anders het al 

stelde. 

Tijdens een sessie muziektherapie gebruiken we vrije improvisatie. We 

gebruiken geen partituren, geen teksten en maken geen afspraken over 

instrumenten. De therapeut en de bewoner kiezen zelf een instrument 

en we starten met spelen vanuit een anticiperende innerlijke stilte.  

Dankzij deze werkwijze ontstaat er een speelruimte, waarin psychische 

elementen geëxploreerd kunnen worden en in een latere fase vorm 

krijgen op een muzikaal-symbolisch niveau. De taak van de 

muziektherapeut is het muzikale spel van de bewoner dragen en vorm 

geven. 

De therapeutische relatie staat centraal in muziektherapie. De 

muziektherapeut stemt zich af op de bewoner om in resonantie te 

treden. Door de houding van affectieve afstemming ontstaat een 

gedeeld spel en kan de therapeut interpersoonlijke interventies doen. 
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  Na de vrije improvisaties is er steeds ruimte voor een verbale 

reflectie. Samen zoeken we naar woorden voor wat er in de muziek 

heeft geklonken. Op die manier kunnen er inzichten ontstaan over 

moeilijkheden in gedrag en beleving. Als verbaal reflecteren niet 

kan, werken we deze inzichten door op een muzikaal niveau. 

Muziektherapie kan voor elke doelgroep. Zowel bij kinderen, 

volwassenen als ouderen. Vaak wordt muziektherapie gebruikt voor 

mensen met autisme, dementie of psychische moeilijkheden zoals 

depressie, trauma en rouwverwerking, maar ook voor persoonlijke 

groei. Gezien muziek zo universeel en toegankelijk is, bestaan er 

nauwelijks contra-indicaties. Belangrijk om te benoemen is dat 

muzikale voorkennis geen vereiste is omdat er met vrije improvisatie 

gewerkt wordt. Net door het gebrek aan voorkennis, wordt 

improvisatie vaak als gemakkelijker ervaren, omdat de bewoner zich 

kan laten leiden door de muziek. De regels van de muziek dringen 

zich niet op als struikelblokken.  

Muziektherapie kan plaatsvinden in groep met maximaal 8 

personen. Eén op één contact kan aangewezen zijn, hier spreekt 

men van individuele muziektherapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog vragen over muziektherapie? Neem gerust contact op met Joke 

via ldc@stbernardus.be of 016/490811 
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Foto’s De Kouter 

Crea 

Lente 
Koopjes 
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Foto’s De Eyckenmolen 

Bloemen 
planten 

Naar de 
markt 
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Het is weer zover.  
De zomervakantie staat voor de deur. 
Een tijd om even stil te vallen… 
Een tijd misschien om minder in je 
hoofd te zitten, en meer in je gevoel.  
 
 
Om al je zintuigen wakker te maken en de geuren, kleuren en geluiden te 
zien, te ruiken, te voelen, te horen en te smaken. Daaruit kunnen we 
misschien energie putten om nadien, met vernieuwde kracht, de 
dagelijkse taken weer op te nemen.  

 

Een tijd ook om even weg te dromen aan de hand van enkele mooie 

tekstjes: 

Woord van de pastor 

Zomer 
 
Het leven klatert op het blad dat ik bespeel 
maak mijn handen los zodat ik kan genieten 
van de glans van de zomer zo dat jij mij herinnert 
als een kleur die bruist en die je ontroert.   
Claire Vanden Abbeele 

 
Zomaar een dag in de rij, niets aparts, geen bijzonderheden. 
Een dag door het jaar, in de zomer. 
Bomen en struiken volop in het blad, velden vol bloeiend gewas, 
weilanden groen van gras, boterbloemen en madeliefjes, 
tuinperken met ontluikende bloemenpracht. 
Van knop tot blad, van zaad tot vrucht: 
het gebeurt onder onze ogen, langzaam maar zeker. 
Zoals we vertrouwen in de groei van zaad en gewas, 
zo mogen we vertrouwen in de groeikracht van ons geloven 
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Zomerdagen zijn lange dagen met veel licht. Licht hebben we meer dan 
nodig. Laat ons alvast tijdens deze zomermaanden een voorraadje licht 
en zonne-energie aanleggen. 

 

Licht zegeviert. 
Er nooit aan twijfelen, 

dat het licht altijd weer zegeviert. 
Omdat het eens met het licht begon. 

Niets is oorspronkelijker, majestueuzer dan het licht. 
 

Donker kan het zijn, aardedonker. 
Maar geen nacht zo lang, 

geen nacht zo uitzichtloos, 
of er volgt weer een dag. 

Onweerstaanbaar breekt het licht door. 
Duisternis ebt weg, 

licht, een zee van licht overspoelt je. 
Hans Bouma. 

En nog even dit: 
Op 31 juli vieren we ook de naamdag van Ignatius van Loyola (de 
grondlegger van de Jezuieten (Societas Jesu’) 
Hij schreef volgend gebed: 
 
Neem, Heer, en aanvaard 
heel mijn vrijheid, mijn geheugen, 
mijn verstand en heel mijn wil 
al wat ik heb en bezit 
Gij hebt het mij geschonken 
aan U, Heer, geef ik het terug. 
Alles is van U 
Beschik erover naar uw goeddunken 
Geef mij Uw liefde en Uw genade 
en dat is mij genoeg. 
 
Wij wensen jullie een deugddoende en ‘verlichte’ zomer toe! 
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Prikbord 
De evolutie van onze tuin! 

Met het mooie weer hebben de bewoners van De Vleugt niet stil 

gezeten. Van bloemetjes planten en water geven tot het planten 

en zien groeien van pompoenpitten! De eerste aardbeien gaan 

ons zeker smaken!  

Pompoen-

pitten 

planten 

Ze groeien 

snel! 

Na: 
Voor: 
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Prikbord 

Na: 

Eerste aardbeien! 

Voor: 
Na: 

Voor: 

De gezellige tuin 
van De Vleugt 
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Prikbord 
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Recept van de maand 

Aardbeienijs 
Ingrediënten 
-350 gr aardbeien 
-1 el citroensap 
-1 blik gezoete, gecondenseerde melk 
(400g) 
-250 ml slagroom 

Bereiding 
-verwijder de kroontjes van de aarbeien. Snij in stukken. 
-pureer de aarbeien samen met de eetlepel citroensap. Gebruik 
een foodprocessor of staafmixer. 
-Meng de gecondenseerde melk erdoor. 
-Klop de slagroom een paar minuten met de mixer tot het luchtig 
wordt (niet stijf!) en spatel het bij de aardbeienpuree. 
-Laat in de koelkast koud worden. 
-Giet het mengsel in de draaiende ijsmachine en laat het draaien 
tot het ijs koud is. 
-Schep in een doos en bewaar in de vriezer. 
-Haal het ijs ongeveer 15 minuten voor het serveren uit de 
vriezer. 
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Dagcentrum Ormendaal 

 
Creatief met wol 
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Foto’s Het Kuipersveld 

Foto’s Het Zonneveld 

Supporteren 
voor de Rode 
Duivels! 

Grote 
wandeling in de 
Bertemse 
velden! 
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Column: Over levenskunst 

Het broze ego 
 

In de volksmond spreken we vaak over “ons ego”, maar hoe definiëren 
we dit begrip eigenlijk? In psychologische zin is het ego een 
verzamelterm voor een aantal functies die belangrijk zijn om te kunnen 
leven in onze maatschappij, zoals logisch denken, geheugen, 
waarneming, en ruimtelijke oriëntatie. Dit is een positieve definitie van 
het ego. Soms heeft de term ook een negatieve bijklank, we spreken dan 
van een ‘opgeblazen ego’.  
 
Vanuit de wijsheidstradities wordt het ego in psychologisch opzicht als 
problematisch ervaren, problematisch, niet omdat het er is, maar 
omwille van de plaats die het inneemt in ons leven. We vereenzelvigen 
ons met dit ego. Het boeddhisme beschouwt het ego als een 
noodzakelijke illusie. Noodzakelijk omdat we anders niet kunnen 
functioneren in ons dagelijks bestaan, een illusie omdat er in essentie 
geen afgescheiden ik bestaat, dit lijkt alleen maar zo. We zijn allemaal 
het resultaat van een oneindig netwerk van relaties. Niet alleen ons 
lichaam, maar ook onze geest is continu onderhevig aan veranderingen. 
Zo kunnen we ook groeien als mens. 
 
Alles waar het ego zich mee heeft versterkt, alles waarmee we ons 
doorheen ons leven mee hebben geïdentificeerd, hier moeten we in de 
loop van ons leven, en zeker rondom het levenseinde ons stuk voor stuk 
van onthechten. Enkele bouwstenen van het ego zijn:  
 

 ik ben wat anderen van mij denken (op zoek gaan naar 
bevestiging en waardering), 

 ik ben wat ik doe (de sterke neiging om je te vereenzelvigen 
met je werk en prestaties) 
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We zijn afhankelijk voor ons zelfwaarde-gevoel van (een combinatie 

van) deze vier bouwstenen. Echter, ons potentieel om te 

ontwikkelen kan zich hierdoor niet ontvouwen. Zo houden we vast 

aan een beperkte versie van wie we zijn en kunnen worden. Zo 

voegen we lijden aan het lijden toe. Mensen dragen rondom het 

levenseinde en getroffen door ziekte of beperkingen des te meer de 

kracht en mogelijkheid om te transformeren in zich, juist omdat 

deze ‘problemen’ ons ego en zijn opvattingen zwaar onder druk zet.  

Tijd, ruimte en het doorleven van emoties zijn onlosmakelijk deel 

van dit proces van onthechten. Het zorgt voor een verdieping van 

onze empathie en een grotere levenskwaliteit, ook als we afscheid 

nemen van dit leven. We bezitten ons leven niet, het is ons immers 

geschonken. Hier rest ons een innerlijke stilte en de nederige 

overgave aan alles wat ons liefdevol omvat en draagt. 

Vrij naar: Alexander Verstaen – “het broze ego bij ziekte en sterven.” Gepubli-
ceerd in: Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2015 – 14(2), 64-71 

 ik ben mijn verleden (je identificeren met ervaringen uit het 
verleden, gewoontes of automatismen) 

 ik ben wat ik heb (het niet kunnen loslaten van het materiële 
en van status)  
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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 

Corona-update 
 

We wachten de specifieke richtlijnen van de 
overheid af om onze activiteiten terug op te 

starten.  
 

Meer info kan je op de website en de 
facebookpagina vinden. 

Wist je dat??? 
 

Op 31 januari 2021 riep paus Franciscus de 
Wereldouderendag in het leven. Naast de 

Wereldjongerendag, de Wereldziekendag,... is dit een 
nieuwe katholieke themadag die voortaan op de vierde 
zondag van juli gevierd zal worden. Paus Franciscus zal 

een viering voorgaan op zondag 25 juli. 
 

“In de ogen van de jeugd zien we vuur. 
Maar in de ogen van de ouderen zien we licht.” 

Victor Hugo, Frans schrijver (1802-1885) 
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Het Maereland 

Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 
 

 1 juli  Mees Jos 
16 juli  Smets Jos 
16 juli  Jespers Clara 
22 juli  Welleman Lily 
23 juli  Putseys Lea 
27 juli  Naessens Mia 
27 juli  Aerts Veerle 

Jarigen 
 
 5 juli  Desie Hilda 

10 juli  Yserbijt Alice 
13 juli  Selschotter Godelieve 
20 juli  Coekaerts Constant 
20 juli  Berghmans Leo 
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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 

23 juli Delcourte Helena 

23 juli Van Eysendeyk Monique 

 23 juli Nijs Lindsay 

 24 juli Claesen Yvonne 

 24 juli Vandormael Herman  

 25 juli Gysen Mieke 

 25 juli Van Doren Kato 

 26 juli Vercruysen Claire 

 27 juli Smekens Margaux 

 29 juli Vlayen Linda 

 30 juli Vanopstal Henriette 

 30 juli De Ridder Julie 

Nieuwe medewerkers 

Vanopstal Henriette  Elfenbos 
Appiah Ophelia   Huize Vaerenberg 



21 

 

Jarige Bewoners 

2 juli  Berthels Roger (°1934) HH 

2 juli  Braeken Rita (°1937) HV 

4 juli  Putseys Maria (°1933) HK 

4 juli  Clerinx Etienne (°1951) DV 

5 juli  Hous Emma (°1938) DE 

6 juli  De Schryver Fredericus (°1941) DK 

7 juli  Emmerechts Jean (°1934) DE 

7 juli  Van Herck Simone (°1933) HH 

8 juli  Van Noppen Emilienne (°1941) DK 

9 juli  Feyaerts Irene (°1931) HH 

11 juli  Schoonjans Godelieve (°1931) HH 

12 juli  Vanderseypen Mathilde (°1932) HZ 

12 juli  Masson Lysianne (°1957) DK 

14 juli  Vandebeeck Elisabeth (°1931) HV 

17 juli  Feytens Louis (°1934) HH 

21 juli  De Bruyne Christiane (°1937) HH 

22 juli  Raemaekers Frans (°1930) HK 

25 juli  Vermeiren Francine (°1949) HV 

29 juli  Vanderlinden Hilda (°1942) DK 

29 juli  Beckers Monique (°1939) HV 

29 juli  Gautier Vitalia (°1932) DE 
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Nieuwe bewoners 

 

 

Hous Emma 
Woonde in Wijgmaal 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Goossens Emile 
Woonde in Herent 
Woont nu op De Kouter 
 
Berthels Clara 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
Schoonjans Godelieve  
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
Sterckx Jos en  
Vanmoer Simone 
Woonden in Duisburg 
Wonen nu op Het Kuipersveld 

Goossens Paula 
Woonde in Leefdaal 
Woont nu op De Vleugt 
 
Wargee Frans 
Woonde in Huldenberg 
Woont nu op De Kouter 
 
Persoons Ernestus 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Zonneveld 
 
Van Kalck Missline 
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Overleden bewoners 

 
Goossens Emile 
Geboren op 15/11/1928 
Overleden op 31/05/2021 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Vermoere Marie Louise 
Geboren op 26/11/1922 
Overleden op 03/06/2021 
Woonde op De Kouter 
 
De Niet Nelly 
Geboren op 27/05/1931 
Overleden op 23/06/2021 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Van Der Perre Magda (zuster Helga) 
Geboren op 23/09/1929 
Overleden op 24/06/2021 
Woonde op Huize Vaerenberg 
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Van welke stad worden de inwoners 
’manenblussers’ genoemd en is gelegen in de 
provincie Antwerpen? 
  
 ……………………………………………………………… 
 

Welke stad is gekend voor zijn mooi stadhuis, is 1 
van de meest heuvelachtige steden van Vlaanderen 
en krijgt bijnamen zoals ‘Bierhoofdstad’, 
‘Tobbackstad’ of ‘Louisville’? 
   
…………………………………………………………………………. 
 

In welke West-Vlaamse stad wordt nog steeds elke 
dag om acht uur ‘s avonds de ‘Last post’ gespeeld 
aan de Menenpoort als herinnering aan de 
gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog? De stad 
wordt ook wel de kattenstad genoemd. 
     

   …………………………………………………………………... 

Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Het antwoord van de vorige prijsvraag: Fruit is lekker 
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Leus Agnes van 
De Kouter. PROFICIAT! 

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

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. 


