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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,  
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Voorwoord 

 juni, 

 

Op 21 juni gaat de zomer weer van start! De temperaturen gaan terug 

omhoog. Gelukkig zijn er heel wat manieren om het hoofd koel te houden.  

 

Wij voorzien alvast voldoende 

ventilators, bij tijd en stond een fris 

voetbad, een mocktail of ander 

koel drankje!  

 

Is de temperatuur toch wat draaglijker en heb je zin in wat beweging? Ga 

dan zeker eens een kijkje nemen in ons parkje. Op 3 juni openen we daar 

samen met de gemeente de eerste ‘beweegroute’ van Bertem! Een korte 

wandeling met onderweg enkele turnoefeningen voor jong én oud. Deze 

route is ook toegankelijk voor rolstoelen. De start van de route is aan de 

ingang van ons parkje. 

Bewegen of toch liever 

rusten in het zonnetje, 

geniet in elk geval van 

deze zomerse maand! 
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In de kijker: Scherpenheuvel 

Wanneer we op de Eyckenmolen een beetje in het rond vragen, is er                           

heel veel goesting om nog eens naar Scherpenheuvel te trekken. 

Onze enige en echte zuster Hedwige wil in de basiliek graag een 

gebedje prevelen. Ook Jos, Josée en de twee Maria’s willen mee. Ze 

gingen er vaak te voet of met de fiets naartoe. 

Voor Lore is het bedevaartsoord onbekend terrein maar haar 

nieuwsgierigheid is geprikkeld. 

Wij dus weg! 



5 

 

  Eerst even bezinnen, enkele kaarsjes aansteken, vijf keer rond de basiliek 

lopen … 

En dan is het tijd voor spijs en drank. Gezellig samen een terrasje doen.     



6 

 

  

Foto’s De Vleugt Woord van de pastor 

 

Gedurende de 40-dagentijd, hebben we met z’n allen  bijgedragen aan 

het initiatief : “Light a candle for peace” ten voordele van de 

vluchtelingen uit Oekraïne. Zoals jullie misschien wel weten heeft  ook de 

het gemeentebestuur van Bertem enkele gezinnen uit Oekraïne 

onderdak aangeboden: een hartverwarmend gebaar dat we graag willen 

meedragen.  

 

Wellicht zijn er heel 

wat onder jullie die zich 

nog goed herinneren 

wat oorlog met zich 

meebrengt:  angst en  

onzekerheid,  pijn en 

verdriet om zoveel 

slachtoffers . 

 

We hebben ondertussen maar liefst €400.40 bijeen verzameld en 

geschonken aan de gemeente Bertem voor hun initiatieven voor de 

Oekraïense vluchtelingen. Alvast bedankt aan alle sponsors. 

 

Gemeente Bertem organiseert voor de Oekraïners een 

ontmoetingsmoment met een stuk taart en een tas koffie. Ook de 

vrijwilligers die zich al een tijdje inzetten voor de vluchtelingen, zijn hier 

van harte welkom. Om de Oekraïense inwoners de kans te geven zich 

goed te integreren gaat het ontmoetingsmoment door in het lokaal 

dienstencentrum. Zo kunnen ze meteen een eerste contact leggen met 

verschillende inwoners van Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle. Daarnaast 

zal de gemeente het ingezamelde geld gebruiken voor de aankoop van 

schoolmateriaal voor de Oekraïense kinderen. 
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Abbé Pierre (1912 – 2007) 

Frans priester, lid van de weerstand gedurende WOII, richtte in 1949 de 

Emmaüs beweging op met als doel vluchtelingen, armen en thuislozen te 

helpen 

 

Volgend gebed is geschreven door Abbé  Pierre naar aanleiding van de 

2de WO, maar is nog steeds actueel. 

 

Ik zal blijven geloven 

"Ik zal blijven geloven, zelfs als iedereen de hoop verliest. 

Ik zal blijven liefhebben, zelfs als anderen haat zaaien. 

Ik zal blijven bouwen, zelfs als anderen vernietigen. 

Ik zal over vrede blijven spreken, zelfs te midden van een oorlog. 

Ik zal licht blijven verspreiden, zelfs te midden van de duisternis. 

Ik zal blijven zaaien, zelfs als anderen de oogst vertrappen. 

En ik zal blijven schreeuwen, zelfs als anderen zwijgen. 

En ik zal blijven een glimlach brengen op gezichten in tranen. 

En ik zal verlichting brengen, als we de pijn zien. 

En ik zal redenen tot vreugde bieden waar alleen maar verdriet is. 

Ik zal degene die besloot te stoppen, aanmoedigen om door te lopen... 

En ik zal mijn armen uitstrekken naar hen die zich uitgeput voelen". 

Binnenkort is het  Wereldouderendag  (26 juli), een initiatief van Paus 
Franciscus dat we hier in huis ook graag wat vorm zouden willen 
geven tijdens de week van 25 juli . Hiervoor zouden we ook de hulp 
van familie en medewerkers willen vragen.  

Daarom doen we nu al een oproep om volgende ‘cadeautjes’ te 
verzamelen. 

leuke anekdotes over onze bewoners 

wijze uitspraken , levenswijsheid 

straffe of ontroerende verhalen 

Jullie mogen deze bezorgen aan het diensthoofd of aan de coaches 

W&L 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking 
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Foto’s De Vleugt Foto’s De Vleugt 

De tuin op De Vleugt is 
klaar voor de zomer! 
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Foto’s Huize Vaerenberg 

Gezelligheid troef op 
Huize Vaerenberg! 
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Kledijverkoop 
Vrijdag 1 juli 

Plaza 
Doorlopend van 14u tot 16u 

Prikbord 
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 Praatcafé: voorstelling “Va is koning” 
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Prikbord 

Samen voor warme 
geluksmomentjes. 

Uitdaging medewerkers. 

Elke medewerker en 
bewoner komen aan 

bod. 

Samen beleven we een 
extra momentje. 

We hebben ieder 
ons eigen talent. 
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Recept van de maand 

Zomer mocktail 

Ingrediënten 

Bruisend water 150 ml 

Ginger ale 250 ml 

Kiwi 1 stuk 

Limoen 1 stuk 

Munt 2 takjes 

Bereiding 
 
-Pak een glas en doe hier een paar ijsblokjes in. 
-Schil de kiwi en snijd deze in dunne plakken. Maak de limoen 
goed schoon en snijd hem in dunne parten. 
-Doe de limoen, kiwi en takjes munt in het glas en vul dit aan met 
het bruisende water en de ginger ale. 
-Roer even door en geniet! 

De naam van de mocktail verklapt eigenlijk al een beetje wat dit 
drankje is, want het is een stukje zomer in jou alcoholvrije 
cocktail! Lekker fris en fruitig en perfect om mee te genieten op 
een warme dag!  
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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  

Woensdag van 14u-16u: Lijndans, Kaarten en Rummikub ism 

OKRA (niet op 01/06) 

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.  

08, 22/06/2022 – Wandelclub ism OKRA Korbeek-Dijle  14:00 - 16:00 

14/06/2022 – Pc– en internetcafé 14:00—16:00 

Wij willen je graag verder helpen bij alle mogelijke vragen 
die je hebt bij het werken aan je pc en tablet. Neem je 
laptop mee. Elke maand behandelen we ook een ander 
onderwerp. Graag vooraf uw aanwezigheid bevestigen.  

02/06/2022 – Time-out tegen pesten 19:00-22:00 

Tijdens de vorming ‘Time Out tegen Pesten’ kom je te 
weten hoe je een pestvrije omgeving kan creëren en 
gaan we samen op zoek naar een positief antwoord op 
pestgedrag. De vorming staat stil bij wat pestgedrag is, 
hoe het ontstaat en leert je de No Blame methode 
kennen als antwoord op een pestsituatie.  

03/06/2022 – Inhuldiging beweegroute 13:30-15:30 

De nieuwe beweegroute in Bertem zal geopend worden 
aan lokaal Dienstencentrum De Blankaart. Aan het LDC  
staat een informatiebord met een overzicht van de 
wandelroute. Deze is aangegeven met groene pijltjes en 
de beweegoefeningen worden getoond op groene 
borden.  
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Dagcentrum Ormendaal 

 WAT een vreugde …. WAT een plezier …. Wat een ambiance !!! 

 

Vorige maand kreeg het dagcentrum bezoek van  het dagcentrum 

Noah uit Kortenberg. 

Wij organiseerden voor alle aanwezigen een aangename namiddag. 

 

 

 

Voor bij de koffie 

hadden we 

zelfgebakken wafels 

voorzien. 

         

 

 

 

 

Nadien stond  er SWINGO (=een 

interactieve muzikale bingo ) op ons 

programma.            
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De namiddag was gevuld met  

Lachen…  Zingen …. Dansen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als afsluiter kreeg iedereen nog een kleine  

Attentie ! 
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Foto’s De Stappers 

De Stappers op stap!                                                                                     

 Wij zijn vertrokken, we wandelen door dorp en veld.                                                                

Voor ieder wat wils.                                                                                                         

Gewoon gezellig samen op pad.                                                                                            

Onderweg een beetje gek doen is toegelaten.                                                                                  
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Jarigen 
 
 8 juni  Dewals Francois 

19 juni  Zetzsche Louis 

Het Maereland 

Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 

 
5 juni Justaert Marc 
5 juni Vanrossum Els 
6 juni Hoefkens Greta 
8 juni Callens Patrick 
9 juni Gijpers Urbain 
14 juni Van Wijmeersch Agnes 
16 juni Ostyn Paule 
29 juni De Windt Sarah 
30 juni Delaey Patricia 
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Jarige medewerkers: 

Medewerkers 

Nieuwe medewerkers 

2 juni  Vanhoof Katelijne 
3 juni  Minnoye Hilde 
9 juni  Roelants Karin 
11 juni  Dierick Sandra 
13 juni  Lampis Giulia 
13 juni  Paeps Marit 
15 juni  Fontebasso Emilio 
17 juni  Crabbe Gilberte 
20 juni  Vandesande Tuur 
21 juni  Frederickx Benthe 
23 juni  Dewil Maria 
23 juni  Verpoucke Lies 
24 juni  Sermeus Margaretha 
25 juni  Goethals Jasmine 
26 juni  Haesaerts Line 
28 juni  Masson Yasmine 
29 juni  De Windt Sarah 

Mertens Tessa   Het Zonneveld 
Gerrits Catharina   De Kouter 
Martin Tania    IME 
Wilssens Melissa   Nacht 
De Ryck Elysa   Elfenbos 
Alemayehu Aynadis  Het Hoogveld 
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Jarige Bewoners 

2 juni  Houben Barbara (°1928) DK 

2 juni  Empereur Judith (°1927) DE 

4 juni  Beersaerts Camilia (°1933) DV 

9 juni  Dewit Maria (°1931) DV 

17 juni  Koekelkoren Germana (°1931) DE 

18 juni  Neefs Greta (°1945) DK 

25 juni  Weckx Maria (°1932) DE 

29 juni  Den Tempst Maria (°1937) DE 

29 juni  Lauwers Mariette (°1936) DK 
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Nieuwe bewoners 
 

 
Dewit Maria 
Woonde in Bertem 
Woont nu op De Vleugt 
 
Van Rijne Marcel 
Woonde in Wilsele 
Woont nu op Het Zonneveld 
 
Vandenbosch Edgar 
Woonde in Bertem 
Woont nu op De Kouter 
 
Graulus Julia 
Woonde in Duisburg 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Lefevre Genoveva 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op De Eyckenmolen 
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Overleden bewoners 

Testelmans Augusta 
Geboren op 22/06/1929 
Overleden op 07/05/2022 
Woonde op De Eyckenmolen 
 
Putseys Francine 
Geboren op 03/11/1926 
Overleden op 20/05/2022 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
De Keyzer Marie 
Geboren op 03/08/1932 
Overleden op 22/05/2022 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Dehaes Stefanie 
Geboren op 30/03/1931 
Overleden op 28/05/2022 
Woonde op Het Hoogveld 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Dewit Maria van 
De Vleugt PROFICIAT! 

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

Verbind de personen met de juiste tvzender. 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. 

    


