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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, 

 
De maand gaat van start met Allerheiligen en Allerzielen. We herdenken 
onze dierbaren en daar horen ook de gekende chrysanten bij. Ze brengen 
wat kleur en warmte nu de dagen steeds korter en kouder worden. Ook 
in ons huis brengen we kleur en warmte binnen. De kleurrijke 
herfstbladeren geven heel wat inspiratie om de gangen stijlvol te 
versieren. Naar jaarlijkse traditie bakken we pannenkoeken voor 
Allerzielen. Meer info kan je vragen aan de coach wonen en leven. 
 
De herfst is nog maar net goed ingezet, of Kerstmis komt al om de hoek 
kijken. Op zondag 28 november start de advent. Vier zondagen voor 
Kerst steken we telkens 1 kaars aan en bereiden we ons voor op 
Kerstmis. Het aftellen kan beginnen! 
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In de kijker: Mobiele boerderij 

Voor wereld-dierendag kwam de mobiele boerderij bij ons op bezoek. 

Heel wat dieren genoten van de knuffels en aandacht van onze 

bewoners; hamsters, konijnen, kippen, honden en zelfs een ezel. Ook 

onze bewoners genoten met volle teugen. We laten jullie graag mee 

genieten met deze foto’s!  
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Als we de maand november ingaan, denken we automatisch aan 

Allerheiligen en Allerzielen. Deze maand willen we dan ook graag de  

bewoners herdenken die in de loop van de voorbije “coronaperiode “ 

overleden zijn. 

Zoals jullie weten hebben we geen herdenkingsvieringen meer kunnen 

organiseren sinds half maart 2020 omwille van Corona en de geldende 

maatregelen. Daarom organiseren we in de loop van de maand 

november 3 vieringen in de Parochiekerk van Bertem.  

6/11: Voor de bewoners en de families van Het Hoogveld en Het 

Kuipersveld 

13/11: Voor de bewoners en de families  van Het Zonneveld, De Vleugt 

en Huize Vaerenberg  

20/11: Voor de bewoners en de families van De Kouter en De 

Eyckenmolen 

Iedereen van harte welkom in deze vieringen die doorgaan telkens om 

14.30u in de Parochiekerk van Bertem. 

Graag delen we met jullie ook een mooi verrijzenisverhaal ter ere van 

onze dierbare overledenen en als bemoediging voor hen die 

achterblijven. 

“Op de bodem van een oude libellenvijver, in het donker diep onder 

water, leven heel veel larven bij elkaar. Ze hebben het goed samen, maar 

van tijd tot tijd gebeurt er iets ingrijpends: een van de larven verdwijnt 

en komt nooit meer terug. Regelmatig gebeurt het, soms zelfs heel 

onverwacht, dat één van hen plotseling langs een leliestengel omhoog 

kruipt en het water verlaat. De andere larven zijn daar erg verdrietig om. 

Ze missen de verdwenen larve. Wat is er met haar gebeurd? Hoe is het 

met haar? 

Woord van de pastor 
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Daarom beloven ze elkaar dat de volgende die aan de beurt is terug zal 

komen om te vertellen wat er met haar gebeurd is. 

Niet lang daarna, krijgt 1 van de larven een innerlijke drang. Of ze nu 

wil of niet, ze klimt langs de leliestengel omhoog, ze kan niet anders. 

Boven het water gekomen zoekt ze een blad om uit te rusten.  

En daar gebeurt er iets wonderlijks, zonder er zelf iets voor te hoeven 

doen, verandert ze. Ze is geen larve meer. Ze verandert in een 

prachtige libelle die met haar vleugels zit te glinsteren in de zon. En er 

gebeurt nog wat, ze kan ineens vliegen! 

Ze denkt aan de belofte die ze heeft gedaan aan haar vrienden onder 

water. Maar wat ze ook probeert, ze kan niet terug. Het lukt haar 

eenvoudig niet om door het wateroppervlak terug te keren naar haar 

vrienden en vriendinnen onder water. 

Terwijl ze heen en weer vliegt over het water van de vijver kijkt ze naar 

beneden. Daar zijn haar vrienden en vriendinnen. Maar door de 

weerspiegeling ziet ze ook zichzelf, wat is ze veranderd, wat is ze mooi. 

Zelfs als ze terug zou kunnen, dan nog zouden ze haar niet meer 

herkennen als een van hen.”  

We wensen jullie een mooie novembermaand  

Ineke en Luc 
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Foto’s Het Zonneveld 

 

De babbelbrief; een leuk 
initiatief van onze keuken.  Een 
gerecht ‘op grootmoeders 
wijze’ samen met een brief dat 
helpt om samen fijne 
herinneringen op te halen uit 
de keuken van vroeger. 

Het wordt gesmaakt! 
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Foto’s De Eyckenmolen 

Nooit te oud om te 
shoppen. 
Een beetje “ACTION” 

graag. 
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Prikbord 
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Prikbord 

21 september was de start van de 

herfst. We vonden het tijd om onze 

wooneenheden in een herfstjasje te 

steken. We maakten samen met de 

bewoners mooie herfstdecoratie! 
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Benodigdheden 

Creatieve denkers 

Resultaat 
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Prikbord 

 De eerste keer restaurantdag 
sinds corona is uitgebroken. 

Wat hebben we ervan 
genoten! De mosselen hebben 

gesmaakt als nooit tevoren! 
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Recept van de maand 

Pompoensoep 

Ingrediënten 

400 gr pompoen (vruchtvlees) 

1 tomaat 

1 ui 

1 l Groentebouillon 

100ml room 

olijfolie 

1 teentje knoflook 

nootmuskaat 

Peper 

zout 

Bereiding 
-Snij de pompoen in blokjes.  Pel en ontpit de tomaat, snij ze in 
stukjes. Snipper de ui en de knoflook. 
-Fruit de ui samen met de knoflook glazig in olijfolie. Doe er de 
groenten bij en kruid met peper, zout en nootmuskaat. Laat even 
stoven. 
-Overgiet met de bouillon en laat 20 minuten koken. Mix. Proef 
de soep en breng indien nodig op smaak met peper en zout. 
Serveer er de room apart bij. Werk de soep eventueel af met 
pompoenpitten, croutons, kruiden naar keuze... 
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Dagcentrum Ormendaal 

Uitstap naar de Zoete Waters met het dagcentrum.  
 
 
Lekker genieten van de zon en de 

natuur. Een gezellige wandeling 

maken in de mooie omgeving. Na al 

deze inspanningen volgt de 

ontspanning op een terrasje. 

Genieten van een drankje en 

natuurlijk ook van een ijsje.  
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Spannende avond voor de 

bezoekers van het 

dagcentrum. Als de lift niet 

werkt, dan zoeken we een 

andere oplossing. Met de 

hulp van de brandweer is 

iedereen veilig thuis geraakt. 

En we zijn weer een ervaring 

rijker! 
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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 doorlopende activiteiten:  

 

Maandag 1, 8, 15, 22 en 29/11 van 14u - 16u Petanque  

Dinsdag 9,16,23 en 30/11 van 14u - 16u handwerken  

Woensdag 10, 17 en 24/11 van 14u - 16u Lijndans, Kaarten en 

Rummikub 

Donderdag 4, 18 en 25/11 van 14u - 16u Gezelschapspelen  
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10 en 24/11/2021 – 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 woensdag van de maand vertrekken we 
vanuit Korbeek-Dijle.  
Elke vierde woensdag van de maand vertrekken we 
vanuit het LDC.  

9/11/2021 – 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. 

10/11/2021 – Geluk zit in een klein driehoekje 18:30 - 21:30 

Wil je graag weten wat geluk is en hoe je hier verder aan 
kan bouwen? Via de workshop ‘Geluk zit in een klein 
driehoekje’ kom je dit allemaal te weten.  
Doelgroep: >16 jaar, maximum 20 deelnemers, dus wees 
er snel bij! Inschrijven en info via ldc@stbernardus.be of 
016/490811 

18/11/2021 – Infosessie: rouw tijdens en na de zorg 19:30 - 21:30 

Tijdens deze vorming staan we stil bij afscheid en verlies. 
Wanneer je intensief gezorgd hebt voor iemand en die 
zorg valt weg, kan dat aanvoelen als dubbele rouw. Ism 
Socialistische mutualiteit en coponcho.  
Inschrijven via ldc@stbernardus.be of 016/490811 
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Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 

23/11/2021 – Infosessie: Boost je immuunsysteem 14:00 - 15:30 

Sinds covid-19 is iedereen zich er extra van bewust hoe 
belangrijk het is om een sterk immuunsysteem te 
hebben. Maar hoe zorg je daarvoor? Wat kan je doen om 
je immuniteit te verbeteren? Tijdens deze infosessie krijg 
je uitleg over hoe het immuunsysteem werkt en hoe je 
het kan versterken.  

28/11/2021 – Koerdische maaltijd 12:30 - 15:30 

Maak kennis met de Koerdische cultuur via deze 
feestmaaltijd. Na de maaltijd voorzien we ook nog 
getuigenissen. Wie wenst mag ook in de voormiddag 
aansluiten om samen gezellig de maaltijd voor te 
bereiden.  
Menu: aperitief, soep, hoofdschotel: keuze uit kip/vlees/
vegetarisch  
Inschrijven via ldc@stbernardus.be of 016/490811 

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

Jarigen 
 

Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 
 

 

5 nov  Breeur Nathalie 
23 nov  Pluymers Luc 

22 nov  Mathys Francois 
22 nov  Creten Hilda 
30 nov  De Clerq Francine 
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Foto’s De Vleugt 

Pompoenen versieren en 
soep maken 
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Foto’s Het Kuipersveld 

Op Het Kuipersveld werd er deze maand 
gevierd: proficiat met jullie 75e 
huwelijksverjaardag aan Fleerackers 
Charles en Vandenplas Simone! 

 

De bewoners namen ook afscheid van Hermans Simone. Dankzij 
de technologie konden we samen de  begrafenis bijwonen. Onze 
deelneming voor iedereen die dicht bij haar stond. 
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2 nov Berthels Nancy 
3 nov Geeraerts Béatrice 
4 nov Haine Agnes 
6 nov Vanderspikken Veerle 
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 
20 nov Soetaerts Lien 
21 nov Dewit Elia 

21 nov Meyvaert Carlien 
23 nov Stroobants Mirella 
23 nov Meulemans Michiel 
23 nov Vandersteen Simme 
23 nov Krieckemans Leen 
24 nov Vandeuren Carine 
25 nov Miseur Geert 
27 nov Vannitsen Daniëlle 
27 nov Degreef Katleen 
28 nov Boucherie Corinne 
 

Jarige medewerkers: 

Medewerkers 

Nieuwe medewerkers 

Feil-Gedert Natasha  Kuipersveld 
Arredouani Hauria  Administratie 
Swerts Melissa   Vleugt 
Verpoucke Lies   Eyckenmolen 
Deli Mazlum    Vleugt 
Dupaix Kelly    Zonneveld 
Krieckemans Leen  Psycholoog 
Somers Kim    Kouter 
El Haddad Abdelmajid Nacht 
Vochten Lisa    Zonneveld 
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Jarige Bewoners 

3 nov  Debeuckelaere Marie-theresia (°1926) DV 
3 nov  Putseys Francine (°1926) HK 
5 nov  Gronau Eleonore (°1939) DE 
9 nov  Van Hoegaerden Josepha (°1935) DV 
9 nov  Vanderlook Maria (°1946) HH 
9 nov  Loockx Martha (°1939) DV 
11 nov  Dams Elza (°1939) HZ 
12 nov  Laurent Pauline (°1928) HK 
12 nov  Sterckx Jos (°1937) HK 
13 nov  Laes Leona (°1932) DE 
13 nov  Perdieus Simone (°1935) HH 
14 nov  Brieven Hilda (°1935) HK 
14 nov  Peeters Mariette (°1935) DE 
14 nov  Vangroenderbeek Josette (°1933) HZ 
14 nov  Fleerackers Carolus (°1925) HK 
15 nov  Feytens Maria Louisa (°1930) DK 
16 nov  Kuyl Lucia (°1927) HK 
18 nov  Cauwelier Hilda (°1942) HH 
22 nov  Moons Jeannine (°1939) HK 
22 nov  Vanmechelen An (°1928) HV 
26 nov  Joris Josephine (°1932) DK 
27 nov  Vandenbosch Annie (°1926) HH 
29 nov  Storms Helena (°1921) DE 
30 nov  Cornelissen Godelieve (°1932) HV 
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Nieuwe bewoners 
 

 Fransis Godelieve 
Woonde in Landen 
Woont nu op Huize Vaerenberg 
 
Velghe Jean en  
Vandenbergh Lisette 
Woonden in Leuven 
Wonen nu op Het Zonneveld 
 
Sterckx Emile en 
Perdieus Simone 
Woonden in Winksele 
Wonen nu op Het Hoogveld 
 
Van Gossum Alphonse 
Woonde in Bertem 
Woont nu op Het Kuipersveld 
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Overleden bewoners 

Beullens Godelieve 
Geboren op 15/03/1947 
Overleden op 21/09/2021 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
Dewilder Margaretha 
Geboren op 10/03/1927 
Overleden op 11/10/2021 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
Fruyt Judith Angele 
Geboren op 24/10/1929 
Overleden op 15/10/2021 
Woonde op De Eyckenmolen 
 
Vercammen Jozefina (Zuster Ludo) 
Geboren op 25/03/1920 
Overleden op 15/10/2021 
Woonde op Huize Vaerenberg 
 
Teugels Lodewijk 
Geboren op 14/12/1934 
Overleden op 19/10/2021 
Woonde op Huize Vaerenberg 
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Wat hoort niet in de rij? 

Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Het antwoord van de vorige prijsvraag: De appel valt niet ver van 
de boom. 
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Buekenhoudt 
Willy van Het Kuipersveld. PROFICIAT! 

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

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. 


