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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 

 oktober, 

 
 

“Het was een kwakkelzomer”. Daar is zowat iedereen het over eens. 
Gelukkig hebben we nog enkele zonovergoten dagen gehad in 
september. Daarmee nemen we afscheid van de zomer. Stilaan wordt het 
buiten weer sneller donker en wordt het frisser ‘s morgens en ‘s avonds. 
De rokjes en shorten kunnen weer de kast in. Zoals een oud gezegde het 
mooi samenvat: “Als de bomen zich ontkleden, gaan de mensen zich 
meer kleden.”  
 
In oktober schakelen we traditioneel ook over naar het winteruur. In de 
nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 31 oktober 2021 schakelen we 
over van zomertijd op wintertijd. Om juist te zijn: zondagochtend om 
drie uur 's ochtends draaien we de klok één uur achteruit, drie uur wordt 
twee uur.  
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In de kijker: Sport op De Eyckenmolen 

Als de zon nog eens komt piepen, 

trekken wij naar onze tuin. In de 

frisse buitenlucht volgt een 

plezante namiddag sport en spel.  

 

 

 

We draaien pittige tempo plaatjes en warmen onze stramme spieren.  
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Wanneer alles weer wat soepel is, 

oefenen we onze gooi -en 

vangtechnieken. Op de bal staan 

verschillende thema’s die we bespreken. 

Zo leren we mekaar beter kennen. 

 

 

Om af te sluiten trainen we onze samenwerkingsvaardigheden. Met 

z’n allen de balletjes zolang mogelijk in de lucht! 

Maar we hebben vooral veel gelachen en plezier gemaakt. 
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Foto’s Het Zonneveld 

 

Poffertjes en Brusselse 
wafels 
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Foto’s Het Kuipersveld 

Koor 
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Oktober. 

Maand waarin de herfst volop haar intrede doet. De Oktobermaand is 

voor vele gelovigen ook de ‘rozenkransmaand’ én hier in huis ook de 

maand waarin de week van de spirituele zorg valt. 

Daarom zet ik graag deze 2 even in de kijker. 

ROZENKRANS 

Wellicht is er geen enkele 

devotie zo diep met mensen 

verbonden geweest als die van 

het rozenkransgebed. Het is een 

school van gebed die voor 

iedereen toegankelijk is. Een 

krans van honderdvijftig rozen, 

van 3 x vijftig Ave Maria's voor 

de moeder van God. Maar er is 

meer. De rozenkrans is ook de 'samenvatting van het Evangelie'. De vijf 

blijde, de vijf droevige en de vijf glorierijke mysteries zijn in grote mate 

ontleend aan het evangelie en roepen gebeurtenissen op uit het leven 

van Jezus en Maria. Sinds 2002 werden daar nog vijf 'mysteries van het 

licht' aan toegevoegd door Paus Johannes Paulus II. Ze zijn allemaal 

genomen uit het leven van Jezus: de doop in de Jordaan, de bruiloft te 

Kana, de prediking, de verheerlijking op de berg Tabor en het Laatste 

Avondmaal. 

WEEK VAN DE SPIRITUELE ZORG 

In de week van 11 oktober tot 15 oktober willen we jullie aandacht graag 

even brengen naar de ‘Week van de Spirituele Zorg 2021’. Dit jaar staan 

we stil bij het thema 'Rakelings nabij'.  

Woord van de pastor 
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In een WZC waar ‘zorg voor mensen’ behoort tot de essentie is dit een 

heel welkom thema. Nabijheid bieden aan onze medemens in het 

algemeen, maar hier in het WZC ook zeker aan onze bewoners, 

behoort tot het wezen van onze taak. 

Onze‘missie’: zowel fysieke nabijheid in 

de verzorging en in onze lichaamstaal, als 

geestelijke nabijheid in ons spreken en 

ons luisteren. Aangezien oktober ook 

‘missie’maand is, komt dat helemaal 

goed. Mensen nabij zijn is één van de 

mooiste geschenken die we kunnen 

geven, zoals ook blijkt uit volgend tekstje. 

 

 

Vasthouden 

Kun je me even vasthouden? 

Dat is alles wat ik wil 

Niks zeggen, niks vragen 

gewoon even stil 

geen woorden, geen zinnen 

alleen twee armen 

om te troosten, te sussen 

en mijn hart te verwarmen 

Kun je me even vasthouden? 

Dan verwarm ik ook jou 

en kan ik laten voelen  

hoeveel ik van je hou 

Tanja Helderman  
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Prikbord 
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Prikbord 
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Recept van de maand 

Huisgemaakte tartaar 

Ingrediënten 
-4 eieren 
-2 sjalotten 
-20 gr peterselie 
-20 gr bieslook 
-10 gr dragon 
-40 gr kleine zure  
augurken (op azijn) 
-2 el kappertjes 
-200 gr mayonaise 
-peper 
-zout 

Bereiding 
-Kook de eieren hard (min. 8 minuten) en laat ze afkoelen in 
ijskoud water. 
-Snij intussen de gepelde sjalot en de verse peterselie, bieslook 
en dragon in fijne snippers. Hak ook de augurken en de 
kappertjes in kleine stukjes. 
-Pel en plet de hardgekookte eieren. Roer alle fijne ingrediënten 
door de mayonaise. 
-Proef en kruid de rijkelijke tartaarsaus met peper en zout.  
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Prikbord 
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Column: Over levenskunst 

 
Plant een zaadje. 

Een idee. 
Een glimlach. 
Een droom. 

Met hart en ziel. 
Laat het achter. 

Iedere dag. 
 

Aan de bewoners, families, medewerkers en directie van 
WZC St-Bernardus:  

Dankbaar dat ik jullie mocht ontmoeten… 
 

-Elyn- 
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Dagcentrum Ormendaal 

Waarom wij het zo leuk   
vinden in het dagcentrum !!!!! 

Luisterend oor!  

Leuke activiteiten ! 

Een warme  
babbel samen!      
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Tijd om te 
rusten ! 

Genieten ! 

Heerlijk laten  
verwennen!  

Samen eten ! 

Gezellig samen zijn ! 

Medewerkers met 
een warm hart! 
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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:  

 

Elke maandag van 14u. - 16u. Petanque  

Elke dinsdag van 14u - 16u handwerken  

Elke woensdag van 14u - 16u Lijndans, Kaarten en Rummikub 

Elke donderdag van 14u - 16u. Gezelschapspelen  

We kijken ernaar uit om je op één van 
onze volgende activiteiten te ontmoeten. 
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5/10, 12/10, 19/10, 26/10/2021 – Handwerken 14:00 - 16:00 

Breien, haken en naaien… het kan allemaal.  
Heb je vragen, of kan je niet verder, dan krijg je hier de  
kans je licht op te steken bij elkaar. 
GRATIS elke DINSDAG om 14u. 

7/10, 14/10, 21/10, 28/10/2021 – Gezelschapsspelen 14:00 - 16:00 

Er gaat niks boven een gezellige namiddag met een 
goede babbel en een leuk gezelschapsspel! Rummikub en 
scrabble zijn aanwezig. Neem gerust nog een ander spel 
mee! 
GRATIS elke DONDERDAG om 14u. 

13/10, 27/10/2021 – 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.  

18/10/2021 – Infosessie valpreventie 14:00 - 16:00 

Ongevallen in de privésfeer zijn nog steeds een van de 
minst erkende oorzaken van gezondheidsproblemen in 
de gezondheidssector. Kranten halen dit thema zelden 
aan en de oorzaken en gevolgen van dergelijke 
ongevallen worden zelden of nooit belicht. 
Thuisongevallen worden nog steeds gezien als iets dat 
niet te voorkomen is of iets dat nu eenmaal gebeurt. In 
deze uiteenzetting wordt nagegaan wat de oorzaken en 
gevolgen van vallen kunnen zijn.  

https://www.stbernardus.be/ldc/events/handwerken-5/?utm_source=es&utm_medium=email
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Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 
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Het Maereland 

Jarigen 
 

Vrijwilligers 

 Jarige vrijwilligers 
 

 

13 okt  Morris Francois 
13 okt  Vermaelen Liesbet 
13 okt  Warner Hilary 
18 okt  Fiers Christel 
25 okt  Segers Ludo 
25 okt  Van Den Bedem Tineke 

7 okt  Hermans Alfred 
14 okt De Wil Francine 
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Foto’s De Kouter 

ijssalon 

Verjaardags-
feest 
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Foto’s De Vleugt 

Konijn ‘t Soetje 
op bezoek 
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Jarige medewerkers: 

2 okt  Vandenbroek Wladimir 
6 okt  Nikitina Gretta 
6 okt  Tuyaga Ghyslaine 
10 okt  Appiah Doreen 
11 okt  Phiri Marina 
11 okt  Deslagmulder Aagje 
13 okt  De Smedt Karine 
18 okt  Doncos Maria  
20 okt  Mertens Violet 
21 okt  Vermeylen Annelies 
21 okt  Agege Favour 
22 okt  Meerkens Sabine 
23 okt  Jossart Megan 
25 okt  Vranckx Christine 
25 okt  Stijlemans Edgard 
30 okt  De Mars Elke 

Medewerkers 

Nieuwe medewerkers 

Vandeuren Carine   De Eyckenmolen 
Muhudiin Mahammad Deeqa Het Hoogveld 
Vanderlinden Eva    Het Elfenbosje 
Bouckaert Malaurie   Het Hoogveld 
Boucherie Corinne   Nacht 
Fagot Yenthe     De Vleugt 
De Geest Herlinde   Het Zonneveld 
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Jarige Bewoners 

1 okt  Cappuyns Maria (°1934) HZ 

2 okt  Anthoon Hilda (°1952) HH 

3 okt  Boutsen Maria Irena (°1935) HV 

5 okt  Lein Omer (°1929) HK 

5 okt  Vandendael Mathilde (°1929) HV 

8 okt  Keyaerts Marie Jose (°1930) HH 

11 okt  Vanderveken Irene (°1936) DE 

16 okt  Appeltans Simone (°1936) HV 

16 okt  Beersaerts Bertha (°1927) HK 

18 okt  Vleminckx Marleen (°1956) TS 

22 okt  Pels Josee (°1933) HH 

24 okt  Fruyt Angele (°1929) DE 

26 okt  Thijs Camille (°1929) HZ 

27 okt  Puttemans Andre (°1944) DK 

30 okt  Van Dijck Julia (°1927) HZ 

30 okt  Beersaerts Marguerite (°1934) HK 

31 okt  Stalmans Augusta (°1924) DV 

31 okt  Persoons Ernestus (°1937) HZ 
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Nieuwe bewoners 
 

 Fruyt Angele 
Woonde in Heverlee 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Neefs Greta 
Woonde in Veltem-Beisem 
Woont nu op De Kouter 
 
Jorissen Tony 
Woonde in Bertem 
Woont nu op De Kouter 
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Overleden bewoners 

Weckx Paula 
Geboren op 07/04/1943 
Overleden op 27/08/2021 
Woonde op De Eyckenmolen 
 
Goethals Berthe (Zuster Geert) 
Geboren op 28/06/1937 
Overleden op 08/09/2021 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Hermans Simone 
Geboren op 10/11/1931 
Overleden op 19/09/2021 
Woonde op Het Kuipersveld 
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Prijsvraag 

Winnaar vorige prijsvraag:  
Het antwoord van de vorige prijsvraag: 40, 90, DT, D, école, J’ai 
Gagné 
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Desie Hilda van 
Het Maereland. 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. 


