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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 : Kristine Bosmans
Inzendingen bij de redactie verwacht tegen de 15e van de maand vóór verschijnen.
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Voorwoord
Mei,
hoort heel vrolijk en mooi te zijn,
De natuur bloeit rustig op, maar de mensen blijven in hun kot.
Deze zin schemert de afgelopen dagen overal doorheen, en of we
het nu al dan niet weten te verteren, het is een regel die we dienen
na te leven. Updates kan je bekijken: https://www.stbernardus.be en
https://www.facebook.com/wzcstb
In de maand mei vieren we onze moeders.
Ondanks alle ongemakken is het een gebeuren waar we niet aan willen
voorbij gaan. De tweede zondag van mei (in sommige streken is dat op
15 augustus) zorgen trotse kindjes voor mama’s ontbijt en hebben een
al dan niet zelfgemaakt cadeautje voor haar klaar.
Moeders worden overal en al duizenden jaren gevierd.
Want elke moeder is uniek en staat altijd klaar om te zorgen, te troosten
en te helen. Om alle moeders in en om het huis te eren, zetten we hier
een symbolisch boeketje bloemen en een gedichtje voor u klaar.
Clair-obscur met kind
In het hoekige huis
loopt een vrouw
met ronde gebaren en
zorgt voor een kind.
Uit de hoge vensters
komt rozig licht.
De schreeuw van de kraai
kaatst terug op het platte dak.
In de tuin staan
de hoge zachte wuivende pluimen.
Ze wiegen de rest
van de wereld
in slaap.
Particia Lasoen
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Woord van de Pastor
Mei 2020
In deze meimaand, waarin de lente al volop alles in bloei heeft gezet,
denken wij in het bijzonder aan Maria.
Maria, de vrouw bij uitstek die vertrouwde op God, ook al begreep ze
niets van wat er allemaal gebeurde. Ook wij kunnen moeilijk begrijpen
wat er allemaal gebeurt in deze periode; we zitten met zoveel vragen,
zoveel onmacht, zoveel onbegrip, misschien ook zoveel boosheid.
Waarom moest dit gebeuren?
Misschien kan Maria ons helpen om in deze onzekere tijden ons
vertrouwen niet te verliezen, om “ja“ te zeggen tegen wat op ons pad
komt in plaats van ons te verzetten, om ons open te stellen voor
Gods genade. Om tegen beter weten in te zeggen zoals Maria:
“Mij geschiede naar Uw Woord”
en hoopvol uit te kijken naar wat komen zal.
Laat ons samen troost en kracht putten uit enkele mooie Mariagebeden
en zo opnieuw vertrouwen en moed scheppen, wetend dat we er niet
alleen voor staan en laat ons vooral de hoop niet verliezen, dat lichtje
dat zo kostbaar is en nooit mag doven.

Geloven met Maria
Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt.
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Bid voor ons Maria
Bid voor ons Maria
Wij die onderweg zijn,
met onze zorgen
met zwarte ogen
voor wat komen gaat.
Bid met ons
dat wij een eind met jou
kunnen meegaan,
om de weg van Jezus te volgen
Om God in ons zijn leven
te laten leiden,
dat wij van onze toekomst
meer feest,
meer écht leven kunnen maken
meer
dan dood en ellende,
ziekte en gevaar.

J.van den Bergh

Wees gegroet, Maria,
moeder van de Heer,
leer mij luisteren
als God tot mij spreekt
en geloven dat Hij,
ook voor mij
een goede boodschap heeft.
Wees gegroet, Maria,
moeder van de Heer,
help mij doen dat wondere
dat God mij vraagt
en vertrouwen dat zijn liefde
alles ten goede keert.
Wees gegroet, Maria,
laat mij niet alleen,
als pijn en kwaad mijn hart en leven breekt
en vertel mij dan van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.
E. Laridon
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Hoop doet leven
Paus Franciscus in de paaswake:
Geef de hoop niet op!
In de paaswake zaterdagavond had de paus
gelovigen opgeroepen om zich door de
duisternis en de eenzaamheid als gevolg
van de coronapandemie niet van de hoop
op een betere toekomst te laten beroven.

Alles zal in orde komen, zeggen we in deze
weken met volharding, vasthoudend aan de schoonheid van onze
menselijkheid, terwijl we bemoedigende woorden uit het hart laten
opkomen.
Wij kunnen en moeten hopen, want God is trouw, zei de paus.
Hij liet ons niet alleen, Hij bezocht ons.
Hij kwam in al onze toestanden, in pijn, in angst, in de dood.
Zijn licht heeft de duisternis van het graf verlicht:
vandaag wil Hij de donkerste hoeken van het leven bereiken.

Zuster, broeder, ook al heb je de hoop in je hart begraven, geef
niet op: God is groter.
Duisternis en dood hebben niet het laatste woord.
Hou moed, bij God is niets verloren!

De Meimaand is Mariamaand.
Begin al maar te oefenen  binnenkort gaan we samen
Marialiederen zingen 
Data zullen per wooneenheid bekend worden gemaakt.
We wensen jullie alvast een mooie en hoopvolle meimaand
Ineke en Luc
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Het kleine meisje hoop
Het geloof waar ik het meest van hou,
zegt God, is de hoop.
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
Daar ben ik van ondersteboven.
Mensen zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat
en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren
maar met voorzichtige gebaren
in hun hand en in hun hart bewaren,
een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en nooit wil doven.
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.
Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,
die wijzen de weg.
Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:
het is dat kleine meisje hoop
dat al wat tussen mensen leeft
hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.
Want het is dat kleine meisje hoop
- ,je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is 
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.
Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.
(naar Charles Péguy)

7

Foto’s
Koekjes bakken op DV

Belevenistafel
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Petanque op DV

Pakjes ontvangen op DV

9

“Lach je rijk” op DV

In de buitenlucht met DV

10

Cafe quarantaine op DV

Wafels op DV
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Wellness op DE

Poes op bezoek op DE

12

Knutselen op DE

Max op bezoek op DE

13

Petanque met DE

Appelflappen bakken op HZ

14

Pompons crea pasen op HZ

15

Muziekoptreden aan HZ

Crea pasen buiten aan HZ

16

Genieten van de lentezon op HH

Wafels bakken op HH

17

Raamconcert op HH

18

Vogels spotten op HH

Raambezoek op HH
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Prijsvraag

be

Welke 6 woorden zoeken we hier?
1
2

3

4

6

5

Breng je antwoord binnen voor de 20e van de maand bij de
Dienst Animatie. De gelukkige winnaar krijgt een bon voor koffie
en taart in de cafetaria.
Naam: ……………………………………. Woonafdeling: ……………………….
Oplossing vorige prijsvraag:
De cijfercode is 63247
Winnaar van de prijsvraag is Vanderlook Gaby van Het Hoogveld
PROFICIAT!
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Het Maereland
Jarig in mei
Proficiat!
7 mei: Soetemans Yvonne
8 mei: Lismont Justine
21 mei: Vanderborght Marie-Jeanne

Wees de zon van de dag
Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk,
als een gave en zo mogelijk als een feest!
Sta ‘s morgens niet te laat op!
Kijk in de spiegel, en lach tegen jezelf
en zeg ‘goedemorgen’ tegen jezelf,
dan ben je een beetje geoefend
om het ook tegen anderen te zeggen!
Als je de ingrediënten van de ‘zon’ kent,
kun je ze zelf maken evengoed als dagelijkse soep.
Neem een grote portie goedheid, doe er flink wat geduld in,
geduld met jezelf, geduld met anderen.
Vergeet dat tikkeltje humor niet,
om de tegenvallers te verteren.
Meng er een behoorlijke dosis werklust in
en giet over alles een gulle lach en je hebt
de zon van de dag!
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Lokaal Dienstencentrum De Blankaart

Ook het LDC is gesloten!
In LDC De Blankaart gaan er momenteel ook geen activiteiten
meer door en dit al zeker tot en met 13 april.
Hoe het verder gaat kan je via de website volgen.

Bezoek ons op www.stbernardus.be/ldc
en op

LDC De Blankaart

Info:
016/49.08.11
ldc@stbernardus.be

Ook alle doorlopende activiteiten zijn geschrapt:
Dus ook geen

petanque
gezondheidsloket
handwerken
seniorengym
gezelschapspelen
...

22

Update van het Lokaal Dienstencentrum De Blankaart
De verspreiding van het coronavirus wordt nauwlettend opgevolgd door
de verschillende overheden en instanties.
Volg aandachtig de richtlijnen die in de media verschijnen en neem de
hygiëneregels in acht.
Veelgestelde vragen en antwoorden over het virus kan je vinden op de
website www.info-coronavirus.be.
Dagelijks kan je ook de update van Sint Bernardus lezen op de website
https://www.stbernardus.be en https://www.facebook.com/wzcstb

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 15 april werd beslist om de
geldende maatregelen te verlengen tot en met 3 mei.
Dit wil zeggen dat de sluiting van ons dienstencentrum nog verlengd
werd.
Tijdens deze Coronatijd, waar we ons na verloop van tijd toch geïsoleerd
gaan voelen, beseffen we pas echt goed de nood aan sociaal contact.
Laten we daarom niet vergeten dat het Lokaal Dienstencentrum net
dankzij uw aanwezigheid, aan die nood een antwoord kan en wil bieden.
We hebben ons aanbod altijd proberen af te stemmen op uw behoeften
en daarom willen we graag alle vrijwilligers danken die er altijd voor ons
zijn geweest.
Ze hebben vele aangename uurtjes samen met u doorgebracht, en zich
vol overgave ingezet in vele verschillende activiteiten hier in huis.
We wachten op de dag dat we de deuren weer mogen openzetten en
jullie, bezoekers, cursisten, lesgevers, ... kortom iedereen weer mogen
verwelkomen.
Kijken jullie samen met ons ook uit naar:


die warme babbel



een antwoord op uw vragen rond welzijn, zorg en dienstverlening



het aanbod van informatieve, vormende, recreatieve activiteiten



het wekelijks samen gezond bewegen



de boeiende blik in de digitale wereld van de pc, smartphone



tablet enz...



het denken en handelen rond duurzaamheid

Gegarandeerd voor ieder wat wils! Suggesties zijn ook welkom!
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Medewerkers
Jarige medewerkers:

2 mei: DE CLERCQ ANNICK
3 mei: SOETEMANS GRETA
5 mei: AUGUSTIJNS ROSE-MARIE
6 mei: VAN VLASSELAER MARIA
10 mei: VAN WOLPUT RUPERT
10 mei: VAN AERSCHOT KELLY
10 mei: HUBIN TESSY
11 mei: VANDERLINDEN HILDE
11 mei: DECOCK KAREN
14 mei: VLAYEN GRETA
15 mei: TODTS LINDA
15 mei: VAN ASSCHE INES
19 mei: VREBOS KARINE
19 mei: BOUZARPOUR FARYÂN
22 mei: BUEDTS ELLY
23 mei: MEULEMANS SUZANNE
25 mei: CARELS STEFANIE
25 mei: GURUNG JENNY
26 mei: HERCKENS MARINA
26 mei: ADEYINKA TOJUADE SIKIRAT
28 mei: PARDON RANI
29 mei: KABA DOUSSOU
31 mei: SCHEPERS KARLIEN
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Nieuwe medewerkers

Deliën Annick
Dufour Olivia
Candries Luna
Naeten Hilde
Adeyinka Tojuade
Feremans Jorien

DV
DV
DE
HZ
DK
HK

Vrijwilligers
Jarige vrijwilligers
Mei:
5 mei:
15 mei:
16 mei:
21 mei:
29 mei:

Augustijns Rose
Smets Micheline
Aertgeerts Patrick
Vanderborght Marie-Jeanne
Binnard Jos
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Nieuwe bewoners
Mevrouw Smets Paula
Geboren op 9/01/1935
Woonde in Leefdaal
Woont nu op Het Zonneveld

Mevrouw Gielis Mathilda
Geboren op 19/04/1936
Woonde in Herent
Woont nu op Het Hoogveld

Mevrouw Rems Lea
Geboren op 24/ 1/1936
Woonde in Bertem
Woont nu op De Kouter

Mevrouw Van Noppen Emilienne
Geboren op 8/07/1941
Woonde in Bertem
Woont nu op De Kouter

De heer Steeno Karel
Geboren op 14/09/1933
Woonde in Bertem
Woont nu op De Vleugt

De heer Donghi Raymond
Geboren op 20/10/1935
Woonde in Leefdaal
Woont nu op De Vleugt
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Overleden bewoners
Mevrouw Moortgat Paula
Geboren op10/06/1922
Overleden op 27/03/2020
Verbleef op De Kouter

De heer Baus Marcel
Geboren op 16/04/1939
Overleden op 18/04/2020
Verbleef op Het Zonneveld

Zr. Van De Sompel Diane
Geboren op 21/08/1935
Overleden op 27/03/2020
Verbleef op Het Zonneveld

Mevrouw Rondou Jeanne
Geboren op 9/06/1926
Overleden op 19/04/2020
Verbleef op De Vleugt

De heer Verhaegen Renaat
Geboren op 2/07/1924
Overleden op 31/03/2020
Verbleef op Het Zonneveld

Mevrouw Ronsmans Marie-Louise
Geboren op 10/02/1930
Overleden op 20/04/2020
Verbleef op Het Zonneveld

De heer Deno Jozef
Geboren op 1/06/1936
Overleden op 1/04/2020
Verbleef op De Kouter

Mevrouw Vanstockstraeten Rosa
Geboren op 3/10/1923
Overleden op 21/04/2020
Verbleef op De Vleugt

Mevrouw Steenbeek Emilia
Geboren op 10/01/1928
Overleden op 10/04/2020
Verbleef op Het Hoogveld

De heer Poinet Paul
Geboren op 9/06/1930
Overleden op 21/04/2020
Verbleef op Huize Vaerenberg

De heer Van Der Biest Jan
Geboren op 18/02/1932
Overleden op 10/04/2020
Verbleef op De Vleugt

De heer Vancuyck Juliaan
Geboren op 5/09/1929
Overleden op 22/04/2020
Verbleef op De Vleugt

Mevrouw Gerets Denise
Geboren op 4/06/1937
Overleden op 14/04/2020
Verbleef op Het Hoogveld
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Jarige bewoners
1 mei:
2 mei:
5 mei:
8 mei:
9 mei:
10 mei:
13 mei:
14 mei:
17 mei:
21 mei:
22 mei:
24 mei:
27 mei:

Caron Josiane (°1944) HK
Vanloye Jean-Pierre (°1956) DV
Pinnoy Josee (°1937) HZ
Berthels Albert (°1938) HV
Cluyts Aloysius (°1932) HH
Reynders Alfons (°1934) DK
Pelegrin Marc (°1961) DV
Van Rossum Yvan (°1953) HH
Vanderfeesten Anna Maria (°1932) HV
Schauwers Maria (°1934) DE
Dewals Gabriella (°1932) HZ
Vosters Simona (°1950) DK
De Niet Nelly (°1931) HZ
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