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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 
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Voorwoord 

 juli, 

 

Nu de examens achter de rug zijn, kunnen de studenten met volle 
teugen genieten van een welverdiende pauze! Ook de schoolkinderen 
staan voor twee maanden vol spelen en plezier. We wensen hen een 
fijne zomervakantie toe! 
 
11 juli hebben we de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap en 
geniet iedereen van een vrije dag. We herdenken dan de 
Guldensporenslag die op 11 juli 1302 plaatsvond, de Vlamingen 
versloegen toen het leger van de Franse koning. Deze veldslag is 
genoemd naar de vele gulden sporen die na de slag teruggevonden 
werden op de Groeningekouter te Kortrijk. Later werden deze sporen 
als trofee opgehangen. 

 
Onze nationale feestdag is op 21 juli. 
We herdenken dan de eedaflegging 
van onze eerste koning; koning 
Leopold I. Hij werd koning na de 
Belgische revolutie in 1830. Zijn 
eedaflegging vond plaats op 21 juli 
1831. 
De start van België als koninkrijk. 
 
Na dit stukje geschiedenis wens ik 
jullie graag een zonnige maand juli 
toe! 
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In de kijker: Tentoonstelling 

In de gang van de zusters kan u de volledige maand juli een nieuwe 

tentoonstelling bezichtigen. De schilderijen zijn gemaakt door 

mevrouw Empereur Judith. Zij woont op De Eyckenmolen. De 

schilderijen zijn gemaakt met aquarel. Judith vertelt dat ze van jongs 

af aan geschilderd heeft. Ze volgde tekenlessen en naast aquarel heeft 

ze ook veel werken getekend in zwart wit. Kom gerust een kijkje 

nemen! Hierbij alvast een voorproefje! 
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Foto’s De Vleugt Woord van de pastor 

Deze maand willen we graag in het teken stellen van Wereldouderendag. 
 
Wereldouderendag –in analogie met de Wereldjongerendagen -  is een 
initiatief van Paus Franciscus. Hij wil  hiermee de maatschappelijke rol 
van ouderen versterken. Hij benadrukt dat ouderen nog te veel naar de 
rand verdrongen zijn in onze kerkelijke gemeenschappen en in onze 
samenleving, terwijl hun levenservaring en geloof juist een belangrijke 
bijdrage kan leveren tot de opbouw van onze samenleving en de uitbouw 
van een meer solidaire samenleving. Ouderen zijn immers de schakel 
tussen generaties zijn en herinneren elk van ons aan onze wortels. "Een 
volk dat niet zorgt voor de grootouders en hen niet goed behandelt, is 
een volk dat geen toekomst heeft! En weet je waarom het geen toekomst 
heeft? Omdat het zijn geheugen heeft verloren", aldus de paus.  
 
De ‘Mondiale Dag voor Grootouders en Senioren’ wordt jaarlijks 
gevierd op de vierde zondag in juli en  hangt samen met de liturgische 
gedachtenis van Sint-Joachim en Sint-Anna, de grootouders van Jezus die 
op 26 juli hun naamdag vieren.  
 
We willen dit initiatief  hier in huis ook graag wat vorm geven tijdens de 
week van 25 juli . Het is een uitgelezen kans en een ideale gelegenheid 
om onze bewoners eens extra in de bloemetjes te zetten.  
Hiervoor zouden we ook de hulp van familie en medewerkers willen 
vragen. Daarom doen we een oproep om volgende ‘cadeautjes’ te 
verzamelen. 

 
leuke anekdotes van en/of over onze bewoners 

wijze uitspraken / levenswijsheid 
straffe of ontroerende verhalen 

kunstwerkjes 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/joachim-en-anna


7 

 

 
De bedoeling is om deze ‘cadeautjes’ dan zichtbaar te maken in huis 
onder de vorm van collages. Alvast heel hartelijk dank voor jullie hulp! 
 
De Paus doet in een brief, geschreven naar aanleiding van de 2de 
wereldouderendag, ook een oproep naar de ouderen zelf. Hier alvast een 
fragmentje: “De fase van het ouder worden is geen tijd om de handdoek 
in de ring te gooien en ter plaatse te trappelen, maar een tijd waarin we 
nog vrucht kunnen dragen. Een nieuwe zending wacht op ons en nodigt 
ons uit naar de toekomst te kijken. De fijngevoeligheid die wij senioren 
hebben voor zorgzaamheid, levenswijsheid en genegenheid die ons zo 
menselijk maken, zou opnieuw een roeping voor velen moeten worden. 
Het zou onze liefde voor de jongere generaties tot uitdrukking kunnen 
brengen.  Dit zou onze eigen bijdrage kunnen zijn aan de revolutie van de 
tederheid,  een geestelijke en geweldloze revolutie waarin ik u, dierbare 
opa’s en oma’s en dierbare ouder wordende vrienden, aanmoedig om 
een actieve rol op te blijven nemen”.( bron: Kerknet) 
               
'Ze dragen nog vrucht als ze oud zijn' (Psalm 92,15) 
 

            
In de loop van de week van 25 juli zal er een dankviering doorgaan. 
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Foto’s De Vleugt Foto’s De Eyckenmolen 

Uitstap naar 
Het provinciaal 
domein 
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Foto’s Het Kuipersveld 

Petanque 
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Prikbord 
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Prikbord 

Buxushaag 
 
Strak in rechte lijn 
Ook kunstig in vorm gesnoeid, 
Het oog is geboeid! 
 
    -André 

Tortelduifjes 
 
Hun vertrouwd geluid, 
‘n charmant grijs pak staat goed, 
Elk seizoen bij ons! 
 
    -André 
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Recept van de maand 

Gegrilde perzik op de BBQ 

Ingrediënten 

4 stevige perziken 

40 g boter 

1 el suiker 

200 gr zure room 

4 el honing 

1 el lavendelbloempjes 

Versgemalen peper 

Bereiding 
 
-Meng de lavendelbloempjes met de honing. 
-Laat de boter smelten en meng er de suiker door. 
-Halveer de perziken en verwijder de pitten. Bestrijk de halve 
perziken met het botermengsel. 
-Plaats de perziken op de hete BBQ-grill en laat aan elke zijde 5 
minuten grillen. Let op dat ze niet aanbranden. Verhoog indien 
nodig de stand van het rooster. 
-Leg de perziken op een bordje, schep er zure room en 
lavendelhoning over. 
-Kruid met versgemalen peper.  
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Dagcentrum Ormendaal 

 Met de dagbezoekers van het dagcentrum hebben we deze maand 
lekkere rabarberflappen gemaakt.  

Wat leuk als je na het harde werk kan genieten van wat je gemaakt 

hebt.  
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Foto’s De Kouter 

Uitstappen naar 
de markt en 
Scherpenheuvel 

De stikmadammen 
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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 terug open tijdens de activiteiten! 
Volg de laatste aanpassingen via facebook of onze website. 

 

Onze doorlopende activiteiten:  

 

Maandag van 14u - 16u Petanque ism OKRA 

Dinsdag 14u - 16u handwerken  

Donderdag van 14u - 16u Gezelschapspelen  

Donderdag van 10u - 11u Seniorengym 
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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.  

13, 27/07/2022 – Wandelclub ism OKRA Korbeek-Dijle  14:00 - 16:00 

Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 

 

1 juli  Mees Jos 
16 juli  Smets Jos 
22 juli  Welleman Lily 
23 juli  Putseys Lea 
27 juli  Naessens Mia 

Vanaf 18 juli starten we met sjoelbak! 
Elke maandag in de plaza om 14u! 
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Foto’s De Vleugt 

Uitstap naar 
het park in 
Tervuren 
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Jarigen 
 
 5 juli  Desie Hilda 

10 juli  Yserbijt Alice 
10 juli  Pardon Andre 
13 juli  Selschotter Godelieve 
20 juli  Coekaerts Constant 
28 juli  Meulemans Paula 

Het Maereland 

 
We verwelkomen Mevrouw Meulemans Paula. 

Ze neemt haar intrek in flat 00.12 
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1 juli  Lemmens Mia 
5 juli  Philippaerts Martine 
5 juli  Vochten Lisa 
7 juli  Roosen Silke 
10 juli  Houblon Tamara 
12 juli  Vanoverbeke Katleen 
14 juli  Claerhout Brigitte 
14 juli  Mestdag Annick 
15 juli  Suttels Anne 
20 juli  Dufour Olivia 
21 juli  Sirimongkhon Sasi-prapha 
23 juli  Van Eysendeyk Monique 
23 juli  Nijs Lindsay 
24 juli  Claesen Katy 
24 juli  Vandormael Herman 
25 juli  Gysen Mieke 
26 juli  Vercruysen Claire 
27 juli  Smekens Margaux 
29 juli  Vlayen Linda 
30 juli  Vanopstal Henriette 
30 juli  De Ridder Julie 
31 juli  Cnops Hannelore 

Jarige medewerkers: 

Medewerkers 

Nieuwe medewerkers 

Rijckmans Jeroen   De Kouter 
Benoit Els    Het Kuipersveld 
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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 

6 juli  De Schryver Fredericus (°1941) DK 

7 juli  Van Herck Simonne (°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 

13 juli  Vandenbosch Edgar (°1937) DK 

14 juli  Vandebeeck Elisabeth (°1931) HV 

21 juli  De Bruyne Christiane (°1937) HH 

21 juli  Wauters Marie Therese (°1924) HK 

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 

30 juli  Evers Marie Josee (°1930) HH 
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Nieuwe bewoners 
 

 
Lefevre Genoveva 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Walschaerts Robert 
Woonde in Kortenberg 
Woont nu op Het Zonneveld 
 
Verhoeven Hugo 
Woonde in Beerse 
Woont nu op Het Kuipersveld 
 
Evers Marie Josee 
Woonde in Leuven 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
Huijnen Ernestine en  
Lemmelijn Theophiel 
Woonden in Tervuren 
Wonen nu op De Eyckenmolen 

Cludts Robert 
Woonde in Meerbeek 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Van De Wiele Laura 
Woonde in Bertem 
Woont nu op De Eyckenmolen 
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Overleden bewoners 

Dehaes Stefanie 
Geboren op 30/03/1931 
Overleden op 28/05/2022 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Gordts Julia 
Geboren op 21/09/1924 
Overleden op 06/06/2022 
Woonde op Huize Vaerenberg 
 
Vanderveken Irene 
Geboren op 11/10/1936 
Overleden op 09/06/2022 
Woonde op De Eyckenmolen 
 
Schauwers Maria 
Geboren op 21/05/1934 
Overleden op 14/06/2022 
Woonde op De Eyckenmolen 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Bruyninckx 
Eugene van Het Hoogveld. PROFICIAT! 

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

Los de rebus op. 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. 

    


