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Voorwoord 

 mei, 

 

De meimaand is een feestmaand. Op de tweede zondag van mei vieren we 

alle moeders. Altijd leuk om hen die dag extra in de bloemetjes te zetten. 

Ben jij nog op zoek naar mooie bloemen? Kom dan zeker naar onze 

bloemenmarkt die doorgaat op 4 mei. Verder in deze huiskrant vindt je de 

uitnodiging. 

In mei zijn er ook heel wat communiefeesten, vormsels en lentefeesten. We 

hopen alvast allemaal op een stralend zonnetje om zo te kunnen genieten 

van al het frisse lentegroen dat in onze tuinen tot leven is gekomen! 

Deze maand is ook gekend voor de vele verlofdagen. Geniet er allen van 

samen met familie en vrienden! 
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In de kijker: Facebookpagina’s 

Naar aanleiding van de voorbije, onvergetelijke jaren van Corona heeft 

elke wooneenheid een eigen Facebook-pagina aangemaakt. De 

pagina’s werden aangemaakt zodat we de wereld van binnen toch 

naar buiten konden brengen. Aan de hand van foto’s en korte 

verslagen lieten wij tijdens de Corona-periode weten hoe het met ons 

ging en hoe wij er samen het beste van probeerden te maken.  

Ondertussen zijn de maatregelen versoepeld en niet meer zo streng, 

maar onze Facebook-pagina’s zijn blijven bestaan. We blijven ernaar 

streven om regelmatig foto’s te posten, zodat we het reilen en zeilen 

van elke wooneenheid kunnen laten zien aan de kinderen, 

kleinkinderen en nauwe aanverwanten.  

Om lid te worden dien je eerst enkele vragen in te vullen, namelijk wie 

jij kent op die wooneenheid en wat jouw relatie is met deze persoon. 

De medewerkers op de wooneenheid kijken dan na of jouw aanvraag 

om lid te worden goedgekeurd kan worden, eventjes geduld dus.  
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  Zodra je lid bent geworden, krijg je toegang tot heel wat foto’s. Hou er 

rekening mee dat deze foto’s niet verspreid mogen worden en dat deze 

vooral bedoeld zijn om te laten zien wat we allemaal doen.  

Ben jij de dochter of zoon, een kleinkind of een nauwe aanverwant en 

ben je op zoek naar de Facebook-pagina van jouw familielid, hieronder 

vindt je een lijstje van de Facebook-pagina’s van de wooneenheden:  

 

- Voor Het Kuipersveld zoek je op Facebook naar “Het Kuipersveld 

Bertem”  

- Voor Het Hoogveld zoek je op Facebook naar “WZC Het Hoogveld”  

- Voor De Eyckenmolen zoek je op Facebook naar “WZC de eyckenmolen”  

- Voor Het Zonneveld zoek je op Facebook naar “Wooneenheid 

Zonneveld Bertem”  

- Voor De Vleugt zoek je op Facebook naar “WZC Sint-Bernardus De 

Vleugt”  

- Voor De Kouter zoek je op Facebook naar “St. Bernardus De Kouter”  

- Voor ’t Soete zoek je op Facebook naar “Bernard ’t Soete”  

 

Spijtig genoeg kan je niet oneindig lid blijven van de Facebook-groep, 

jouw familielid kan tot onze grootste spijt niet eindeloos in ons midden 

blijven, daarom werd er na overleg met directie beslist om na ongeveer 3 

maanden het lidmaatschap van de betrokken familieleden stop te zetten.  

U kan wel ten allen tijde de Facebook-pagina van WZC Sint-Bernardus 

volgen:  

“Sint Bernardus Bertem”  

Tot binnenkort!  
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Foto’s De Vleugt Foto’s De Vleugt 

Pasen op De Vleugt 
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Foto’s Het Zonneveld 

Paasversiering op 
Het Zonneveld 
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Foto’s De Vleugt Woord van de pastor 

Meimaand is Mariamaand. Velen dragen haar in het hart: Maria, ons 
lieve Vrouwke. Met lichtmis worden kleine kinderen aan haar 
toevertrouwd. Wanneer we zorgen of verdriet hebben, keren we ons 
makkelijk tot haar. De meimaand is aan haar gewijd. 
In de meimaand staat er steevast een Mariahulde op het programma in 
het WZC. We kunnen dan naar hartenlust zingen voor en over ons Lief 
Vrouwke. Ik geef jullie graag de tekst mee van 2 Marialiederen die we 
zeker zullen zingen. Dan kunnen jullie al beginnen te oefenen. 
 

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen 
Lieve Vrouwe van ons land 

met uw kroon en sleep van kant 
en getorst door ruwe hand 

langs de vlakke wegen. 
Lieve Vrouw langs beemd en gaard, 

Lieve Vrouwke bij de haard, 
door geslachten vroom bewaard, 

schenk ons volk uw zegen. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 
Moeder die op Vlaand’ren waakt, 

van zover ons heug’nis raakt, 
al wat Vlaand’rens grootheid maakt, 

hebt Gij ons gegeven: 
eenvoud, adel van gemoed, 

moederweelde, minnengloed, 
reinheid en de stille moed 

voor uw zoon te leven. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

Gij hebt ons de vree gebracht, 

na zo meen’ge bange nacht. 

Bij u vond ons volk de kracht 

’t eigen huis te bouwen; 
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Lieve Vrouwe ’t allen tijd, 
blijve Vlaand’ren u gewijd, 
in de zege als in de strijd, 
in al vreugd’ en rouwen. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 
 
 

Liefde gaf U duizend namen 
Liefde gaf U duizend namen 

groot en edel, schoon en zoet, 
maar geen een die ‘t hart der Vlamen 

even hoog verblijden doet 
als de naam o Moeder-maagd, 

die Gij in ons landje draagt. 
Schoner klinkt hij dan al d’ and’ren 
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, 
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. 

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, 
oude hoeve, huis of tronk, 
komt men U, Maria, tegen, 
staat uw beeltenis te pronk, 

lacht ons toe uit lindengroen, 
bloemenkrans of blij festoen. 

Moge ‘t nimmer hier verand’ren 
O gij Lieve Vrouw van Vlaanderen 
O gij Lieve Vrouw van Vlaanderen 

Blijf in ‘t Vlaamse harte tronen 

als de hoogste koningin, 

als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin. 

Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood, 
ons uw kinderen en ook d’ and’ren 
liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen 
liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen. 

 
Data van Mariahulde : 3 mei voor HZ, DV en DE 

 10 mei voor DK,HH,HK en HV 
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Nog een korte winterprik in begin april 
Laatste stuiptrekking met sneeuw en sterk koud gevoel 
Terwijl buiten de lente schoonmaak volle gang is 
De droge natuurresten snoeien, en de compostbak vullen 
Het frêle jong lentegroen in vele tinten zien openbarsten 
Wilgenkatjes en pollen hun leed bij gevoelige mensen laten wedervaren 
Ieder jaar opnieuw in min of meerdere maten 
En toch… wordt de warme winterkledij stapsgewijze opgeborgen 
De zomerse kleuren met luchtige stofjes doen hun intrede 
Het sociaal contact herademt, en herleeft uit z’n winterslaap 
Hier en daar vind men tuinders, naarstig spitten, de aarde fijnhakken, om 
te zaaien ende eerste planten uit te potten, in de glasbak of de serre of in 
volle grond. ‘t plantsoen voor de zomerweelde is ingezet. 
Ongelooflijk hoe de keuken deelt in heropleving van het lentetuin aanbod 
Nu maken we tijd om de zomerontspanning te plannen, ieder naar eigen 
wens en kunnen  
Heerlijk zomeren voor jong en oud… van ‘t leven genieten 
Optimist de onzekere toekomst hoopvol tegemoet! -André Pardon 

Prikbord 
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Recept van de maand 

Franse tomatentaart van Het Zonneveld 

Ingrediënten 

-1 rol bladerdeeg 

-6 à 8 stevige rijpe tomaten 

-mosterd 

-200 gr gemalen kaas (bv Gruyère) 

-gedroogde Provençaalse kruiden 

-olijfolie 

Bereiding 
-Ontrol het deeg en leg het in de vorm. Prik er met een vork 
enkele gaatjes in.  

-Snij de ongepelde tomaten in schijven van een dikke centimeter. 

-Verwarm de oven voor op 200°C. 

-Strijk een dun laagje mosterd over de deegbodem.  

-Bedek de bodem met een flinke laag geraspte kaas. 

-Leg daarop in een laag de tomatenschijven en zorg ervoor dat ze 
zoveel mogelijk tegen elkaar aanliggen.  

-Kruid af met peper, zout en Provençaalse kruiden.  

-Werk nog af met enkele druppels olijfolie. 

-Plaats de taart in de voorverwarmde over gedurende 30 à 35 
minuten (indien nodig wat meer) tot deze gaar en krokant 
gebakken is.  

-En dan smullen maar!  
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Prikbord 

Na 42 trouwe dienstjaren nemen we met een heel warm en 
dankbaar gevoel afscheid van Lut Wouters. Ze kwam nog eens langs 
voor een interview. 
 

Hoe lang heb je gewerkt in St 
Bernardus? 
Ik ben begonnen in 1980, direct als ik 
afgestudeerd ben. We hadden toen 
allemaal werk voor we eindexamen 
gedaan hadden. Ik ben van Leefdaal en 
mijn mama kwam in Sint Bernardus voor 
ziekenzorg. Ze kende de toenmalige 
directrice, mevrouw Rorijk, en zij had 
gezegd: “als Lut wil, mag ze hier 
beginnen.” Ik ben toen zelf niet komen 
solliciteren. Ik ben begonnen in de 

dagdienst en heb dat 5 jaar gedaan. Dat was in een heel oud 
gebouw. Mijn mama was ook verpleegster en zei mij altijd: “Ga maar 
werken in het ziekenhuis, niet in het rusthuis”. Eerst zei ik ook dat ik 
niet zou blijven, maar het was hier zo fijn om te werken. Het was 
oud, maar het was zo gezellig. We gingen met de mensen op stap, 
we gingen er iets mee gaan drinken, de crèmekar kwam langs en als 
een bewoner nieuwe schoenen nodig had, mochten we van de 
zuster naar Leuven om er samen te gaan kopen. Ik kreeg ooit een 
aanbieding in Vogelzang, maar ik was hier altijd heel tevreden dus ik 
ben er niet op in gegaan. 
Na 5 jaar is onze Pieter geboren en toen merkte ik dat het niet te 
combineren was omdat ik zelf voor mijn kinderen wou zorgen. Ik 
heb dan voor de nachtdienst gekozen. Dat vond ik super. 2 jaar later 
is Thomas geboren en ik ben nachten blijven doen. Wel halftijds, 
altijd in het weekend samen met Agnes, mijn beste collega. Ik heb 
die nachten altijd heel graag gedaan, ik heb veel fijne herinneringen.  
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We hebben hard gewerkt, maar altijd met veel plezier. Ik heb nooit een 
nacht tegen mijn zin gewerkt. Toen de kinderen het huis uit waren, was 
het niet meer nodig om in de nacht te blijven, maar ik zag mezelf niet 
meer teruggaan naar de dag. Ik deed dat zo graag. Ik was het zo gewend 
en kende het huis door en door. Ik wist ook blindelings wat ik moest 
doen. 
 
Wat zijn zo de fijnste herinneringen uit je loopbaan? 
Grappig is het niet, maar ik heb altijd veel sterfgevallen gehad. De 
kinderen noemen mij soms ‘De engel des doods’. Ik heb ooit een 
sterfgeval gehad en ik bel naar mijn collega om te zeggen dat mevrouw 
overleden was. Alle collega’s waren al op de hoogte. Nadien ging ik toch 
nog eens kijken, en ze ademde nog. Gelukkig hadden we nog geen 
contact opgenomen met de familie. Ze heeft dan nog een dag en half 
geleefd. Ik heb ook op een nacht eens 3 sterfgevallen gehad. Dat is iets 
dat je nooit vergeet.  
Ik heb ook heel veel collega’s gekend. Ik heb veel collega’s mee opgeleid, 
veel collega’s die gestopt zijn, maar ik heb met veel collega’s nog altijd 
contact. Dat is zo een fijne groep. We komen ook nog regelmatig samen. 
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Prikbord 
Wat vond je het leukste aan het werken in de nacht? 
Ik vind het vooral fijn dat het een kleine groep is. Je bent de enige 

verpleegkundige en hebt de verantwoordelijkheid over het hele huis. 

Natuurlijk niet alleen, ik betrok mijn collega’s overal bij. Ik maakte ook 

nooit een onderscheid tussen zorgkundigen en verpleegkundigen. We 

hebben elkaar nodig en helpen elkaar. Dat 

was ook altijd mijn motto: we helpen 

elkaar en drinken samen een tas koffie. 

Dan is het voor iedereen leuk. In het begin 

als ik hier begonnen ben, was er iemand 

jarig en die had taart mee. De vrouwen 

van het onderhoud kregen er geen. Toen 

heb ik gezegd dat ik dan ook geen taart 

zou eten. Mijn collega is mij daar altijd 

heel dankbaar voor geweest. Ze zei: 

“dankzij u Lut horen we er een beetje bij”. 

Sindsdien is dat veranderd. We hebben 

iedereen nodig op de werkvloer. Iedereen 

heeft zijn taak en dat word gewaardeerd. Ik heb me nooit beter gevoeld 

dan mijn collega’s. Ik heb als verpleegkundige ook niet altijd de 

oplossing, dus overleg met collega’s is altijd zinvol. Het is belangrijk dat je 

iedereen betrekt. Dat heb ik altijd gedaan. Het is een wisselwerking. Als 

ik iets vroeg, stonden ze ook altijd klaar. 

 
Je collega’s zullen dat zeker wel geapprecieerd hebben. Heb je veel zien 
veranderen in je loopbaan van 42 jaar? 
Ik heb heel veel zien veranderen. De mensen kwamen toen heel goed 
binnen. We hadden madammekes van het Leuvense, die gingen 
regelmatig naar Leuven een koffietje drinken. Later kwamen de 
afdelingen specifiek voor personen met dementie en meer zwaar 
zorgbehoevenden.  
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Ik heb nooit zo hard gewerkt als de laatste 5 jaar. Omdat de mensen 
meer hulp nodig hebben.  
In het begin hadden wij lage bedden en een laag bad terwijl er nog geen 
tilliften waren. Op dat vlak zijn we nu bedorven. Ik heb zelf nooit last 
gehad van mijn rug, maar sommige collega’s wel. Iemand zo in een bed 
of bad heffen, dat is niet te doen. Op dat vlak zijn we enorm geëvolueerd 
en mogen we niet klagen. 
 
En nu, je pensioen, hoe voelt dat? 
Heel dubbel. Ik zou willen blijven werken, maar na overleg met mijn 
kinderen en mijn man heb ik dan toch de knoop doorgehakt. Ik zou 
morgen zo terug komen werken. Het is nog vers ook, ik ben nog maar 
een maandje thuis. Normaal mocht ik al sneller stoppen, maar dat was 
te bruusk. Ik besef het ook nog niet helemaal. 
Op pensioen gaan staat precies gelijk aan oud zijn, en dat vind ik toch 
moeilijk. Ik ben heel bang om oud te worden en heel bang om te 
sterven. Ik heb ook veel gezien doorheen mijn loopbaan. Vroeger werd 
er ook nog geen gebruik gemaakt van een pijnpomp. Dan kon het 
sterven echt een lange strijd zijn. Nu is dat allemaal veel waardiger. Ik 
ben daar een enorme voorstander van.  
Ik heb nu een bepaalde leeftijd, maar ik ben geen type om naar de okra 
te gaan. Dat speelt wel mee mentaal. Je voelt je niet meer nuttig. Daar 
heb ik het moeilijk mee. De kinderen zeggen dat we ervan moeten 
genieten, eens op vakantie gaan. Want je weet nooit wat morgen brengt. 
Het vraagt een aanpassing, maar ik ben sowieso heel actief. ’s Morgens 
in bed plan ik al direct mijn hele dag. 
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Prikbord 

Wat mis je het meeste? 
De contacten; de collega’s, de mensen. Ik heb veel contacten buiten het 
werk, want ik ben altijd heel sociaal geweest, maar dat is toch anders. 
Die werkcontacten is niet hetzelfde. Ik heb wel nog altijd veel contact 
met mijn collega’s. Ik heb hier zolang gewerkt, dus ik ken iedereen. ’s 
Nachts kom je ook op alle diensten, zelf bij de flats kwam ik soms. Dat is 
wel leuk aan de nacht. 
De bewoners hebben ook echt nood aan contact en een babbeltje. ’s 
Nachts is het contact met de bewoners heel anders. Veel mensen hebben 
een vertrouwensband met  ons. Misschien omdat we wat meer tijd 
hadden om even bij hen te blijven en te luisteren. Ze zeggen veel meer 
tegen ons dan ze in de dag durven, daar ben ik zeker van. Er is ’s nachts 
een andere sfeer en je hebt dan misschien soms meer tijd. 
Ik wil graag nog iets komen doen, eventueel als vrijwilliger. Maar nu eerst 
op mijn effen komen. 
 
Ik ben er zeker van dat je hier altijd heel welkom bent! Heb je verder 
nog leuke toekomstplannen? 
Ik heb vier kleinkinderen, tussen 6 jaar en 17 maanden. Mijn kinderen 
werken als journalist en in de evenementsector in het weekend. Ik zorg 
dan voor hen. Ik heb sinds mijn pensioen regelmatig de kleinkinderen in 
het weekend. Ik ga ook al 30 jaar met vriendinnen iets drinken 
zondagavond na het werk. Dinsdag komt mijn beste vriendin Marleen 
altijd op de koffie. Ik heb tijd tekort. Ik heb dat nodig, want ik ben iemand 
die niet kan stilzitten. 
 

Bedankt Lut voor het aangename 

gesprek. Het was heel fijn om je te 

leren kennen. Ik wens je nog een heel 

fijn en actief pensioen toe.  
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Nog een woordje van Lut zelf: 

 

  Ik wil graag iedereen uit het diepst van mijn hart 
bedanken voor de 42 mooie jaren in Sint Bernardus: 

De bewoners, al de collega’s en ook de directie uiteraard. 
Speciale dank gaat uit naar mijn collega’s van de nacht, in 
het bijzonder Agnes, mijn compagnon de route met wie ik 

liefst 32 jaar de nacht heb gedaan. 
Het was hard werken, met vaak een lach en soms een 
traan. Ik koester voor altijd de mooie herinneringen. 
Bedankt allemaal! Ik mis jullie al. Dit is geen vaarwel, 

maar een tot ziens. 
 

Groetjes! 
 

Lut van de nacht 



18 

 

 

 

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. 

Wij houden rekening met de maatregelen volgens de 
corona-barometer. Vragen? ldc@stbernardus.be of 

016/490811 
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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.  

 

Onze doorlopende activiteiten:  

 

Maandag van 14u - 16u Petanque  

Dinsdag 14u - 16u handwerken  

Donderdag van 14u - 16u Gezelschapspelen  

Donderdag van 10u - 11u Seniorengym 

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

OKRA (niet op 4 mei) 

11, 25/05/2022 – Wandelclub ism OKRA Korbeek-Dijle  14:00 - 16:00 

10/05/2022 – 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.  

19 & 20/05/2022 – Workshop mondzorg 19:30-21:00 & 14:00 - 15:30 

In samenwerking met met logo-oost Brabant en Huis van 
het kind Bertem organiseren we twee workshops 
mondzorg. Meer info vind je op de flyers op pagina 20 en 
pagina 21. Inschrijven verplicht! 

02/05/2022 – Ouderbabbel 20:00 - 22:00 

We gaan in gesprek over jullie vragen, twijfels en 
bezorgdheden in verband met opvoeden. Een 
interactieve avond in de brasserie Van Gogh. 



20 

 

 

Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 



21 

 

 



22 

 

Dagcentrum Ormendaal 

 Hartelijke dank aan 
Jacques Delin : dit 
mooie naaidoek met 
berglandschap 
hebben we gekregen 
als afscheidscadeau . 
Jacques woont nu op 
Het Zonneveld maar 
blijft op deze manier 
altijd in onze 
herinnering aanwezig. 

           Bedankt Jacques 

 
Samen genieten van het eerste lente zonnetje, was zo heerlijk .  
Onze nieuwe gebruikers waren vlug ingeburgerd geraakt : spelletjes en 
knutselen met het lentezonnetje in de rug . Zalig ! 
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Onze living opvrolijken met knutsel-
werkjes voor de lente en Pasen. De 
sfeer zat er onmiddellijk in  
Applaus voor het enthousiasme van 

iedereen. 
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Poëzie en letterkunst 

Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 

 

2 mei  Vanderlinden Eva 
6 mei  Boden Karolien 
7 mei  Van Gossum Myriam 
12 mei  Verplancke Tine 
15 mei  Guns Leon 
15 mei  Smets Micheline 
16 mei  Aertgeerts Patrick 
22 mei  Van Isterdael Lieve 
29 mei  Binnard Jos 

Japanse Kerselaar 
 
Betoverend beeld 
Zacht op het netvlies gebrand, 
Japanse kers bloem! 
 
-André Pardon 

De kerselaar in ons park 
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Jarigen 

1 mei  Goslain Birgit 
7 mei  Soetemans Yvonne 
8 mei  Lismont Justine 
9 mei  Cluyts Alois 
10 mei  Vanwoensel Maria 
21 mei  Vanderborght Marie-Jeanne 
31 mei  Lorent Edmond 

Het Maereland 

We verwelkomen Vander Elst Melania. Zij neemt haar 
intrek in flat 0002. 
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Jarige medewerkers: 

Medewerkers 

Nieuwe medewerkers 

2 mei  De Clercq Annick 
3 mei  Soetemans Greta 
5 mei  Augustijns Rose-Marie 
5 mei  Muhudiin Mahammad Ilhan 
6 mei  Van Vlasselaer Maria 
6 mei  Van Wolput Rupert 
8 mei  Aerts Liezelot 
10 mei  Hubin Tessy 
11 mei  Vanderlinden Hilde 
11 mei  Decock Karen 
12 mei  Vlayen Greta 
14 mei  Todts Linda 
15 mei  Van Assche Ines 
19 mei  Vrebos Karine 
22 mei  Buedts Elly 
23 mei  Meulemans Suzanne 
26 mei  Herckens Marina 
28 mei  Pardon Rani 
29 mei  Kaba Doussou 
31 mei  Schepers Karlien 

Gerards Anne  Zonneveld 
Mertens Tessa  Zonneveld 
De Ryck Elysa  Elfenbos 
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Jarige Bewoners 

2 mei  Vanloye Jean-Pierre (°1956) TS 

10 mei  Reynders Alfons (°1934) DK 

13 mei  Pelegrin Marc (°1961) TS 

17 mei  Vanderfeesten Anna Maria (°1932) HV 

21 mei  Schauwers Maria (°1934) DE 

21 mei  Mammerickx Clara (°1931) HZ 

22 mei  Dewals Gabriella (°1932) HZ 

22 mei  Mellaerts Lucienne (°1943) HV 

24 mei  Vosters Simona (°1950) DK 

27 mei  Vincx Martha (°1930) DE 

31 mei  Van Hove Maria (°1928) HH 
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Foto’s ‘t Soete 

Foto’s ‘t Kuipersveld 

Paas- 
bloemstukjes 
maken 

Concert Johannes- 
passie in het  
Lemmensinstituut 
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Foto’s De Eyckenmolen 

Verjaardagsfeest 



30 

 

Nieuwe bewoners 
 

 
Mellaerts Lucienne 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Van Reusel Augustin 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Dormaels Jan en Keppens Juliette 
Woonden in Leuven 
Wonen nu op Het Kuipersveld 
 
Goossens Luc 
Woonde in Langdorp 
Woont nu op ‘t Soete 
 
Forrez Julia 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Zonneveld 
 

Van Hove Maria 
Woonde in Kortenberg 
Woont nu op De Kouter 
 
Koekelkoren Germana 
Woonde in Bertem 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Mammerickx Clara 
Woonde in Tervuren 
Woont nu op Het Zonneveld 
 
Vertongen Jean 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Hoogveld 
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Overleden bewoners 

Smets Paula 
Geboren op 09/01/1935 
Overleden op 27/03/2022 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Van Laer Lea 
Geboren op 30/11/1940 
Overleden op 01/04/2022 
Woonde op De Eyckenmolen 
 
Vranckx Gustaaf 
Geboren op 17/08/1936 
Overleden op 02/04/2022 
Woonde op De Vleugt 
 
Wauters Adelina 
Geboren op 25/01/1935 
Overleden op 06/04/2022 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Ronsmans Rudolf 
Geboren op 03/12/1943 
Overleden op 12/04/2022 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Erven Omer 
Geboren op 28/06/1941 
Overleden op 24/04/2022 
Woonde op De Vleugt 
 

Storms Helena 
Geboren op 29/11/1921 
Overleden op 25/04/2022 
Woonde op De Eyckenmolen 
 
De Koninck Paula 
Geboren op 19/10/1924 
Overleden op 26/04/2022 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Goossens Maurice 
Geboren op 25/02/1925 
Overleden op 26/04/2022 
Woonde op De Kouter 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Oplossing vorige maand: onderaan links, net boven het witte 
konijn. De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Vosters 
Simonne van De Kouter PROFICIAT! 

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

Maak de woordzoeker. 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. 

    


