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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 

 juni, 

 
De eerste zomermaand! De zomer begint op 21 juni. Dat is ook meteen 
de langste dag van het jaar. De zon komt die dag op om 5u20 en gaat 
onder om 22u03. Dan is het maar liefst 16 uur en 43 minuten licht! 
Ideaal voor een gezellig terrasje bij de lokale horeca, een 
avondwandeling in ons park of genieten van de avondzon in de tuin 
samen met familie of vrienden. 
 
Met de zomer in zicht wordt ook al wat gefantaseerd over zonnige 
vakantiebestemmingen. Laat ons hopen dat het zonnetje ook in 
binnenland deze maand veel van de partij zal zijn.  
 
De laatste maand van het schooljaar is ook aangebroken! Het aftellen 
naar de zomervakantie kan beginnen. Voor de studenten is het nog even 
doorbijten. Ik wens alle studenten alvast veel succes met de examens.  
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In de kijker: Heropening Brasserie! 

 

Onze bewoners hebben veel 
geduld gehad, maar zondag 9 
mei was het zover, de lang 
verwachte heropening van 
onze Brasserie Van Gogh!  

Het dorstige weer en het 
concert van Jan en Alleman 
maakten van deze dag een 
enorm succes. 
Hoewel onze bewoners warm 
omringd worden door onze 
medewerkers, hebben ze toch 
het sociaal contact enorm 
gemist.  

Onze bewoners kunnen met hun familie 
weer genieten van het gezellig samenzijn 
tussen pot en pint. 
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Ze worden bediend door onze vrijwilligers die met volle  
goesting terug aan de slag zijn gegaan. 

De brasserie wordt buiten de 
openingsuren opengesteld als 
ontmoetingsruimte. Gelieve jullie 
aan de maatregelen te houden 
die geafficheerd zijn. 

Bedankt vrijwilligers  
dat jullie steeds  

voor ons klaarstaan! 
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Foto’s Het Zonneveld 

Bal 
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  Op 23 mei vierden we het   

  Pinksterfeest.  

  Pinksteren is een bijzonder feest: 

  het feest van de Heilige Geest, 

  het feest van het vuur. 

 
 
Het pinkstervuur roept ons in zekere zin op om de echte “zin” en het 
echte geluk te beleven en te proeven. Het doet niets af van de ernst 
van het leven, van de dagelijkse zorgen die ons in beslag nemen, maar 
het biedt ergens nieuw perspectief. Het biedt een opening om met 
nieuwe moed, nieuw levensvuur het leven tegemoet te treden. We 
worden uitgenodigd om ons te laten ‘begeleiden’ door een kracht die 
ons menselijk besef te boven gaat én om de vruchten van de Geest te 
zien in en rondom ons!  
 
In Galaten 5 staan ‘de vruchten van de Geest’  mooi beschreven.  
 
 
Liefde 

    
     

   

      

Woord van de pastor 

Blijdschap  

Vrede  

Lankmoedigheid 
Vriendelijkheid 

Goedheid Trouw 

Zachtmoedigheid 

Zelfbeheersing 
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Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor 
iemand anders. In de Bijbel spreken we meestal van een puur 
gevende liefde. Liefde die niks terug verwacht. 
 
Blijdschap is anders dan vrolijkheid. Deze eigenschap zit diep van 
binnen en heeft niet te maken met de situatie waar je in zit.  
“Verblijdt U ten alle, tijde” (Filippenzen 4) 
 
Met vrede wordt een harmonie of rust bedoeld. De vrede die wij 
van God mogen ontvangen door de Heilige Geest, geeft ons deze 
rust en harmonie juist in de onrustige momenten van ons leven. 
Dit is een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. 
 
Lankmoedigheid is de eigenschap van lang en veel verdragen en 
vergeven.  
 
Vriendelijkheid wordt beschreven als iets waar zorg en aandacht 
uit blijkt tegenover andere mensen. Vriendelijke mensen zijn 
geïnteresseerd in anderen, geduldig, aardig en houden rekening 
met anderen.  
 
Met goedheid wordt letterlijk goed zijn bedoeld. Goedheid houdt 
in het verlangen goed te doen voor de ander. Goed zijn betekent 
ook een ieder het zijne geven. 
 
Trouw wordt beschreven als loyaliteit of zich houden aan een 
verbintenis. Eigenlijk gewoon doen wat je hebt beloofd.  
 
Zachtmoedig is een synoniem voor goedaardig en vriendelijk. Het 
gaat over barmhartigheid, nederigheid en welwillendheid. 
 
Zelfbeheersing betekent dat je in sterk emotionele momenten de 
baas kunt zijn over jouw eigen emoties en begeerten. Je kunt je 
wensen, behoeften en driften in de hand te houden. 

We wensen jullie sprankeltjes van het Pinstervuur. 

Ineke en Luc               (Bron: internet/eva) 
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Foto’s De Eyckenmolen 

Aan de slag met spatel, 

boter en bloem.                                                                                                              

Niet vergeten… achteraf 

den afwas doen!                                                                                                              

Opgeruimd staat netjes                                                                                                       

Dan smullen maar. 
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En er was weer warmte                                                                                                        

en er was weer zon                                                                                                           

omdat de zon net zoals jij en ik                                                                                             

niet binnen blijven kon. 
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Foto’s De Vleugt 

Bloemschikken 
voor Moederdag 

Tai-Chi 
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Prikbord 

John en Marie zijn beiden afkomstig 
uit een ander land.                                                                            
John komt uit Engeland, Marie uit 
Rwanda.                                                                                                                      
Ondertussen wonen ze in België en 
willen ze graag werken in de zorg. 
Om onze taal te leren, volgen ze een 

opleiding Nederlands voor anders-

taligen. In Sint Bernardus komen ze 

enkele dagen oefenen door veel te 

praten met de bewoners. Zo spelen 

ze samen een spel of kijken samen 

in een mooi boek. 

Vospa studenten op 
bezoek 
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Prikbord 

Samen met 2 VOSPA 
studenten maakten de 

bewoners op HZ 
zandkoekjes.  

De buitenlandse 
studenten leerden zo 
onze typische koekjes 

kennen. Het recept 
vind je hiernaast. 
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Recept van de maand 

Zandkoekjes van Het Zonneveld 
Ingrediënten 
-200 gr solo 
-250 gr bloem + extra voor uit te strooien 
-5 gr bakpoeder 
-100 gr suiker 
-2 eierdooiers 

Bereiding 
-verwarm de oven voor op 170°C 
-Snij de solo in kleine blokjes 
-Zeef de bloem en het bakpoeder. 
-Voeg de suiker, een snufje zout, de eierdooiers en de solo toe. 
-Meng met een spatel of mixer alle ingrediënten tot een stevig en 
glad deeg. Rol het deeg tot een bol, rol in folie en laat het 30 
minuten rusten in de koelkast. 
-Bestuif het werkblad met een beetje bloem en rol het deeg uit 
tot een plak van ongeveer een halve centimeter dik. 
-Druk met een steekvormpje figuren uit het deeg en leg ze op de 
met bakpapier bedekte bakplaat.  
-Bak de koekjes 15-20 min in de voorverwarmde oven.  
-Laat de koekjes op de bakplaat afkoelen. Bestuif de afgekoelde 
koekjes eventueel met poedersuiker. 
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Dagcentrum Ormendaal 

Wat een verrassing in het dagcentrum ! 
 

’s Morgens bij het binnenkomen werden de dagbezoekers begroet 
door een kleine viervoeter. 

Ik ben Trix, het hondje van 
Nicole, medewerkster van het 
dagcentrum. 
Vandaag mocht ik mee op 
bezoek komen. Trix vond het 
best fijn om aandacht te krijgen 
van zoveel mensen. 
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Met een tas koffie en een rust 
nemende Trix vertelden we onze 
verhalen en herinneringen  van onze 
hondjes van toen…… 

Nadien mocht ieder die dit wenste,  Trix 
haar dagelijkse verzorging geven. Wat 
kregen we veel liefde van haar. 

Trix toonde ook haar 
trucjes  

Onze dagbezoekers vonden het 
echt leuk  om Trix op bezoek te 
hebben. 
 
Zo een bezoekje is dan ook 
voor herhaling vatbaar!  
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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. 

Neem zeker eens een kijkje op 
onze nieuwe website! Je kan deze 
op 2 manieren vinden: 
 
Ga naar www.stbernardus.be/ldc-
de-blankaart 
 
Ga naar de algemene website 
www.stbernardus.be en klik 
vervolgens op ‘Aanbod’.  Klik 
nadien op de rubriek ‘lokaal 
dienstencentrum. 

1 

2 
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Het Maereland 

Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 
 

 5 juni   Vanrossum Els 
5 juni  Justaert Marc 
6 juni  Hoefkens Greta 
9 juni  Gijpers Urbain 
17 juni  Drappier Daniel 

Jarigen 
 
 

8 juni  Dewals François 
19 juni  Zetzsche Louis 
 

 In de huiskrant van april en mei is een fout geslopen 
waardoor enkele jarigen ontbraken. Onze oprechte excuses 
hiervoor! We wensen jullie alsnog een nieuw levensjaar vol 

geluk en een goede gezondheid! 
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3 juni  Minnoye Hilde 

5 juni  Van Hecke Katja 

9 juni  Roelants Karin 

10 juni  Tebourski Nadia 

11 juni  Dierick Sandra 

12 juni  Frederickx Ina 

13 juni  Lampis Giulia 

13 juni  Paeps Marit 

15 juni  Latrach Zoubida 

17 juni  Crabbe Gilberte 

21 juni  Vandebroek Christel 

21 juni  Frederickx Benthe 

23 juni  Dewil Maria 

24 juni  Sermeus Margareta 

26 juni  Haesaerts Line 

28 juni  Masson Yasmine 

29 juni  De Windt Sarah   

Medewerkers 

Jarige medewerkers: 
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Jarige Bewoners 

4 juni  Beersaerts Camilia (°1933) DV 

12 juni  Mathys Nelly (°1942) HZ 

21 juni  Faber Yolande (°1960) DV 

22 juni  Testelmans Augusta (°1929) DE 

27 juni  Cauberghs Paul (°1939) DE 

28 juni  Goethals Berthe Sidonie (°1937) HZ 

29 juni  Den Tempst Maria (°1937) DE 

29 juni  Lauwers Mariette (°1936) DK 
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Nieuwe bewoners 
 

Byvoet Philippe 
Woonde in Liedekerke 
Woont nu op De Vleugt 
 
Van Aerschot Mariette 
Woonde in Veltem-Beisem 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hous Emma 
Woonde in Wijgmaal 
Woont nu op De Eyckenmolen 
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Overleden bewoners 

Mees Guillaume 
Geboren op 05/06/1931 
Overleden op 04/05/2021 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Buelens Valentina 
Geboren op 08/08/1930 
Overleden op 06/05/2021 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Vanderleyden Jozef 
Geboren op 04/11/1952 
Overleden op 08/05/2021 
Woonde op De Eyckenmolen 
 
Vervliet Maria Ludovic (Zuster Steven) 
Geboren op 23/07/1930 
Overleden op 18/05/2021 
Woonde op Het Zonneveld 
 
D’Hauwer Simonne 
Geboren op 29/10/1929 
Overleden op 20/05/2021 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Donghi Raymond 
Geboren op 20/10/1935 
Overleden op 21/05/2021 
Woonde op De Vleugt 

Stouten Michael 
Geboren op 16/01/1930 
Overleden op 23/05/2021 
Woonde op De Eyckenmolen 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Het antwoord van de vorige prijsvraag: Vogeltjes 
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Declercq Marie-
Louise van Het Zonneveld PROFICIAT! 

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

Breng je antwoord binnen voor de 20e van de maand bij de coaches 
wonen en leven. De gelukkige winnaar krijgt een bon voor een 
consumptie in de brasserie. 

Maak een zin met de overgebleven woorden 


