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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.
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Voorwoord
oktober,
We zijn alweer de 10e maand van het kalenderjaar. De herfst komt in
het land en de dagen worden korter en korter. De maand oktober is de

langste maand van het jaar. Niet alleen telt ze 31 dagen, maar in
oktober gaat het winteruur opnieuw in. Oktober telt daarom 1 uur
meer dan de andere maanden die 31 dagen duren. Dit jaar gaat het
winteruur in op zondag 25 oktober. De klok gaat 1 uur achteruit om 3u

naar 2u. We krijgen dus een extra uur slaap!
Oktober is ook de ideale maand voor een fijne boswandeling! De
bladeren die mooi beginnen te kleuren, en al het lekkers in het bos
zoals kastanjes en beukennootjes. Dat alles onder een warme nazomer
-zon.
Ik wens jullie veel plezier en een goede gezondheid in deze
oktobermaand!
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In de kijker:
“De zon van Julia”
Julia Forrez, wonende op Het Zonneveld, schonk een zelfgemaakt
kunstwerk aan het Zonneveld. Dit mooi kunstwerk kan je nu bewonderen
aan de ingang van Het Zonneveld. Julia volgde les in de beeldhouwklas
aan de Stedelijke Academie in Leuven en Mechelen.
Julia heeft het kunstwerk ‘De zon van Julia’ gemaakt in 1960 en staat
voor een grote zon. Iedere persoon kan er in zien wat hij of zij wil, bij
kunst kan je immers je persoonlijke visie de vrije loop laten.
Dat Julia een zon schenkt aan de wooneenheid ‘het Zonneveld’ is
natuurlijk heel toepasselijk.
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Julia maakte het kunstwerk in gips. Achteraan verstevigde ze het
werk met ijzeren baren. Vooraan overschilderde ze de gips met
een kleurstof die ze oploste in de shellac, om zo de kleur te
bepalen van het kunstwerk.
Julia haar kunstwerken zijn gekend in Bertem. Zo kan je een
beeld in gips van haar terugvinden in het gemeentehuis van
Bertem, genaamd ‘Triomf’.
Ook aan de inkom van de Kerk van Bertem bevindt zich in de
buitengevel een betonnen beeldhouwwerk van haar.
Dank u wel Julia!

Het team van Het Zonneveld dankt jou voor de schenking van dit
prachtige kunstwerk!

‘Triomf’ in het gemeentehuis van Bertem
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Foto’s De Vleugt
Crea

Wafels bakken
Ganzenbord

Wandelen
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Foto’s Het Hoogveld
Appel en peerproeverij

Gaby haakt voor het goede doel
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Woord van de pastor
4 oktober: dierendag en Feestdag van Franciscus van Assisi.
Op zondag 4 oktober gedenken katholieken Franciscus van Assisi. Dat
op deze dag ook Werelddierendag valt heeft alles met hem te
maken. Franciscus betrok in zijn leven op een bijzondere manier het
respect voor de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder.
Ik neem jullie graag even mee naar Assisi anno 1200 waar Franciscus
leefde.
Assisi,
daar liep Franciscus rond,
daar liggen zijn kinderjaren
met de schaduw van een stralende kern,
daar rukte hij zich van zijn wortels los
en plantte zichzelf in de Umbrische
wind,

daar verkondigde hij de boodschap
soms met woorden,
maar vooral door zijn manier van leven
daar inspireerde hij de broeders
voor een leven ten dienste van de armen, de minsten,
een beweging die later zou uitgroeien tot ‘de minderbroeders’,
daar ging hij op moeder aarde liggen,
ademde op haar ritme,
luisterde naar haar verhaal en vertelde dat verder,
zodat de vogels en hazen het verstonden,
de rotsen en het water,
de mensen en de bomen
en het stof onder onze voeten ook.
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En ja, de schepping is wonderlijk!
Zoveel kleine mysteries van de natuur ontvouwen zich elke dag
onder onze ogen; Denk maar
aan een dauwdruppel op een
grassprietje, een zonnestraal die de tinten groen in het bos in al hun
verscheidenheid doet schitteren, het ruisen van de zee, de
kleurenpracht van de vallende bladeren.
Niet alleen in de natuur, maar ook in de mensen rondom ons
kunnen we die prachtige verscheidenheid ontdekken en leren
waarderen
Volgend tekstje kan ons telkens weer ‘wakker’ maken om de kleine
wondertjes van elke dag te zien.

Ik wens je klavertjes vier langs je weg.
Ik wens je aandacht en een open oog voor alles wat je zult
bemerken.
Ik wens je zon en regen
en een weg met sneeuw,
een groene graskant en een wei van klavertjes vier
en in de bomen : vogels die een lied zingen voor Jou.
Ik wens je lieve mensen op je weg
die luisteren en praten
en die -wie weet- met jou een eindje verder wandelen.
Ik wens je vriendschap langs je weg
en dat je hart zich opent,
voor ’t geschenk van elke dag
en dat je handen naar kansen van geluk en vreugde grijpen
die voor en naast en rondom jou zo talrijk zijn verspreid.
Ik wens je een klavertje vier vol geluk
dat je meedraagt en dat je vasthoudt om elke dag blij tegemoet te
gaan.
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Foto’s ‘t De Kouter
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Prikbord
Ter nagedachtenis van de heer Marcel Grauwen
Afscheidswoordje van Marcel Grauwen, o.praem.
Met dank aan Hedwig De Beer

Vrienden,
Nu mijn verlangen om te sterven verwezenlijkt is, nu ik mijn stoffelijk lichaam
losgelaten heb, ga ik jullie geen mopjes meer vertellen. Ik wil ook niet meer doceren
en al zeker niet prediken. Ik wil jullie iets verklappen: Ik ben helemaal niet dood. Ik
leef ruimer, intenser, dan voorheen.
Ik bevind me nu aan de overkant van de rivier, aan de andere oever waar het gras
altijd groener is. Hier is alles anders! Hier is geen droefenis of duisternis, geen pijn of
verdriet.

Een aantal dagen geleden kon ik het ook niet bevatten, het ging mijn verstand te
boven, maar hier is geen rede, geen begrijpen, hier is enkel "weten".
Hier geen makers, geen toneelstuk, geen schijn, geen bedrog. Hier is alles echt,
authentiek, eenvoudig, pure eenvoud.
Hier is geen angst, geen afstand, geen wantrouwen, geen naijver, geen onderscheid.
Alles is één, eenheid in verscheidenheid.
Ik ben volkomen rustig nu, badend in, oeverloze, onvoorwaardelijke Liefde.
Vaarwel, vrienden en stel het goed. Ik voel grote dankbaarheid voor wat jullie allen
voor mij betekend hebben.
Ik verlaat jullie niet, want wij zijn allen één zoals de Vader en ik één zijn.
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Prikbord

Lenigheidsoefening: Rug






Sta rechtop en spreid je voeten op
schouderbreedte
Plaats je handen in je lenden
Buig voorzichtig naar achter
Herhaal 5 maal
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Recept van de maand

Chouquettes van De Eyckenmolen
Ingrediënten
-125ml water
-125 ml melk
-5 eieren
-140 gr bloem
-110 gr boter
-5 gr suiker
-5 gr zout
-parelsuiker (fijn)
Bereiding
-verwarm de oven op 200°C
-zet de melk, water, boter, zout en suiker op een zacht voor tot
het begint te koken.
-haal de pot van het vuur en doe de bloem erbij, goed mengen,
terug op het vuur zetten en goed mengen tot het deeg loskomt.
-klop de eieren en voeg toe aan het deeg. Goed mengen.
-doe het deeg in een spuitzak en spuit torentjes op een bakplaat
-strooi de parelsuiker erover en maak cirkelbewegingen met de
plaat zodat de suiker goed verdeeld.
-bak ongeveer 15 minuten.
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Foto’s Het Zonneveld

Mini-contactkoor

Het leven zoals het is:
servetten plooien
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Foto’s Het Kuipersveld

Verjaardagsfeest

Bingo op het terras

Mees Clara viert haar
96e verjaardag samen
met haar drie dochters!
Alles corona-veilig!
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Het Maereland
Jarigen
7 okt
14 okt

Alfred Hermans
Francine De Wil

We verwelkomen:
Deheer Mathys Cois, hij neemt zijn intrek in flat
0017
Deheer Cluyts Alois, hij neemt zijn intrek in flat
0105
Deheer Zetzsche Louis, hij neemt zijn intrek in
flat 0109
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Dagcentrum Ormendaal
De dagbezoekers voelen zich hier weer helemaal thuis. We zien er
tegenwoordig enkel een beetje anders uit.
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Lokaal Dienstencentrum De Blankaart

LDC De Blankaart is een hartverwarmende en verrijkende ontmoetingsplaats 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

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

LDC De Blankaart

Info:
016/49.08.11
ldc@stbernardus.be

Volgende doorlopende activiteiten starten
voorlopig owv corona nog niet op:
Seniorengym
Lijndansen
Kaarten
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We kijken ernaar uit om je op één van
onze volgende activiteiten te ontmoeten.
14 en 18/10/2020 – 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.
29/10/2020 – Bloemschikken met Gisèle 14:00 - 16:00
Met basismateriaal uit de tuin, maken we steeds een
verrassend mooi bloemstuk. Kostprijs: €10,
inschrijven via ldc@stbernardus.be of 016/49.08.11

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)

Aankomende activiteiten
4, 10, 17, 24/11 en 1/12//2020 – Vlaamse Gebarentaal 19:30 - 21:30
Info en inschrijven via marie.jeanne.vanderborght@hotmail.com
17/11/2020 – Internet en pc-café 14:00 - 16:00
Info en inschrijven via ldc@stbernardus of 016/49.08.11
19/11/2020 – Koken met Gisèle-onder voorbehoud (corona) 09:00 - 14:00
Info en inschrijven via ldc@stbernardus of 016/49.08.11

24/11/2020 – Infosessie: Verzorg uw immuunsysteem 19:30
Info en inschrijven via ldc@stbernardus of 016/49.08.11
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Medewerkers
Jarige medewerkers:
2 okt
6 okt
6 okt
10 okt
11 okt
11 okt
13 okt
15 okt
18 okt
20 okt
21 okt
21 okt
22 okt
23 okt
25 okt
30 okt

Vandenbroek Wladimir
Nikitina Gretta
Tuyaga Ghyslaine
Appiah Doreen
Phiri Marina
Deslagmulder Aagje
De Smedt Karine
Verbruggen Marijke
Doncos Maria
Mertens Violet
Vermeylen Annelies
Agege Favour
Meerkens Sabine
Jossart Megan
Vranckx Christine
De Mars Elke

Nieuwe medewerkers

Van Geesberghen Kurt
Glorieux Aglaja
Verlinden Marleen
De Coster Dylan
Rodolfs Shana
Stroobants Mirella
Van Gossum Mart
El Azzouzi Nihade
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Nacht
HZ
Kapsalon
DK
TS
DV
Toda
DV

Vrijwilligers
Jarige vrijwilligers
13 oktober
13 oktober
18 oktober
25 oktober
25 oktober

Morris Francois
Warner Hilary
Fiers Christel
Segers Ludo
Van Den Beden Catharina

Proficiat!

Nieuwe bewoners
Laes Leona
Woonde in Bertem
Woont nu op De Eyckenmolen

Mattheus Anna
Woonde in Leefdaal
Woont nu op De Eyckenmolen

Mees Agnes
Woonde in Bertem
Woont nu op De Eyckenmolen

Vanden Berghen Willy
Woonde in Heverlee
Woont nu op Het Kuipersveld

Wildiers Ivo
Woonde in Tremelo
Woont nu op De Vleugt

Feyaerts Irene
Woonde in Leefdaal
Woont nu op Het Hoogveld

Wan Wijmeersch Michel
Woonde in Merksem
Woont nu op Het Kuipersveld

Van Fraechem Leopold
Woonde in Bertem
Woont nu op De Eyckenmolen
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Overleden bewoners
Van Eylen Joseph
Geboren op 17/10/1937
Overleden op 20/08/2020
Woonde op Het Kuipersveld

Porton Gaston
Geboren op 02/09/1932
Overleden op 23/08/2020
Woonde op De Eyckenmolen

Mellaerts Lucien
Geboren op 23/03/1940
Overleden op 22/08/2020
Woonde op De Eyckenmolen

Bovendeerd Henri
Geboren op 25/11/1923
Overleden op 23/08/2020
Woonde op De Eyckenmolen

Schodts Laetitia
Geboren op 01/10/1933
Overleden op 23/08/2020
Woonde op De Eyckenmolen

Verbeeck Maria
Geboren op 07/03/1936
Overleden op 29/08/2020
Woonde op Het Zonneveld
Casteleyn Yolanda
Geboren op 10/09/2020
Overleden op 12/09/2020
Woonde op De Eyckenmolen
D’Hont Andre
Geboren op 19/08/1956
Overleden op 16/09/2020
Woonde op De Eyckenmolen
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Jarige bewoners
1 oktober

Cappuyns Maria (°1934) HZ

2 oktober

Anthoon Hilda (°1952) HH

3 oktober

Boutsen Maria Irena (°1935) HV

5 oktober

Vandendael Mathilde (°1929) HV

8 oktober

Keyaerts Marie Jose (°1930) HH

10 oktober

Dekeyzer Engelbert (°1923) DV

11 oktober

Vanderveken Irene (°1936) DE

16 oktober

Appeltans Simone (°1936) HV

18 oktober

Vleminckx Marleen (°1956) TS

20 oktober

Van Cotthem Michel (°1930)

20 oktober

Donghi Raymond (°1935) DV

22 oktober

Pels Josee (°1933) HH

23 oktober

Lefever Jules (°1928) DK

26 oktober

Thijs Camille (°1929) HZ

29 oktober

D’Hauwer Simonne (°1929) HZ

30 oktober

Van Dijck Julia (°1927) HZ

30 oktober

Beersaerts Marguerite (°1934) HK

30 oktober

Donneux Willy (°1945) DK

31 oktober

Stalmans Augusta (°1924) DV
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Prijsvraag

Geef de 5 buurlanden van België. 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.
Naam: ……………………………………. Woonafdeling: ……………………….

Oplossing vorige prijsvraag:
Zon-Zwaluw-Wijven-Wolken
Winnaar van de prijsvraag is Irene Vanderveken van De
Eyckenmolen PROFICIAT!
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