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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 

maart, 

 

Na de stevige vorst in februari kijken we met z’n allen uit naar de 

naderende lente. De astronomische lente begint op 20 maart 2021. 

Dat is de dag waarop de dag en de nacht even lang zijn. Nadien wordt 

de dag steeds langer en dat tot 21 juni, de start van de zomer. Het 

woord ‘lente’ is dan ook een oude afleiding van ‘lang’ en heeft 

betrekking op het lengen van de dagen: “len(g)te”.  

Het lengen van de dagen heeft ook een effect op de natuur. De lente 

wordt traditioneel gezien als de periode van ‘nieuw leven’. Dat wordt 

gevierd met heel wat vruchtbaarheidssymbolen zoals de paashaas met 

paaseieren. 

 

Ook de zomertijd komt er weer aan. In de nacht van 27 maart op 28 

maart zetten we de klok een uur vooruit. 2 uur wordt 3 uur: een uurtje 

minder slaap. 
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Haar vader had een bijnaam: Mille 
Boem. Vanwaar dit komt weet 
Paulien niet zeker. Ze vermoedt dat 
het te maken heeft met de oorlog. 
 
Haar ouderlijk huis werd toen 
gebombardeerd. Ze waren net op 
dat moment het huis uit en op de 
vlucht voor de bombardementen. Zo 
zijn ze gelukkig aan de dood 
ontsnapt. Later werd hun huis 
opnieuw opgebouwd en het staat er 
nog steeds. Als je de Paardenstraat 
uit rijdt zie je het zo voor je. Ook 
Paulien is in heel Bertem bekend als 
Paulien Boem. 

In de kijker 

Paulien is opgegroeid in een gezin 
van negen kinderen, acht meisjes 
en één broer. Zij was de zevende in 
rij. Haar ouders waren boeren, ’t is 
te zeggen: haar vader was 
“ouleboer”, kolenboer. Indertijd 
werden de kolen aangebracht met 
de stoomtrein en vader ging die dan 
halen met paard en kar en bracht ze 
vervolgens naar de mensen thuis. Vader werkte soms ook voor de 
gemeente, als er straten werden aangelegd reed hij met paard en kar 
om het materiaal aan te leveren. 

Paulien en haar zus 

In de kijker: Paulien Laurent van Het Kuipersveld 
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Toen Paulien veertien jaar was, volgde ze in Brussel een opleiding 
tot kapster. Dagelijks nam zij ’s morgens de bus en keerde dan in de 
namiddag huiswaarts. De opleiding duurde ongeveer twee jaar. Ze 
mochten oefenen op mensen die, mits een kleine vergoeding, zich 
als oefenmodel presenteerden.  
 
Na haar opleiding is ze begonnen in een kapsalon gelegen in de 
Diestsestraat, te Leuven. Toen de oorlog uitbrak en Leuven zwaar 
gebombardeerd werd, hebben de ouders van Paulien het koppel 
van het kapsalon onderdak geboden, alsook hun vader, den bompa. 
Later is het koppel terug naar Leuven gekeerd. Den bompa had het 
zo goed bij Paulien haar ouders dat hij gebleven is. Zij hadden een 
grote tuin waar altijd wel wat te doen was. Dat beviel hem prima.  
 
Het was bij ons thuis altijd de zoete inval, vertelt Paulien. Toen 
Paulien trouwde begon ze haar eigen 
kapsalon op de Tervuursesteenweg. 
Enkele jaren later bouwden ze hun eigen 
huis in de Gerzenstraat . Daar werd haar 
nieuw kapsalon dan ook geopend.  
 
In die tijd was het kapsalon ook open op 
zondagvoormiddag. Een afspraak maken 
werd toen nog niet gedaan, de klanten 
kwamen als ze zin of tijd hadden. Zo 
gebeurde het weleens dat Paulien 
werkte tot één uur ’s nachts. Dit vooral 
als het kermis was in het dorp en de 
vrouwen graag mooi naar de kermis gingen. Ook als het 
communiefeesten waren, klopte Paulien lange dagen: ’s morgens 
vroeg bij de klanten thuis en nadien nog in het kapsalon. 
 

Paulien en haar man 
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In de kijker: Vervolg 
Maandag was sluitingsdag. Dan ging ze naar Brussel om 
haarproducten te kopen of naar Leuven om bijscholing te volgen. 
Vooral de bijscholing vond ze leuk omwille van het contact met 
collega’s. Er werd regelmatig plezier gemaakt en op de middag gingen 
ze in de stad lunchen. Met twee van hen heeft ze nog steeds contact.  
 
In de beginjaren van haar kapsalon reed ze elke vrijdag met de fiets 
naar Leuven om daar het haar van “de zelfstandigen” te coifferen. Dat 
bleek moeilijk te combineren met haar eigen kapsalon en dus stopte 
ze hier uiteindelijk mee. Haar werkdag bestond vooral uit knippen, 
kleuren en permanenten. Van “mise en plis” was toen nog geen 
sprake. In die tijd gebruikten de kapsters nog geen handschoenen. 
Haar handen lagen vaak open van de agressieve producten. Dat is nu 
gelukkig allemaal verbeterd.  
 
Paulien heeft haar kapsalon meer dan veertig jaar gehad. Ze deed het 
graag, en hield van haar klanten. Sommigen kende ze zoals haar eigen 
familie. Toen ze haar pensioenleeftijd bereikte, is ze met haar zaak 
gestopt. 
 
Het was goed geweest. 
 
Er is voor alles een tijd. 
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Foto’s De Vleugt 

Pannenkoeken voor 
lichtmis 
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Woord van de pastor 

De maand maart staat in het teken van de lente maar ook van de 
voorbereiding op Pasen. Maart 
is van oudsher voor de 
christenen de Vastenmaand en 
staat in het teken van soberheid 
en solidariteit met onze 
medemens. Deze tijd wordt ook 
de ‘veertigdagentijd’ genoemd. 
 

 
Waarom 40 dagen? Een beetje achtergrond 
In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte 
bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot 
stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas 
de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en 
ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook 
veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn 
 
Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de 
Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als 
het ware ‘nagespeeld’ in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken 
God en hopen hem uiteindelijk te vinden. 
 
Vasten is een praktijk die ook  in verschillende andere religies beoefend 
wordt. Zowel het jodendom, de islam, het hindoeïsme als het  
boeddhisme kennen vastenrituelen. Moslims kennen een vasten-
periode gedurende de maand ramadan. 

Nog een weetje : in de christelijke traditie wordt er op zondagen niet 
gevast. (46-6=40) 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/7#GEN-007-012
https://bijbel.eo.nl/bijbel/exodus/34#EXO-034-028
https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-koningen/19#1KI-019-008
https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/4#MAT-004-002
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFsme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddhisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramadan
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Wat betekent de ‘Vasten’ nog voor ons? 
 

V aarwel vlees? 
A nders dan anders? 
S oberheid en Solidariteit? 
T ijd van zoeken en bevragen? 
E ven stilstaan?  
N aar binnen kijken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God, inspireer ons,  
om de komende vastenperiode  

enthousiast te tuinieren in onze eigen tuin,  
om stil te staan bij de bloemen die er bloeien  

en hiervoor dankbaar te zijn, 
om hetgeen overbodig is als onkruid uit te trekken,  

om een engagement aan te gaan  
waarin uw handen en uw voeten zichtbaar worden,  

en om zo Pasen 
stilaan te verwelkomen in ons hart.  

 
 
 

Opgelet: De pastorale dienst is vanaf nu te vinden tegenover het 
kinélokaal. Je kan dit bereiken via het hoofdonthaal.  
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Prikbord 

Op de Kouter kregen ze 
hartverwarmend bezoek van 
Loemoeba. Een cavalier King 
Charels spaniel. 

Loemoeba is nog een jonge hond 
van 9 maand. Een hond zit dan 
volop in zijn pubertijd. 

Een nieuw Knuffelcontact op De Kouter! 
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   Onze bewoners hebben enorm 
 genoten van de vele knuffels. 

Zeker voor herhaling vatbaar!! 
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Prikbord 
 
 

 

Rek– en strekoefeningen door Josée op De Eyckenmolen 

Josée is een bezige bij, ze doet nog verschillende keren in de 
week haar rek en strek oefeningen. Het houdt haar lenig en 
goed te been.  
Als tienermeisje zat ze in de turn en dansclub. Hier kon ze naar 
hartenlust allerlei capriolen uithalen. Samen met haar 
vriendinnen heeft ze vele mooie optredens gegeven. Dit tot 
groot plezier van het Kortenbergse publiek. 
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Recept van de maand 

Frisse voorjaarssalade 

Ingrediënten 
1 halve krop botersla 
4 radijsjes in plakjes 
1 halve komkommer 
2 gekookte eieren 
4 cocktail tomaten 
 
Voor de dressing: 
1 el mayonaise 
1 el crème fraîche 
15 gr verse dille 
peper en zout naar smaak 
1/2 el citroensap 

Salade bereiding 

1. Scheur de slablaadjes van de krop en leg deze mooi op een 

bord. 

2. Verdeel de plakjes radijs en komkommer over de sla en snijd 

de eieren en tomaten in kwarten of plakjes, wat je zelf lekker 

vindt. 

3. Mix voor de dressing de mayonaise met de crème fraîche, 

citroensap, knip de dille in kleinere takjes en meng deze door de 

dressing. 

4. Voeg de dressing bij de salade zodra je deze gaat opdienen en 

breng op smaak met wat zout en peper. 
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Prikbord 

We vroegen aan enkele medewerkers en bewoners wat de 
vastenperiode voor hen betekent. Hier alvast enkele reacties: 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasten is voor mij een tijd om even stil te staan. 

Vasten voor mij is een tijd waarin ik uitgenodigd 
word om meer  uit mijn comfortzone te treden door 
bvb net dat ietsje meer aandacht te hebben voor 
mijn medemens in tekens en gebaren. 

Vasten voor mij zou kunnen zijn : elke dag een 
complimentje uitdelen. 

Vasten is voor mij doen zoals mijn ouders het 
me hebben voorgedaan: geen vlees op vrijdag. 

Vasten  betekent voor mij…een periode van 
bezinning én transformatie…van brandstof voor de 

ziel! 
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Een bewoner voelt zich eenzaam tussen de vier muren van z’n kamer; 
hij mist het contact met zijn (klein)kinderen ten gevolge van de corona-
crisis. Een vijftiger verliest zijn zoon aan zelfdoding. Een man wordt aan 
de kant gezet op z’n werk en zit thuis met een burn-out. Een jonge 
vrouw wordt geraakt en weggeslingerd door een auto. Dit zijn stuk 
voor stuk “mensen op weg” langs een pad dat soms steil en hobbelig 
is, universeel en tegelijk uniek, een rouwproces waar ik getuige van 
mocht zijn.  
Afscheid van een geliefd persoon, van je gezondheid of van een ideaal. 
Het gemis is voelbaar in hun lijf. Het zit vast als een steentje in hun 
schoen, iets dat ze meedragen en voelen in hun ziel. Tranen vloeien 
niet meer. Innerlijk huilen ze om het verlies dat zich opdrong. Hoe 
nemen we afscheid? Bestaat afscheid nemen wel? Of voelen én 
voeden we de verbinding met wie of wat we verloren zijn? Komen we 
via onze emotie weer in beweging?  
Jouw verdriet en gemis hoeft niet in quarantaine. In tederheid 
verstaan, geeft het erkennen van alle schakeringen van verlies meer 
kleur in je bestaan. Laten we vanuit deze erkenning de rijkdom, kracht 
en hoop omarmen die daardoor van binnenuit (kunnen) ontstaan. Dit 
roept bij mij een quote1 op, met dank aan collega Arlette: 
 

Om de hoop te ontmoeten, 
moet je de wanhoop voorbij zijn geweest; 

Wanneer je tot het einde van de nacht trekt, 
ontmoet je een nieuwe ochtend. 

Column: Over levenskunst 

1 Georges Bernanos, 20ste eeuw  - Elyn 
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Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 

Info: 

016/49.08.11 

ldc@stbernardus.be 

Bezoek ons op www.stbernardus.be/ldc 

en op LDC De Blankaart 

Het LDC is gesloten 

 
In LDC De Blankaart gaan er momenteel geen activiteiten  

door en dit al zeker tot 1 april. 

Hoe het verder gaat kan je via de website en de facebookpagina volgen. 

Ook alle doorlopende activiteiten zijn geschrapt:  
 

Dus ook geen  
 

petanque 
gezondheidsloket  

seniorengym  
Handwerk 

Gezelschapsspelen 
... 
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  Daarnaast is er ook tijd voor een gezellig spelletje kaarten.  

Dagcentrum Ormendaal 

Tijdens deze moeilijke tijden van 

corona denken we terug aan de 

mooie tijd van vroeger en hoe we 

deze beleefde.  

Aan de hand van mooie trouwfoto’s 

van vroeger halen de dagbezoekers 

van het DVC herinneringen op over 

hun eerste verliefdheid, hun huwelijk 

en huwelijksdag zelf.  
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Nieuwe medewerkers 

Reshetnikova Yekaterina  De Vleugt 
Clynhens Jonas    De Kouter 
Sughra Bibi     De Kouter 
Moors Inne     Elfenbosje 
Vanryckeghem Judith   Elfenbosje 
Vicca Nele     Elfenbosje 
Vermeulen Cindy    Elfenbosje 

Foto’s De eyckenmolen 

Taya op bezoek 

Medewerkers 
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Medewerkers 

Jarige medewerkers: 

 

1 maart  Vandeput Elke 
3 maart  Sawadogo Kali 
3 maart  D’Hont Lisa 
3 maart  Daems Miguel 
4 maart  Verlinden Marleen 
4 maart  Carpentier Yane 
5 maart  Renders Jenny 
5 maart  Van Renterghem Johnny 
7 maart  Demares Emilienne 
8 maart  Rentmeesters Evy 
10 maart Guiot Anouchka 
12 maart Verstraeten Rose 
13 maart Vandermeiren Ilse 
13 maart Gallee Jennifer 
14 maart Henderickx Millicent 
14 maart Dewyn Anneleen 
16 maart Vandeput Elisabeth 
17 maart Vrancken Sofie 
19 maart Dotremont Chantal 
20 maart Vandenberk Sally 
22 maart Gillijns Krista 
23 maart Cammaerts Sofie 
23 maart Vandenhoudt Deborah 
25 maart Brijs Karine 
25 maart Aquino Vargas Leticia 
26 maart Allemeersch Laurens 
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Het Maereland 

Jarigen 
 
 19 maart  Vanschoelant Florimon 

Vrijwilligers 

Jarige vrijwilligers 
 

 

 4 maart  Verlinden Marleen 
14 maart Lorent Maria  
21 maart Vlayen Kathleen 
23 maart Segers Peter 
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Foto’s De Kouter 

Bloemschikken 

Verwenkoffie en 
Glühwein 
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Jarige bewoners 
 

1 maart  Buyst Krista (°1968) HK 

3 maart  Verboven Arlette (°1941) DK 

4 maart  Biebaut Maria (°1931) HZ 

5 maart  Pollet Lucienne (°1934) HZ 

5 maart  Verstraete Christiane (°1939) HK 

6 maart  Zwarts Willy (°1937) DE 

9 maart  Smets Mauritius (°1929) DK 

10 maart Peeters Maria Bernardin (°1928) HK 

10 maart Vrebos Nicole (°1936) DV 

11 maart Van Hove Elisabetha (°1924) DK 

15 maart Beullens Godelieve (°1947) HK 

17 maart Raymaekers Marie Claire (°1933) HV 

18 maart Baeken Irene (°1920) DE 

20 maart Sellekaerts Marie Margareth (°1925) HK 

21 maart Sleypen Josee (°1933) DE 

23 maart Van Eycken Leona (°1955) TS 

24 maart Van Pee Denise (°1929) DK 

25 maart Vercammen Jozefina (°1920) HV 

28 maart Vanden Berge Denise (°1928) HZ 

28 maart Eembeeck Jean (°1931) DE 

29 maart Buekenhoudt Willy (°1933) HK 

30 maart Dehaes Stefanie (°1931) HH 
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Nieuwe bewoners 

 
 
 

Degreef Sabine 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op De Kouter 
 
Laes Georgette 
Woonde in Bertem 
Woont nu op De Kouter 
 
Van Rijne Roger 
Woonde in Herent 
Woont nu op De Vleugt 
 
Feytens Louis 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op Het Hoogveld 

Vanbruystegem Jacqueline 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
Van Langendonck Jeannine 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op De Kouter 
 
Van Tilburg Simone 
Woonde in Hasselt 
Woont nu op De Kouter 

Overleden bewoners 

Zwarts Augusta 
Geboren op 04/12/1930 
Overleden op 27/01/2021 
Woonde op De Kouter 
 
Berthels Albert 
Geboren op 08/05/1938 
Overleden op 18/02/2021 
Woonde op Het Hoogveld 

Morel Juliette 
Geboren op 16/07/1921 
Overleden op 22/02/2021 
Woonde op De Vleugt 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Het antwoord van de vorige prijsvraag: Waar liefde is, is leven. 
Deze maand waren er veel juiste inzendingen! De winnaar, 
getrokken door een onschuldige hand, is Mathys François van 
Het Maereland PROFICIAT! 

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

Verbind elk ei met het juiste dier. 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. 


