
1 

 

 

België – Belgique 
P.B. 

3060 Bertem 
BC 4759 

St.-Bernardus 

Huiskrant 

 
31 ste jaargang  
September 2020 
 
VU Lieve Schuerman 
Egenhovenstraat 22 – 3060 Bertem 

 
Maandelijks tijdschrift 

Woonzorgcentrum 
St. - Bernardus Bertem 

Afgiftekantoor 3060 Bertem 
P2A9706 



2 

 

3 voorwoord 
4 in de kijker 
7 foto’s Het Zonneveld 
8 woord van de pastor 
10 foto’s ‘t Soete 
11 prikbord 
16 foto’s De Kouter 
17 foto’s De Vleugt 
18 Het Maereland 
19 dagcentrum Ormendael 
20 lokaal dienstencentrum De Blankaart 
22 foto’s Het Kuipersveld 
23 foto’s De Eyckenmolen 
24 medewerkers 
25 jarige vrijwilligers  
26 nieuwe bewoners 
26 overleden bewoners 
27 jarige bewoners 
28 prijsvraag 
 

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 

september, 

 

Na een warme, gezellige zomervakantie kan iedereen met vernieuwde 

energie starten! Tot grote opluchting van klein én groot, starten de 

scholen weer op. Ik wens alle kinderen en leerkrachten een fijn 

schooljaar toe.  

Ik wens alle ouders toe dat ze de maand september eindelijk weer 

gewoon ‘mama en papa’ mogen zijn en met hun kinderen kunnen 

spelen en ravotten in plaats van rekenen en talen leren!  

 

Voor iedereen een fijne septembermaand gewenst! 
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21 september is het Werelddag dementie. Een goed moment om er even 
bij stil te staan. Dementie treft vooral ouderen, maar behoort zeker niet 
tot de normale ouderdomsverschijnselen. Er zijn immers ook jongere 
mensen (<65j) die te maken krijgen met een met een bepaalde vorm van 
dementie.  
 
Het klassieke beeld dat we vaak te zien, te horen of te lezen krijgen over 
dementie is vaak heel negatief en triest. Mensen met dementie worden 
voorgesteld als iemand die futloos in de zetel zit, niets meer kan, niets 
meer beseft, waarmee het moeilijk is om contact te leggen, enz… Het 
gevolg is dat mensen met dementie vaak niet au serieux genomen 
worden, betutteld of zelfs uitgesloten worden… Dit beeld kan voorkomen 
in een latere fase van een dementie, maar geldt zeker niet voor alle 
mensen met dementie of voor het hele proces van dementie. Dementie 
tast de hersenen aan, met als gevolg dat iemand steeds minder goed kan 
functioneren en de gewone dagdagelijkse dingen steeds moeilijker 
worden. Dit is echter een langzaam proces.  
 
Er zijn zaken die moeilijk(er) worden, maar er zijn ook nog veel dingen 
die mensen wel nog kunnen mits begeleiding en ondersteuning van de 
omgeving.  Een aantal dingen worden stilaan minder vanzelfsprekend. Zo 
gebeurt het dat personen met dementie vaak dezelfde vragen stellen, 
vergeten wat ze deze middag gegeten hebben of niet meer weten waar 
ze hun sleutels of hun portefeuille gelegd hebben. Vaak lopen ze verloren 
in hun vertrouwde omgeving, weten niet meer welke dag, maand of 
seizoen het is en hebben op termijn problemen om vertrouwde zaken en 
zelfs vertrouwde mensen te herkennen. Dingen die ze hun hele leven 
lang op een vanzelfsprekende manier gedaan hebben worden moeilijk, 
zoals afspraken maken, bankverrichtingen doen, koken, gaan kaarten of 
petanque gaan spelen. Op vlak van communicatie kan er ook één en 
ander veranderen. Zo krijgen personen met dementie vaak problemen 
om anderen te begrijpen, om zelf te spreken of  zich verstaanbaar uit te 
drukken. 

In de kijker: Dementie 
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Tenslotte kunnen ook het gedrag en de persoonlijkheid van personen 
met dementie ingrijpend veranderen. Zo kunnen mensen die vroeger 
heel verdraagzaam waren plots heel lichtgeraakt worden of omgekeerd. 
Het feit dat sommige dingen niet meer kunnen of zijn zoals voorheen, 
brengt verdriet en rouw teweeg voor de persoon zelf en voor zijn 
omgeving. Op het moment dat die gevoelens er zijn is het absoluut 
belangrijk om hier bij stil te staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is heel belangrijk om ook aandacht te hebben voor wat wél nog kan! 
Als mantelzorger of hulpverlener kunnen we onze omgang en 
communicatie zodanig aanpassen dat de persoon met dementie zijn 
waardigheid kan behouden en zich betrokken blijft voelen. Voor de 
persoon met dementie is het belangrijk dat ze hun leven, ook in een 
WZC, in een zo normaal mogelijke omgeving en in zo normaal mogelijke 
omstandigheden kunnen leiden, mét een structuur die houvast geeft 
enerzijds en tegelijk de nodige ruimte om zelf beslissingen te nemen 
anderzijds. Die beslissingen kunnen gaan over kleine dagdagelijkse 
dingen (vb wanneer sta ik op, wat doe ik aan, wat wil ik eten), maar 
evengoed over belangrijke levensvragen (vb wat wil ik nog doen, welke 
zorg wil ik nog) 
 
Ondersteunen in hun dagdagelijkse leven kan betekenen samen zoeken 
naar wat verloren is, samen op zoek gaan naar een manier die het hen 
gemakkelijker maakt om dingen te onthouden of terug te vinden en 
enkel dingen over te nemen waar het echt nodig is. 
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In de kijker:Dementie 

Mensen met dementie zijn en blijven in de eerste plaats mensen, met 
hun eigen persoonlijkheid, hun eigen levensgeschiedenis, hun eigen 
waarden, dromen en verlangens. Ook wanneer hun cognitieve 
vermogens  achteruitgaan, blijven er nog heel wat bronnen aanwezig die 
hun leven betekenisvol kunnen maken!  
 
Ondersteunen betekent vooral hen zoveel mogelijk stimuleren om (delen 
van) dingen te doen die ze wel nog kunnen, zonder hen te forceren. 
Een gesprek voeren zoals we gewoon geweest zijn is vaak moeilijk. Ook 
hier vraagt dat een hele aanpassing van de persoon zelf en van de 
omgeving. Dit kunnen we doen door vragen te vermijden waarop de 
persoon met dementie niet kan antwoorden, vb “wat heb je gegeten 
deze middag” zou vervangen kunnen worden door “heb je lekker gegeten 
deze middag”. Dan hoeft de persoon met dementie zich niet te schamen 
dat hij dit niet meer weet en kan hij wel een aanvaardbaar antwoord 
geven. 
 
Als praten moeilijker wordt kunnen we samen dingen doen, wandelen, in 
de tuin  werken, Tv kijken, muziek luisteren, voorlezen, foto’ s kijken 
enz… De manier waarop we dingen doen, onze mimiek, onze gebaren en 
de toon van ons gesprek worden belangrijker dan de inhoud van het 
gesprek. 
 
Mensen met dementie zijn absoluut in staat om aan te geven wat ze al 
dan niet willen. Indien dit niet lukt met woorden lukt het vaak nog via 
hun gedrag, hun mimiek en hun gebaren om duidelijk  te maken  wat ze 
leuk vinden of niet, wat ze willen of niet.  
 
Heeft u daarnaast nog vragen rond dementie, dan kan u ook terecht in 
ons inloophuis dementie. U kan een afspraak maken met de psycholoog 
via het algemeen nummer 016 49 08 11. 
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Foto’s Het Zonneveld 

 
 

Ijskar  

Duo-fiets 
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DE HERFST VAN HET LEVEN: MIJMEREN OVER DE RIJKDOM DER JAREN. 
 
September: nazomer maand en de maand waarin de herfst begint. 
 
Dit brengt vaak een zekere weemoed mee en niet weinig weerklinken de 
woorden van het liedje van Gerard cox: ‘’t Is weer voorbij die mooie 
zomer, die zomer die begon zo wat in mei. Ik dacht dat er geen einde aan 
kon komen, maar voor je ’t weet, is heel die zomer alweer lang voorbij…’  
De herfst staat symbool voor een tijd van balans opmaken, terugkijken, 
loslaten.  
 
Elke herfst komt er een jaartje bij. Naarmate je ouder wordt, worden 
zowel geest als lichaam minder vitaal. Tegelijkertijd is je geest ook rijker 
door jouw ervaringen. Het is een jaargetijde waarin het besef groeit dat 
we niet voor altijd bloeien. Dat er ook tijden zijn waarop je je bladeren 
moet laten gaan, laten versterven, laten doodgaan… opdat ze  later weer 
opnieuw zouden kunnen bloeien. 
 
In onze samenleving gaat het vaak vooral om de lente en de zomer. Je 
moet jong zijn, je moet succes hebben, je moet groeien. Als het gaat over 
ouder worden, ‘vermindering’  van mogelijkheden, aftakelen soms, dan 
wordt het allemaal moeilijker. Daar praten we liever niet over. 
 
Toch is het  waardevol voldoende aandacht voor de herfst van het leven 
te hebben en er de rijkdom van te zien. De cirkel van het leven 
weerspiegelt zich in de seizoenen: lente , 
zomer, herfst, winter. 
 
Het is niet zonder vrucht, want dwars door 
de seizoenen heen loopt er een rode draad 
van leven, dood en omgekeerd, als alles 
bloeien gaat… 

Woord van de pastor 



9 

 

 

Ik vond een mooi gedicht over de  ‘herfst van het leven ‘ dat ik graag 
met jullie deel  
 

De herfst sprak tot mij en streek me door het haar; 
hij zei: ‘Het duurt maar even, ’k ben voor de winter klaar…’ 

’t Zijn dingen in het leven die toch moeten gebeuren: 
het is misschien wel beter in de herfst niet te treuren. 

 
Ik wandel door de bladeren, ze dansen in de lucht 

en plotseling besef ik: het is niet zonder vrucht, 
want dwars door de seizoenen heen loopt er een rode draad 

van leven, dood en omgekeerd, als alles bloeien gaat… 
 

De herfst, de herfst, ik draai me om, 
de zon schijnt, kijk niet achterom. 

De herfst, de herfst, zo is het goed, 
als ik weet dat een boom 
om te leven sterven moet. 

 
De vogels maken zich gereed, soms voor een verre tocht 

en wie vertelt wat leven is, ik heb zo lang gezocht. 
Maar nu begrijp ik dat een mens pas deelt in het geheim 
wanneer hij steeds opnieuw zoals de bomen leert te zijn… 

 
En wie zijn leven telkens weer om Jezus’ wil verliest, 

die zal het leren vinden overal. 
Die wordt een boom die bloeien zal en vrucht geeft op z’n tijd, 

die leeft niet van een jaargetij, maar van de eeuwigheid! 
 

De herfst, de herfst, ik draai me om, 
de zon schijnt, ik kijk niet achterom. 

Want dán pas is het leven goed 
als ik weet dat een mens voor God 

dagelijks sterven moet. 
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Foto’s ‘t Soete 
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Prikbord 

In de basisschool de Waaier zijn er deze zomer 
verschillende leuke kampen van Sporty! De bewoners van 

Het Maereland konden mee genieten van het creatief 
talent van hun jonge buren van het ‘Street-Art’ kamp! 
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Prikbord 

Op 20 augustus is het de feestdag van onze patroonheilige   

Sint-Bernardus. Wij vieren dit door jaarlijks een ijssalon te 

organiseren voor bewoners en familie. Helaas door corona zal 

het dit jaar individueel doorgaan op  de wooneenheid. De ijsjes 

zullen daarom niet minder smaken, dus genieten maar. 

Het ijssalon 

Heilige Bernard 
van Clairvaux 

Heilige Roger van 
het Hoogveld 
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Prikbord 

Evenwichtsoefening: Opstaan 
 
 Je kan deze oefening doen terwijl je  

bijvoorbeeld TV kijkt 
 Zit op een stoel met leuning die niet  

te laag is 
 Plaats de voeten achter je knieën 
 Buig naar voren over je knieën 
 Duw je af met 1 hand op de leuning  

van de stoel 
 Herhaal 10 maal 
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Recept van de maand 

Fruittaart van ‘t Soete 

 
Ingrediënten  
Brokkeldeeg: 
-500 gr bloem 
-250 gr malse boter 
-120  gr suiker 
-3 eieren 
 
Vulling: 
-2 zakjes vanillepudding    
-1.5l melk       
-fruit naar keuze 
-150 gr suiker 
-200 ml room 

Bereiding 
 
1. Meng de boter met 120 gr suiker. 
2. Meng 1 volledig ei en 2 eigelen erbij. Nadien ook de bloem 

en kneed goed moet de handen 
3. Laat 1 uur rusten in de koelkast, rol het deeg uit en leg het in 

de vorm. Bak daarna op 200°C gedurende 10-15minuten. 
(Tip: gebruik bakparels op het deeg) 

4. Maak pudding zoals op de verpakking staat vermeld en laat 
afkoelen. 

5. Klop de room op en meng door de pudding. Verdeel het 
mengsel over de taart. 

6. Afwerken met fruit naar keuze! 
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Foto’s De Kouter 

Poezen op bezoek 

Verjaardagsfeest 
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Foto’s De Vleugt 

Gezellig op het terras 

Wandeling 

Lach je rijk 
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Het Maereland 

Jarigen 
 
 5 sept  Marie Louise Pee 

13 sept  Cecile De Vleeshouwer 
21 sept  Alfons De Jonge 
25 sept  Hedwig De Beer 
26 sept  Denise Nackaerts 
27 sept  Annie Borgilion 
28 sept  Martha Grauwels 
28 sept  Andre Vanderveken 

We verwelkomen: 
 

Deheer Zegres Gilbert. Hij neemt zijn intrek in flat 

0009. 
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Dagcentrum Ormendaal 

Ook in het dagcentrum Ormendaal hebben we tijdens de 
hittegolf verkoeling gezocht! 
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LDC De Blankaart opent opnieuw de deuren! 

We starten voorzichtig terug op met enkele activiteiten! 

Hoe het verder gaat kan je via de website volgen. 

 

Lokaal Dienstencentrum De Blankaart 

Info: 

016/49.08.11 

ldc@stbernardus.be 

Bezoek ons op www.stbernardus.be/ldc 

en op LDC De Blankaart 

Voor volgende doorlopende activiteiten moet 
u nog even wachten… 

 
Lijndansen 

Kaarten 
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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) 

1, 8, 15, 22 en 29/09/2020 – 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. 

3, 10, 17, 24/09/2020 – 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. 

9 en 23/09/2020 – 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 woensdag van de maand vertrekken we 
vanuit Korbeek-Dijle.  
Elke vierde woensdag van de maand vertrekken we 
vanuit het LDC.  

https://www.stbernardus.be/ldc/events/handwerken-5/?utm_source=es&utm_medium=email
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Foto’s Het Kuipersveld 

Petanque 
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Foto’s De Eyckenmolen 

Kaartjes maken 

Max op  
bezoek 
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Medewerkers 

Jarige medewerkers: 

Ihogoza Sonia 
Jacobs Sabine 
Denolf Marc 
Chiguero-Galindo Melissa 
Swaelens Emily 
Janssens Kathleen 
Marchal Siel 
Cumps Marina 
Schuurmans Kristel 
Snijers Inne 
Breesch Sabrina 
Van ‘t Hof Walter 
Bruggemans Petra 
Ogunmuyiwa Moyosola 
Jorge An 
Van Osselt Arlette 
 

1 sept 
7 sept 
7 sept 
7 sept 
8 sept 
9 sept 
12 sept 
15 sept 
15 sept 
16 sept 
18 sept 
20 sept 
20 sept 
23 sept 
24 sept 
26 sept 
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Vrijwilligers 

Jarige vrijwilligers 
 

   3 September Croon Muriel 
11 September Bekaert Etienne 
11 september Ix Omer 
12 september Meert Wilfried 
17 september Lieten Wilfried 
23 september Doureé Nicole 
23 september Drappier Jos 
 

Proficiat! 

Nieuwe medewerkers 

De Goeyse Ilse   PLT 
Zmojdzin Magdalena  PLT 
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Overleden bewoners 

 
 
 

De Backer Gust 
Woonde in Leefdaal 
Woont nu op De Eyckenmolen 
 
Schoeters Joanna 
Woonde in Herent 
Woont nu op Het Zonneveld 
 

Nieuwe bewoners 

Van Effen Madeleine 
Geboren op 25/01/1926 
Overleden op 27/07/2020 
Woonde op Het Zonneveld 
 
Vandenplas Angele 
Geboren op 08/10/1926 
Overleden op 06/08/2020 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
Ackermans Bertha 
Geboren op 16/12/1933 
Overleden op 11/08/2020 
Woonde op De Eyckenmolen 
 
Artois Marie-Louise 
Geboren op 12/03/1936 
Overleden op 13/08/2020 
Woonde op De Eyckenmolen 

Ronsmans Yvonne 
Geboren op 20/06/1928 
Overleden op 15/08/2020 
Woonde op Het Hoogveld 
 
Trappeniers Julia 
Geboren op 15/11/1927 
Overleden op 16/08/2020 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
Grauwen Marcel 
Geboren op 10/09/1933 
Overleden op 17/08/2020 
Woonde op Het Kuipersveld 
 
Stroobants Joanna 
Geboren op 30/12/1922 
Overleden op 19/08/2020 
Woonde op De Kouter 
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Jarige bewoners 

1 september  Berthels Yvonne (°1932) DE 

3 september  Rosalie Broes (°1932) HV 

5 september  Maria Swinnen (°1932) DK 

7 september  Josette Vandenbosch (°1932) DE 

10 september Yolanda Casteleyn (°1929) DE 

12 september Lea Vleminckx (°1931) HH 

13 september Gerda Kerkhofs (°1929) HV 

14 september Gabriella Vanelven (°1928) HK 

18 september Emma Coopmans (°1939) HK 

18 september Ivonne Grauwels (°1930) DE 

19 september Agnes Leus (°1940) DK 

21 september Blondine Coeckelberghs (°1940) DK 

21 september Paula Moens (°1938) DK 

23 september Magda Van Der Perre (°1929) HV 

24 september Marie Antoinette Smits (°1926) HV 

24 september Dirk Schoonjans (°1959) DK 

28 september Mathilde Grauwels (°1936) HH 
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Prijsvraag 

Oplossing vorige prijsvraag:  
24 driehoeken 
Winnaar van de prijsvraag is Gielissen Lieve van De Vleugt 
PROFICIAT! 

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

Vul de spreekwoorden aan. 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. 

Het is niet overal zomer waar de …………………………….…. schijnt.  

 Het kan anders zijn dan het lijkt. 

Eén ………………………………………………...…  maakt nog geen zomer.  

 Je moet niet te vlug oordelen. 

Een oude ……..………………………………………………………….….  zomer 

 Een zomer met veel regen. 

Achter de ……………………………………………….………. schijnt de zon. 

 Na iets vervelends komt er wel weer iets goeds. 

 


