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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 

november, 
 

Na nog enkele warme nazomerdagen is het nu terug wennen aan de 

korte en koude dagen van het najaar. De herfst laat zich voelen en 

bereidt ons goed voor op de winter! 

We nemen niet alleen afscheid van de zomer, november is ook de 

maand waarin we iedereen herdenken waarvan we afscheid hebben 

moeten nemen. Met een bloemetje, een kaarsje, laten we ze weten: 

uit het oog, maar niet uit het hart!  

In huis proberen we het gezellig en warm te maken, met activiteiten 

en gezellig samenzijn. Laten we ook met zijn allen zorg dragen voor 

elkaar en vooral oog hebben voor die personen die zich buitengesloten  

of eenzaam voelen en ze helpen aansluiting te vinden. 
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Maak kennis met de huisdieren van de kouter! 

Graag stel ik jullie voor aan onze katjes Georgette en Jolie onze 

lappenkatjes, Jef en Sus onze zwarte katers en Louis de grijze tijger.  

Gedurende de afgelopen maanden kregen we wekelijks bezoek van deze 

5 viervoeters. 

In de kijker: Huisdieren DK 
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Tijdens het hoogtepunt van corona was er weinig bezoek 

mogelijk. Gelukkig kregen we geregeld bezoek van deze kittens. 

Ze brachten een lach op de gezichten van onze bewoners. Over 

de maanden heen zijn ze wel goed gegroeid, maar nog steeds 

even welkom! 
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Foto’s Het Zonneveld 

Appel– en kriekentaart bakken 
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Foto’s De Kouter 

 
 

Gezelschapsspelen 
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 De eerste dagen van november gedenken wij alle gestorven mensen. 
Mensen van vroeger en nu, van dichtbij en van heel ver. Mensen met 
een naam. Oude mensen en heel jonge mensen, nauwelijks 
volgroeide mensen. Maar altijd mensen. 
We denken terug aan die geliefden met wie we samen leefden, in lief 
en leed. We gaan naar het kerkhof, we nemen bloemen mee, we 
worden heel stil.  In ons hart: een diep gevoel van pijn, maar ook van 
onverwoestbare verbondenheid, van liefde die voortduurt over de 
dood heen.  
 
Allerheiligen en Allerzielen helpen ons om stil te staan bij de dood 
van alle mensen. Dat we eerst alle heiligen vieren en dan pas alle 
zielen wil niet zeggen dat we ons eigen verdriet moeten 
minimaliseren.  
Integendeel, het plaatst het in een groter perspectief. Als gelovige 
mensen weten we dat de dood niet het einde is. Maar ‘weten’ is niet 
genoeg voor wie verder moet leven met leegte en gemis. Geloven is 
meer dan weten. Het is je leven uit handen geven en je 
toevertrouwen aan die God waarvan Jezus – en alle christenen na 
Hem – getuigen dat Hij er altijd is. Af en toe mogen we dat ook 
voelen: in een medemens die ons nabij blijft als we alleen komen te 
staan, in de troost van een vriend, in de warme omhelzing van een 
geliefde. 

Woord van de pastor 
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Onze dierbaren blijven bij ons als we erin slagen de leegte van hun 
afwezigheid niet te ontvluchten en de mooie herinneringen kunnen 
koesteren als een kostbaar geschenk. 
Veel hebben we van hen gekregen of geleerd: hun gaven en hun liefde,  
hun geloof en vertrouwen. 
 
De liefde, die zij in ons hebben gewekt,  
zullen we die laten openbloeien en doorgeven aan elkaar? 
De hoop die hen staande hield in moeilijkheden  
en hen deed uitkijken naar het volle leven over de dood heen,  
zullen we deze dankbaar verder uitdragen ? 
 

Als we hen blijvend herinneren en zo op een nieuwe en innige manier 
verbonden blijven, wordt de pijn iets draaglijker. 
Mijn wens is dat elke mens, waar ook ter wereld, zo iemand naast zich 
weet. Een mens die – bij het heengaan van een geliefd iemand – 
blijvend de herinnering aan deze dierbare overledene levendig houdt en 
niets anders verlangt dan ooit terug verenigd te worden. 
Of zoals Kris Gelaude het zo mooi verwoordt: 
 

Herinner mij 
Verberg mijn naam niet 

tussen plooien van verdriet. 
Bewaar hem als een handvest 

of een lied 
dat door je hoofd blijft spelen. 

Zolang ik voort besta 
in tekens en verhalen, 

zolang nog 
hoor ik bij dit leven. 

 
 
 
vanwege Ineke en Luc 
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Foto’s Het Kuipersveld 

Appel– en  
bananen-

taart bakken 
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Prikbord 
 

Onze medewerkers zijn stuk voor stuk echte toppers! Op 21 
oktober werden alle medewerkers in de watjes gelegd met een 
lekker stuk huisgemaakt gebak van onze chef-kok. Dat heeft 
gesmaakt!  
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Prikbord 

 
Evenwichtsoefening: Tandemstand 
 
 Sta rechtop naast een stevige tafel  
 en kijk voorwaarts 
 Steun met 1 hand op de tafel 
 Plaats 1 voet voor de andere op 1  
 lijn 
 Blijf zo 10 seconden staan 
 Plaats nu de achterste voet vooraan 
 Blijf zo 10 seconden staan 
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Recept van de maand 

Cupcakes van De Vleugt 

 Ingrediënten 
-1/2e oranje bol pompoen (ongeveer 500 gr) 
-250 gram boter (op kamertemperatuur) 
-150 gram fijne suiker 
-2 grote eieren 
-150 gram zelfrijzend bakmeel 
-1 theelepel speculaaskruiden 
-100 gram poedersuiker 

(gezeefd) 
-1 eetlepel heet water, 
-snufje kaneel, 
-oranje gekleurde fondant. 

Bereiding 
-Verwarm de oven op 200°C.  
-Schil de pompoen en snij het vruchtvlees in stukjes. Verdeel 

over de bakplaat en rooster 15-20min in de oven. Prak dan 
grof met een vork en laat afkoelen. Zet de oven op 175°C  

-Klop 150 gr boter en suiker zacht en romig. Voeg de eieren 1 
voor 1 toe. Voeg nadien het bakmeel, de kruiden en 
pompoen erbij. Mix dit goed. Verdeel het deeg over de 
cupcake vormpjes. 

-Bak de cupcakes 20min. 
-Maak de topping: mix 100gr boter, poedersuiker, kaneel en 

eetlepel heet water in een kom. Klop smeuïg met een 
handmixer. 

-Kneed de rolfondant en rol uit. Steek een pompoenfiguurtje 
uit. 

-Besmeer de cupcakes met de topping (botercrème) en druk 
het fondant figuurtje erin. 
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Foto’s De Vleugt 

Werken in de tuin 
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Fruitsla maken 

Naaien 

Gezelschapsspelen 
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Het Maereland 

Jarigen 
 
 

22 nov  Creten Hilda 
22 nov  Mathys Francois 
30 nov  De Clerq Francine 

We verwelkomen: 
 

Deheer Berghmans Leo, hij neemt zijn intrek in 

flat 0002 
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Dagcentrum Ormendaal 

Kijk even mee …  Een dagje in het dagcentrum, 
in tijden van Corona 

Veilig aangekomen in 
het DVC met ons 
busje 

We starten de dag 
met een tas koffie 

Het Laatste Nieuws 
vertelt ons... 

Elke voormiddag is er een 
leuke activiteit voorzien 
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Dagcentrum Ormendaal 

Het keukenteam zorgt 
steeds voor een lekker 
middagmaal 

ZzZzZzZzZzZz... 

Of toch liever rustig lezen 

En dan is er koffie 
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Dagcentrum Ormendaal 

In de namiddag 
worden we weer 
verwend met een 
leuke activiteit 

Na een volmaakte dag weer 
naar huis, Daaaag! 



20 

 

 

Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 

Info: 

016/49.08.11 

ldc@stbernardus.be 

Bezoek ons op www.stbernardus.be/ldc 

en op LDC De Blankaart 

Volgende doorlopende activiteiten starten 
voorlopig owv corona nog niet op: 

 
Seniorengym 

Lijndansen 
Kaarten 

LDC De Blankaart is een hartverwarmende en verrijkende ontmoetings-
plaats voor alle inwoners uit Groot-Bertem.   

U bent elke weekdag welkom van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
 

Onze doorlopende activiteiten: 
 

Elke maandag: 14u-16u Petanque 
Elke dinsdag: 14u-16u: Handwerk 

Elke donderdag: 14u-16u: Gezelschapsspelen 
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Geannuleerde activiteiten 

5,12,26/11 en 3,10/12   Cursus Vlaamse gebarentaal 

19/11 Koken met Gisèle - Wild koken 

19/11 Praatcafé + toneelstuk ‘Va is koning’ 

24/11 Infosessie ‘Verzorg je immuunsysteem’ 

01/12 Internet en pc-café  

 

We kijken ernaar uit om je op één van 
onze volgende activiteiten te ontmoeten. 

 
Omwille van de corona-maatregelen vragen 

we om steeds vooraf in te schrijven via 
ldc@stbernardus.be , 016 49 08 11 of bij 

Joke (centrumleider) 

11 en 25/11/2020 – Wandelclub ism OKRA Korbeek-Dijle  14:00 - 16:00 

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 en vierde woensdag van de maand. 

Aankomende activiteiten 

17/12/2020 – Bloemschikken 14:00 - 16:00 

             Info en inschrijven via ldc@stbernardus of 016/49.08.11 
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Foto’s De Eyckenmolen 
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Activiteiten rond Halloween 
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Medewerkers 

Jarige medewerkers: 

Stijlemans Edgard  Keuken  
Fontebasso Emilio  Toda 
Gysen Mieke    HK 

2 nov  Berthels Nancy 
3 nov Geeraerts Béatrice 
4 nov Haine Agnes 
7 nov Verbeeck Diane 
9 nov Sterckx Kathleen 
12 nov Gillijns Ingrid 
13 nov Devriendt Anke 
14 nov Karki Mamata 
14 nov Dewaet Kriene 
15 nov Vansavelberg Hilde 
16 nov Engelen Karlien 
18 nov Pauwels Annemie 
18 nov Candries Luna 
19 nov Van Gorp Ann 
21 nov Dewil Elia 
21 nov Meyvaert Carlien 
23 nov Stroobants Mirella 
23 nov Meulemans Michiel 
25 nov Miseur Geert 
27 nov Vannitsen Daniëlle 
27 nov  Degreef Katleen 

 
Nieuwe medewerkers 
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Vrijwilligers 

Jarige vrijwilligers 
 

 

5 nov Serneels Ingrid 
21 nov Spits Regine 

 
Proficiat! 

 

Feyaerts Irène 
Woonde in Leefdaal 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
Cammaerts Jean 
Woonde in Wezembeek-Oppem 
Woont nu op De Vleugt 
 
Laurent Maria Paulina 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Kuipersveld 
 
 
 
 
 
 

Grauwels Mathilde 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op Het Hoogveld 
 
Millon Petrus 
Woonde in Veltem-Beisem 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Busseniers Victor 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Zonneveld 

Nieuwe bewoners 
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Overleden bewoners 

Vleminckx Lea 
Geboren op 12/09/1931 
Overleden op 18/09/2020 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Van Wijmeersch Michel 
Geboren op 20/04/1933 
Overleden op 20/09/2020 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
Beerens Robert 
Geboren op 23/01/1937 
Overleden op 21/09/2020 
Woonde op De Vleugt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moens Paula 
Geboren op 21/09/1938 
Overleden op 06/10/2020 
Woonde op De Kouter 
 
Celis Maria 
Geboren op 23/03/1926 
Overleden op 16/10/2020 
Woonde op De Kouter 
 
Mees Agnes 
Geboren op 21/08/1948 
Overleden op 20/10/2020 
Woonde op De Eyckenmolen 
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Jarige bewoners 

3 november  Jonkers Paula (°1928) HK 

3 november  Debeuckelaere Maria-Theresia (°1926) DV 

3 november  Putseys Cecilia (°1926) HK 

5 november  Lindert Lydia (°1925) HZ 

9 november  Van Hoegaerden Josepha (°1935) DV 

9 november  Vanderlook Maria (°1946) HH 

9 november  Loockx Agatha Martha (°1939) DV 

10 november Hermans Simone (°1931) HK 

11 november Dams Elza (°1939) HZ 

12 november Laurent Maria Paulina (°1928) HK 

13 november Laes Leona (°1932) DE 

14 november Brieven Hilda (°1935) HK 

14 november Peeters Mariette (°1935) DE 

14 november Vangroenderbeek Josette (°1933) HZ 

15 november Feytens Maria Louisa (°1930) DK 

15 november Pieters Maria (°1938) HK 

16 november Kuyl Lucia (°1927) HK 

21 november Vranckx Irène (°1926) DE 

22 november Moons Jeannine (°1939) HK 

22 november Vanmechelen An (°1928) HV 

25 november Florquin Marie Jose (°1925) DK 

26 november Vermoere Marie Louise (°1922) DK 

26 november Joris Josephine (°1932) DK 

27 november Vandenbosch Anna Maria (°1926) HH 

29 november Storms Helena (°1921) DE 

30 november Cornelissen Godelieve (°1932) HV 
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Prijsvraag 

Oplossing vorige prijsvraag:  
Groot-Brittanië, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk 
Winnaar van de prijsvraag is Vanderlook Gaby van Het Hoog-
veld PROFICIAT! 

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

Teken de uitweg voor deze eekhoorn. 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. 


