
1 

 

 
32 ste jaargang  
mei 2021 
 
VU Lieve Schuerman 
Egenhovenstraat 22 – 3060 Bertem 

 
Maandelijks tijdschrift 

Woonzorgcentrum 
St. - Bernardus Bertem 

Afgiftekantoor 3060 Bertem 
P2A9706 

 

België – Belgique 
P.B. 

3060 Bertem 
BC 4759 

St.-Bernardus 

Huiskrant 



2 

 

3 Voorwoord 
4 In de kijker 
6 Foto’s De Eyckenmolen 
7 Foto’s De Vleugt 
8 Woord van de pastor 
10 Foto’s wandelen in Bertem 
11 Foto’s De Kouter 
12 Prikbord 
16 Foto’s Huize Vaerenberg 
17 Dagcentrum Ormendael 
18 Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 
19 Het Maereland  
20 Column: over levenskunst  
23 Foto’s Het Kuipersveld 
23 Foto’s Het Zonneveld 
24 Medewerkers 
25 Vrijwilligers 
25 Jarige bewoners 
26 Nieuwe bewoners 
27 Overleden bewoners 
28 Prijsvraag 

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 

mei, 

 

Deze maand deel ik graag met jullie het begin van het grote 

verhalende gedicht ‘Mei’ van Herman Gorter. Dit grote epos verscheen 

in 1889 en telde maar liefst 4381 versregels.  

 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid 

 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid: 

Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, 

Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht 

In een oud stadje, langs de watergracht 

In huis was 't donker, maar de stille straat 

Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat 

Nog licht, er viel een gouden blanke schijn 

Over de gevels in mijn raamkozijn. 

Dan blies een jongen als een orgelpijp, 

De klanken schudden in de lucht zoo rijp 

Als jonge kersen, wen een lentewind 

In 't boschje opgaat en zijn reis begint.  
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In de kijker: Eigen streek 

!Citytrip-TIP!  
Op ontdekkingsreis in eigen streek 
 
Als ware toeristen gingen de bewoners van het Hoogveld op (her)
ontdekking in eigen streek. 
Met allemaal voormalige inwoners van Leefdaal, trokken we er met 
onze hop-on-hop-off bus op uit. 
 
De sightseeing tour startte met een halte aan de voormalige huizen 
van onze bewoners. Herinneringen werden opgehaald en gedeeld. 

 



5 

 

  

Natuurlijk hadden wij het geluk dat de weergoden ons gunstig 
gezind waren, maar dat Leefdaal een bezoekje meer dan waard is, 
blijkt uit de sfeerbeelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op onze terugweg, hielden we  nog een 
laatste keer halte bij een huis, waar de 
buren klaarstonden om ons uit te wuiven.  
Met deze warme ontvangst, keerden we 

voldaan naar Sint Bernardus terug en 

werden er bij een glaasje fruitsap al 

plannen gesmeed voor een volgende 

uitstap. 
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Foto’s De Eyckenmolen 

Patchwork  

Zingen in 
de zon! 
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Foto’s De Vleugt 

Fietstocht 

Wafels 
 bakken 



8 

 

 

 
Mei, de maand van de meiklokjes, maar van oudsher 

ook de Mariamaand. 
 

De maand waarin vele kapelletjes rijkelijk getooid zijn 

met veldbloemen in al hun pracht ter ere van Onze Lieve Vrouw. 

Maria, een bijzondere vrouw, een vrouw die velen geïnspireerd heeft 

en nog steeds inspireert. Maria, het toonbeeld van Moederschap. Een 

moeder die tot het uiterste gaat, iemand met een groot en liefdevol 

hart. Ze is bereid om zich in alles aan Gods 

wil toe te vertrouwen. Zij zegt ‘ja' ofschoon 

ze nog niet weet waarheen de weg waarop 

ze zich begeeft voeren zal. Zij vertrouwt 

zich geheel en al aan God toe. Dit is ook 

voor ons een uitnodiging: ons 

toevertrouwen aan het Leven met een 

grote “L”. 

 
Woorden van de H. Bernardus over Maria 
(1090-1153) 
 
Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet. 
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet. 
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet. 
Als zij u steunt, valt gij niet. 
Als zij u beschermt, vreest gij niet. 
Als zij u leidt, wordt gij niet moe. 
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel. 
 
(uit: gebeds-en bezinningsboekje Ave Maria dekenaat Eeklo; hier vind 
je ook nog vele andere gebeden o.a. het ‘Wees gegroet’) 

Woord van de pastor 
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Bidden met het “Wees gegroet Maria” 
 
Wees gegroet Maria, 
Wij groeten je als de uitverkorene van God, in wiens handen jij je 
leven hebt gelegd. 
 
Vol van genade, 
Zo heilig en groots, en toch zo geborgen en bescheiden op de 
achtergrond. 
 
De Heer zij met U, 
Met Zijn liefde, Zijn ontferming, Zijn goedheid. 
 
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, 
En toch een voorbeeld van eenvoud voor alle vrouwen die op een 
of andere wijze moeder zijn. 
 
En gezegend is de vrucht van Uw lichaam Jezus. 
Die gezonden werd door de Vader voor het geluk van alle mensen. 
 
Heilige Maria, Moeder Gods, 
Jij die aan de Verlosser van de wereld het leven hebt gegeven. 
 
Bid voor ons, arme zondaars, 
Help ons open te staan voor alle mensen, maak ons één van hart 
en geest. 
 
Nu en in het uur van onze dood. 
Blijf ons nabij in bange dagen, in ziekte, lijden en dood.  
Wees onze bron van troost en uitzicht op nieuw leven 
Amen. 
 
In de loop van de maand mei zal er een Mariahulde doorgaan. 
En in juni, als het weer het toelaat, gaan we ‘op bedevaart’ langs 
de kapelletjes hier in de buurt. 
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Foto’s Wandelen in Bertem 
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Foto’s De Kouter 

Bloemschikken 

Wafelenbak 
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Prikbord 

 

 

 

 

 

Ons Irène is de kaap van 100 voorbij!                                                                                        

Ze is meestal erg opgewekt en blij.                                                                                          

Ze zingt en grapt nog steeds.                                                                                                

Daarom klinken wij op haar.                                                                                                  

FEEST-FEEST-FEEST! 
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Prikbord 

 

-Stap op je eigen tempo 

-draai met de klok mee 

-Stap terug naar je startpositie 

-draai tegen de klok in 

-je maakt een 8-vormige 

beweging 

-herhaal deze beweging 

Wist je, dat  ... 
Madame Arabelle, alias de “ koffiekar” binnenkort niet langer door de 
gangen rolt en rammelt. Na jarenlange trouwe dienst zal ze niet meer 
uitrijden! Enkele bewoners nemen met een beetje spijt in hun hart af-
scheid van hun koffiekar. Maar niet getreurd, we maken een gezellig 
koffiehoekje waar we SAMEN genieten van een kopje en een koekje.  

Evenwichtsoefening: Stappen en ronddraaien 
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Recept van de maand 

Koekjes met chocoladedruppels 
Ingrediënten 
-240 gr kinnekes suiker 
 (lichtbruine suiker) 
-240 gr cassonade  
 (donkerbruine suiker) 
-480 gr bloem 
-2 theelepels bakpoeder 
-4 eieren 
-240 gr boter 
-240 gr chocolade druppels 
-2 druppels vanille-extract 

Bereiding 
-Meng de lichtbruine suiker, de donkerbruine suiker en de boter 
tot 1 geheel. 
-Voeg het vanille-extract en de eieren toe. 
-Voeg de bloem en het bakpoeder geleidelijk aan toe. 
-Voeg de chocoladedruppels toe aan het deeg. 
-Schep met een ijsschep bollen en leg op de bakplaat. Laat 
voldoende ruimte tussen de verschillende bollen want ze zetten 
nog wat uit.  
-Bak ongeveer 12 minuten op 190°C 
 
Tip: Nog meer chocoladesmaak? Voeg 100 gr gesmolten 
chocolade toe aan de boter 
Tip: Het rauwe deeg is tot 1 week houdbaar in de koelkast. 
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Foto’s Huize Vaerenberg 

Marktbezoek 
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Bezoekers van het dagcentrum aan het woord 
 

 
We komen naar het dagcentrum:  

Voor een gezellige babbel 
Voor het leuke gezelschap 

Voor de gezellige sfeer, we kunnen al eens lachen en een grapje maken  
Voor een luisterend oor 

Gezellig samen genieten van ons middagmaal 
Hier hebben we onze bezigheid 

We worden respectvol behandeld 
We voelen ons niet alleen  

Dagcentrum Ormendaal 
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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 

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. 

Pasen in de PLAZA 
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Het Maereland 

Jarigen 
 
 1 mei  Goslain Birgit 

7 mei  Soetemans Yvonne 
8 mei  Lismont Justine 
9 mei  Cluyts Alois 
21 mei  Vanderborght Marie Jeanne 
31 mei  Lorent Edmond 

 
 

De lente is in het land! 
Ook in ons parkje 
staan de bloesems in 
volle glorie open! 
Het bijenhotel bruist 
van het leven.   
Als het zonnetje 
schijnt is het echt 
heerlijk vertoeven in 
het wandelpark! 
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Column: Over levenskunst 

Een woonzorgcentrum met een psycholoog in dienst. Hoewel veel 
bewoners kopzorgen hebben, is die keuze nog ongewoon. 
Ouderenpsycholoog Elyn Smets vertelt ons hoe dat komt en waarom dat 
moet veranderen. Zij draagt met haar werk bij aan betere levenskwaliteit. 
Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor families en medewerkers. Dat 
er meer woonzorgcentra in een psycholoog moeten investeren, vindt ze 
dan ook vanzelfsprekend.   

Elyn Smets is psycholoog en referentiepersoon dementie in 
woonzorgcentrum Sint Bernardus in Bertem. Het woonzorgcentrum 
investeert al meer dan tien jaar in psychologische ondersteuning.     

Hoe verloopt een consult bij een psycholoog in een woonzorgcentrum?  

Elyn: “Wanneer ik als psycholoog in het woonzorgcentrum in gesprek ga 
met een bewoner, gaan we net zoals bij een huisbezoek langs op de 
kamer van de bewoner. Zo’n bezoek leert ons veel: ‘Hoe richt de 
bewoner zijn kamer in?’, ‘Hoe ontvangt hij ons?’, ‘Heeft hij foto’s of 
andere herinneringen in zijn kamer?’ Soms vraagt de bewoner zelf een 
gesprek aan, soms is het een medewerker of familielid die een 
psychische nood van een bewoner signaleert. Een afspraak bij de 
psycholoog zit inbegrepen in de dagprijs van zijn verblijf in het 
woonzorgcentrum. Naast mijn werk in het woonzorgcentrum ben ik 
tevens als psychotherapeut verbonden aan een huisartsenpraktijk. Voor 
ouderen die niet in een woonzorgcentrum wonen, is de kostprijs wel 
vaker een drempel. Een wekelijks consult bij een zelfstandig psycholoog-
psychotherapeut is financieel niet voor iedereen haalbaar. De 
gesprekken worden namelijk maar gedeeltelijk terugbetaald, en dat 
slechts voor een beperkt aantal. ”  

https://www.stbernardus.be/
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Bestaat je dag enkel uit gesprekken met bewoners?  

Elyn: “In het woonzorghuis werk ik op vier domeinen: het begeleiden 
van bewoners, het ondersteunen van de familie en mantelzorgers, het 
inspireren van de teams en het adviseren van het beleid rond psychisch 
welzijn. Dat zorgt er voor dat ik als psycholoog in contact sta met allerlei 
zorgverleners uit verschillende disciplines. Zo werk ik nauw samen met 
onze palliatief referent, bijvoorbeeld voor juridische en ethische 
aspecten, en met de collega’s van de sociale dienst als het gaat over de 
verhuis van kandidaat-bewoners. We vinden het belangrijk dat we de 
bewoner en zijn familie leren kennen. Tijdens briefings en vormingen 
praat ik met de ergo- en kinesitherapeuten, coaches wonen en leven, 
pastores, zorg- en verpleegkundigen en poetshulpen over verschillende 
thema’s. Als psycholoog sta je ‘naast’ de mensen en kom je samen tot 
inzichten of oplossingen door de krachten te bundelen. Je bent een 
vertrouwenspersoon voor veel mensen. Bovendien probeer je families 
en medewerkers te helpen om te groeien in hoe ze luisteren naar en 
omgaan met de bewoner op een persoonsgerichte manier. We proberen 
het positieve te versterken, in plaats van enkel het negatieve te 
bestrijden.”  

Zijn er veel ouderenpsychologen?  

Elyn: “De vraag in een woonzorgcentrum naar psychologische 
ondersteuning, gaande van een luisterend oor tot psychotherapeutische 
gesprekken, is groot. Ik werk vol passie met ouderen en hun context, 
maar ik denk dat te weinig psychologen dit werkveld kennen. Er zou een 
afstudeerrichting ouderenpsychologie moeten bestaan, zodat studenten 
psychologie de kans krijgen om de ouderenpsychologie te leren kennen. 
Bovendien maakt de overheid in het algemeen te weinig budget vrij voor 
psychische zorgen en meer specifiek voor psychische hulp bij ouderen. 
De financiering van de functie van psycholoog zou door de overheid 
voorzien moeten worden in het basisbudget voor woonzorgcentra. 
Psychisch welzijn is geen luxe, maar een recht. Hier kunnen 
ouderenpsychologen een belangrijke rol spelen.”  
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Column: vervolg 

Heb je tips voor medewerkers in een woonzorgcentrum waar er geen 
psycholoog in dienst is?  

Elyn: “In onze samenleving gaat er veel aandacht naar het uiterlijk en 
de fysieke gezondheid en te weinig naar wat er innerlijk leeft, naar het 
psychisch welzijn. Praat met elkaar, deel verhalen, haal herinneringen 
op en ontdek wat mensen ontroert en beroert. Door hier aandacht aan 
te geven, groeien we als mens. In het woonzorgcentrum is het 
belangrijk dat er naar de belevingen, herinneringen en emoties van de 
bewoners en hun families geluisterd wordt.” 

Wat kan voor jou anders in de manier waarop we naar ouderen kijken in 
onze samenleving? 

Elyn: “Ouderen zijn onze leermeesters, maar in onze prestatiegerichte 
maatschappij waar ‘doen’ centraal staat, wordt te vaak vergeten dat 
ouderen een waardevolle rol hebben omwille van wie ze ‘zijn’ en 
geweest zijn. Wij proberen hen een stem te geven in de geborgenheid 
van het woonzorghuis en de boodschap uit te dragen dat ze van tel zijn 
én blijven in onze samenleving. 
“Weet je wat mijn job in het woonzorgcentrum zo mooi maakt? 
Wanneer de kinderen en (achter)kleinkinderen op bezoek komen, zie je 
dat het woonzorghuis een plaats is waar alle generaties samenkomen. 
Een goed voorbeeld van een inclusieve samenleving die generaties 
verbindt.”   
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Foto’s Het Kuipersveld 

Verjaardagsfeest 

Foto’s Het Zonneveld 
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2 mei  De Clercq Annick 
2 mei  Wouters Soshi 
3 mei  Soetemans Greta 
5 mei  Augustijns Rose-Maria 
6 mei  Van Vlasselaer Maria 
6 mei  Van Wolput Rupert 
6 mei  Audiens Zoë 
8 mei  Aerts Liezelot 
8 mei  Schaers Tatjana 
10 mei  Hubin Tessy 
11 mei  Vanderlinden Hilde 
11 mei  Decock Karen 
12 mei  Vlayen Greta 
12 mei  Glorieux Aglaja 
14 mei  Todts Linda 
15 mei  Van Assche Ines 
19 mei  Luc Devos 
19 mei  Vrebos Karine 
19 mei  Bouzarpour Faryân 
22 mei  Buedts Elly 
23 mei  Meulemans Suzanne 
25 mei  Gurung Jenny 
26 mei  Herckens Maria 
28 mei  Pardon Rani 
29 mei  Kaba Doussou 
31 mei  Schepers Karlien 

Medewerkers 
Jarige medewerkers: 

Jacobs Lynn   Elfenbosje 
Valvekens Femke  Nacht 

Nieuwe medewerkers 
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Jarige Bewoners 
1 mei  Caron Josiane (°1944) HK 

2 mei  Vanloye Jean-pierre (°1956) TS 

5 mei  Pinnoy Josee (°1937) HZ 

5 mei  Pelgrims Alfons (°1937) HH 

10 mei  Reynders Alfons (°1934) DK 

13 mei  Pelegrin Marc (°1961) DV 

17 mei  Vanderfeesten Anna Maria (°1932) HV 

21 mei  Schauwers Maria (°1934) DE 

22 mei  Dewals Gabriella (°1932) HZ 

24 mei  Vosters Simona (°1950) DK 

25 mei  Vleeracker Alexander (°1949) DV 

27 mei  De Niet Nelly (°1931) HZ 

28 mei  Vandenplas Simone (°1925) HK 

Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 
 

 
15/5 Smets Micheline 
22/5 Van Isterdael Lieve 
29/5 Binnard Jos 
31/5 Scoyer Myriam 
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Nieuwe bewoners 
 

Vanderleyden Jozef 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Cauwelier Hilda 
Woonde in Leuven 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
Pelgrims Alfons 
Woonde in Meerbeek 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
 
 
 

Vranckx Hilda 
Woonde in Korbeek-Lo 
Woont nu op ‘t Soete 
 
Masson Lysianne 
Woonde in Bertem 
Woont nu op De Kouter 
 
Goossens Emile en Van Herck 
Simonne 
Woonden in Tervuren 
Wonen nu op Het Hoogveld 
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Overleden bewoners 

Van Tilburg Simone 
Geboren op 14/05/1929 
Overleden op 22/03/2021 
Woonde op De Kouter 
 
Vanderheyden Marcel 
Geboren op 02/02/1937 
Overleden op 25/03/2021 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Verbruggen Ester 
Geboren op 11/04/1929 
Overleden op 26/03/2021 
Woonde op De Kouter 

Van Rijne Roger 
Geboren op 13/10/1925 
Overleden op 01/04/2021 
Woonde op De Vleugt 
 
Demolder Angele 
Geboren op 13/07/1935 
Overleden op 06/04/2021 
Woonde op De Kouter 
 
Florquin Marie Jose 
Geboren op 25/11/1925 
Overleden op 21/04/2021 
Woonde op De Kouter 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Het antwoord van de vorige prijsvraag: 27 eieren. Pagina 6 
De winnaar van de prijsvraag is  Gaby Vanderlook van Het 
Hoogveld.  PROFICIAT! 

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

Welk woord staat in de groene vakjes? …………………………………………………... 
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. 

1   O 
    

2   G 
    

3   E 
    

4   Z 
    

5   E 
    

6   H 
    

7   U 
    

8   R 
    

1. Je eet met mes en … 

2. Waar kijk je mee? 

3. Waar betaal je mee? 

4. Stoot zich geen twee keer aan 

dezelfde steen 

5. Niet vol, maar … 

6. Warme drank 

7. Ander woord voor ‘kleed’ 

8. Een kleine, ronde, groene 

groente 


