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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
september,
Het nieuwe schooljaar gaat van start! We hebben allemaal de batterijen
kunnen opladen tijdens de grote vakantie en nu vliegen we er terug
tegenaan!
Officieel begint de herfst op 21 september. Voor de weerkundigen begint
de herfst echter al op 1 september. We kunnen ons dus zeker
verwachten aan herfstig weer. Al hopen we na de natte zomer allemaal
dat september toch nog wat zonnige dagen brengt. En dat kan zeker nog.
Want tot oktober kan het nog warm en zonnig worden tot 25 graden.
Als de zon dan doorbreekt kunnen we samen genieten van de mooie
herfstkleuren tijdens een wandeling door het park.
Laten we er samen een mooie septembermaand van maken!
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In de kijker: Bernardus zingt
Eind juli zijn we gestart met ‘Bernardus Zingt’. Elke tweede en vierde
woensdag van de maand komen we samen in Brasserie Van Gogh om
gekende liederen te zingen. Dankzij de grote opkomst is dit keer op een
keer een succes.
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De liedjesmap zit boordevol
gekende liederen zoals Daar bij
die molen, Tulpen uit Amsterdam,
Lili Marleen, De Roos en Eviva
España. Er is ook altijd ruimte
voor verzoeknummers. Franse
chansons, Vlaamse klassiekers,
een nummer van The Beatles …
Alles kan!

Ook zin om eens te komen
zingen. Of liever de eerste keer
komen luisteren? In oktober gaan
we weer van start. Kom gerust
meedoen op woensdag 13
oktober en woensdag 27 oktober
om 10u in Brasserie Van Gogh!
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Foto’s De Kouter
Hapje
Tapje

Gezelschapsspelen

Filmnamiddag

6

Foto’s De Eyckenmolen

Popjes maken

Sfeerbeelden
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Woord van de pastor
In de maand augustus worden de naamdagen van enkele belangrijke
heiligen gevierd. Zo is er Sint Bernardus op 20 augustus –die hier in huis
steevast gevierd wordt met een ijsje - en ook Sint Augustinus op 28
augustus. Sint Bernardus hebben we in een vorige augustus-editie van de
huiskrant al eens onder de loep genomen. In deze krant wil ik jullie graag
wat meer vertellen over de Heilige Augustinus.
Augustinus is een heilige van lang
geleden, maar kan ons vandaag de
dag zeker nog inspireren.
Augustinus werd geboren in 354 na
Chr en werd 76 jaar oud. Hij is
bekend als onrustig zoeker naar
waarheid, als bekeerling, als bisschop, als geleerde en niet in het minst
als monnik. De grondideeën van de Regel van Augustinus zijn
opgebouwd rond het ideaal van de Liefde. Bij alles wat je doet is het
belangrijk, aldus Augustinus, om lief te hebben: het werk, de mensen om
je heen, de wereld. Liefde is de bron van het goede, omdat God liefde is.
Vanuit die bron mag je doen wat je wilt. Daardoor komen liefde en
gemeenschap centraal te staan: een goed gemeenschapsleven is niets
anders dan het in praktijk brengen van de liefde. Een
kloostergemeenschap kan volgens Augustinus een plaats zijn die niet
gedragen is door hebzucht, hoogmoed en macht, maar door liefde voor
elkaar. (uit : Augustinus van Hippo van T.J.van Bavel;Altiora Averbode Kok
Kampen 1991).
Wij leven hier in het WZC Sint Bernardus ook als het ware in
gemeenschap. Hopelijk kan Augustinus ook ons inspireren met zijn
wijsheid en zijn oproep tot liefdevolle menselijke relaties.
Ik geef jullie alvast enkele citaten mee waarin hij zijn grote wijsheid met
ons deelt
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Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.
Heb lief en doe dan wat je wilt.
Bemin en doe dan wat je wilt:
wil je zwijgen, zwijg uit liefde,
wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,
wil je corrigeren, doe het uit liefde,
wil je vergeven, vergeef uit liefde.
Draag de bron van liefde in je hart,
want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.
Geduld is de metgezel van wijsheid.
De doden zijn niet afwezig, zij zijn alleen onzichtbaar.
Als Christus duizend maal geboren zou zijn in de stal,
maar niet in ons hart, dan was Zijn geboorte overbodig.

mijn hart vind geen rust tot het rust vindt in U, Heer
Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste,
want in de innerlijke mens huist de waarheid.
Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid.
Er bestaat geen groter aalmoes, dan van harte zijn naaste
te vergeven.

(bron: citaten.net en https://augustinus.nl/C130-CitatenAugustinus.html)
We wensen jullie een gezegende septembermaand met nog meer
wijsheid :)
Ineke en Luc
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Foto’s Het Kuipersveld

Beweging op
Het Kuipersveld

Frangipanetaart maken
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Prikbord

Met een lach, een traan en een dansje
neemt De Vleugt afscheid van Mart.
We gaan jou en jouw gebakjes missen!
Veel succes en het ga je goed!
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Prikbord
70 jaar getrouwd: een platinum huwelijk
Lucienne Pollet woont op Het Zonneveld en
was op woensdag 28 juli 2021 exact 70 jaar
getrouwd met haar man Maurice. De benaming
voor dit jubileum is een platinum huwelijk.
Lucienne is opgegroeid in Rixensart. Haar man
Maurice woonde als kleine jongen in Overijse.
Lucienne en Maurice hebben
kennen toen ze samen in een
Hulpe (Terhulpen) werkten.
Maurice zijn in 1951 getrouwd.
toen 16 jaar.

elkaar leren
fabriek in La
Lucienne en
Lucienne was

Na hun huwelijk hebben ze een huis gebouwd naast het ouderlijke
huis van Maurice. Maurice ging buitenshuis werken en thuis hadden
ze 11 serres met druiven en groenten.
Samen hebben ze 4 kinderen
gekregen, ondertussen zijn
er ook kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
Van alle bewoners en
personeelsleden een hele
dikke proficiat met jullie
platinum huwelijk!
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Recept van de maand

Frangipanetaart van Het Kuipersveld
Ingrediënten
-250 gr bladerdeeg

-1 koffielepels amandelessence

-160 gr suiker

-80 gr gemalen kokosnoot
-3 soeplepels bloemsuiker
-1.5 soeplepel citroensap

-80 gr gemalen amandelen

-160 gr zachte boter
-3 eieren
-2 soeplepels zelfrijzende bloem
-4 eetlepels abrikozenconfituur

Bereiding
-Verwarm de oven voor op 175 °C
-Meng de koksnoot, amandelpoeder en zelfrijzende bloem.
-Meng in een andere kom de boter, suiker, eieren en
amandelessence. Meng tot een massa. Meng dit nadien bij de
mengeling van kokosnoot en amandelpoeder.
-Rol het bladerdeeg uit in een vorm en prik er enkele gaatjes in.
-Giet het mengsel over het bladerdeeg en bestrijk de randen met
wat opgeklopt ei.
-Laat 35 minuten bakken.
-Haal de taart uit de vorm tewijl ze nog warm is en bestrijk met
de confituur.
-Meng de bloemsuiker en het citroensap tot een dik papje en
breng dit met een breed mes aan op de taart. Laat opstijven.
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Dagcentrum Ormendaal
Vakantieherinneringen van bezoekers van het dagcentrum :
We gingen voor een dagje naar Blankenberge .
De kinderen speelden dan in het zand .
Later reed mijn zoon met mij naar de Ardennen . Hij ging
liever naar de Ardennen dan naar de zee . Daar gingen we
dan eens goed eten op restaurant.

Wij gingen vroeger eens voor een dagje naar
Hofstade . Daar kwamen veel mensen met kinderen.

Toen onze kinderen klein waren gingen we voor 14
dagen naar Wenduine .
Daar hadden ze veel plezier.
Toen de kinderen het huis uit waren dan gingen we
naar Spanje met vrienden en onze dochter .
We gingen daar veel wandelen .
Op die vakanties hebben we veel plezier gemaakt en
genoten .
Dat was een mooie tijd .

16

Foto’s Huize Vaerenberg
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Lokaal Dienstencentrum De Blankaart

Corona-update
Op 15 september starten we terug met onze
activiteiten!
Meer info vind je op onze facebook-pagina
en de website!

Bezoek ons op

LDC De Blankaart

En www.stbernardus.be/ldc-de-blankaart

Info:
016/49.08.11
ldc@stbernardus.be

Vanaf 15 september: elke woensdag om 14u: Lijndansen, Rummikub
en kaarten ism OKRA Bertem
Vanaf 16 september: elke donderdag om 14u: Gezelschapsspelen
Vanaf 20 september: elke maandag om 14u: Petanque ism OKRA
Bertem
Vanaf 21 september: elke dinsdag om 14u: Handwerk
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Column: Over levenskunst
Op een avond vertelt een oude wijze Cherokee-indiaan aan zijn
kleinzoon bij het knapperend houtvuur over de innerlijke strijd die bij
veel mensen van binnen gaande is… Hij zegt:
Mijn zoon, deze strijd is eigenlijk een strijd tussen twee wolven die
binnen in ons allemaal huizen. Een zwarte en een witte. De zwarte
wolf vertegenwoordigt het kwade. Hij is boos, woedend, ontevreden,
jaloers, afgunstig, bezorgd, verdrietig, bang, hebzuchtig en arrogant.
Hij is vol zelfmedelijden, schuldgevoelens, spijt, wrok,
minderwaardigheid, leugens, valse trots en superioriteit. Alles draait
om zijn ego. Hij zoekt ruzie met iedereen want hij vertrouwt
niemand. En daarom heeft hij geen echte vrienden.
De witte wolf staat voor het goede. Hij is vriendelijk en doet niemand
kwaad. Hij geeft vreugde, vrede, liefde, hoop, nederigheid,
welwillendheid, empathie, vrijgevigheid, waarheid, compassie en
geloof. Hij is behulpzaam, genereus, rechtschapen, en zachtaardig.
Hij leeft in harmonie met de wereld om hem heen. Hij vecht alleen
als het nodig is, zorgt voor de andere wolven en is trouw aan zichzelf.
Hij zwijgt even zodat zijn kleinzoon een beeld kan vormen van deze
twee wolven. Dan zegt hij: ‘Iedereen heeft die twee wolven in zich.
En beide willen de baas zijn in mijn denken, doen en laten.’
De kleinzoon denkt even na en vraagt: ‘Welke wolf wint er?’
In de eerste versie van het verhaal antwoordt de indiaan: De wolf die
jij voedt. De wolf die jij aandacht geeft! Want alles wat je aandacht
geeft, groeit.
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In de tweede versie echter antwoordt de indiaan: Ze winnen allebei,
want ik geef ze beide aandacht! Zie je, als ik ervoor kies alleen de witte
wolf te voeden, zal de zwarte om elke hoek verstopt zitten om te
wachten tot ik afgeleid word en springt dan op om de aandacht te
krijgen waarnaar hij hunkert. Hij is altijd boos, jaloers, ontevreden en
bang. Hij zal de witte wolf altijd bevechten. Als ik de zwarte wolf ook
aandacht schenk en hem erken, omdat ik hem begrijp en omdat ik zijn
sterke krachten af en toe nodig heb, is hij tevreden en gelukkig. En de
witte wolf is gelukkig. Want de zwarte wolf heeft veel kwaliteiten: hij is
vasthoudend, moedig, onverschrokken, wilskrachtig en is een groot
strategisch denker. Dat heb ik van tijd tot tijd nodig en dat ontbreekt de
witte wolf. En de witte wolf heeft compassie, zorgzaamheid, kracht en
het vermogen om te herkennen wat er in het beste belang is van allen.
Zie je jongen, de witte wolf heeft de zwarte wolf aan zijn zijde nodig.
Als je er maar één voedt, zal de andere verhongeren en zullen zij beide
onbeheersbaar worden. Door ze beide te voeden en te verzorgen,
zullen zij je goed van dienst zijn en niets doen dat niet een onderdeel is
van iets groters, iets goeds, iets van het leven. Voed ze alle twee en er
zal geen interne strijd voor je aandacht meer zijn. En als er in jou geen
strijd is, kun je naar de stemmen van het diepere weten luisteren, dat
je in elke omstandigheid zal begeleiden bij het kiezen wat goed is.
Vrede, mijn jongen, is de missie van de Cherokee in het leven. Een man
of een vrouw die vrede van binnen heeft, heeft alles. Een man of een
vrouw die verscheurd is door de oorlog in zichzelf heeft niets. Hoe je
ervoor kiest om om te gaan met de tegengestelde krachten in jezelf zal
je leven bepalen. Verhonger je de ene of de andere óf begeleid je hen
beide. Ook in jou mijn jongen huizen deze twee grote krachten.
Behandel beide respectvol, dan winnen beide en is er vrede…
Welke versie spreekt jou het meeste aan? Welke past het best bij hoe jij
wilt leven?
-Elyn21

Vrijwilligers
Jarige vrijwilligers
3 sept
7 sept
11 sept
11 sept
12 sept
17 sept
23 sept
23 sept
26 sept
29 sept

Croon Muriel
Jacobs Sabine
Bekaert Etienne
Ix Omer
Meert Wilfried
Lieten Amelie
Dourée Nicole
Drappier Jos
Van Osselt Arlette
Knock Lies

Het Maereland
Jarigen
5 sept
13 sept
21 sept
25 sept
26 sept
27 sept
28 sept

Marie-Louise Pee
De Vleeshouwer Cecile
De Jonge Alfons
De Beer Hedwig
Nackaerts Denise
Borgilion Annie
Vanderveken André

22

23

Medewerkers
Jarige medewerkers:
1 sept

Ihogoza Sonia

7 sept

Jacobs Sabine

7 sept

Denolf Marc

8 sept

Swaelens Emily

9 sept

Janssens Kathleen

10 sept

Clynhens Jonas

12 sept

Marchal Siel

15 sept

Cumps Marina

15 sept

Schuurmans Kristel

16 sept

Snijers Inne

18 sept

Breesch Sabrina

20 sept

Van ‘T Hof Walter

20 sept

Bruggemans Petra

23 sept

Ogunmuyiwa Moyosola

24 sept

Jorge An

26 sept

Van Osselt Arlette

Nieuwe medewerkers
Boucherie Corinne
Schoolmeesters Medanie
Gauthier Christine
Vleminckx Sabrina
Feil-Gedert Natascha
Brouns Gerda
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Nacht
Nacht
Het Zonneveld
De Eyckenmolen
Het Kuipersveld
De Kouter

Jarige Bewoners
1 september

Berthels Yvonne (°1932) DE

3 september

Broes Rosalie (°1932) DE

5 september

Swinnen Maria (°1932) DK

6 september

Vanden Berghen Willy (°1934) HK

8 september

Degreef Sabine (°1964) DK

12 september

Mattheus Anna (°1935) DE

13 september

Kerkhofs Gerda (°1929) HV

14 september

Vanelven Gabriella (°1928) HK

16 september

Verhoeven Maria (°1942) DK

18 september

Coopmans Emma (°1939) HK

18 september

Grauwels Ivonne (°1930) DE

19 september

Leus Agnes (°1940) DK

20 september

Vranckx Hilda (°1959) TS

21 september

Coeckelberghs Blondine (°1940) DK

21 september

Gordts Julia (°1924) HV

23 september

Bellin Madeleine (°1927) HH

24 september

Smits Marie Antoinette (°1926) HV

24 september

Schoonjans Dirk (°1959) HH

28 september

Grauwels Martha (°1925) HH
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Nieuwe bewoners
Vincx Martha
Woonde in Heverlee
Woont nu op De Eyckenmolen
Verstappen Rita
Woonde in Bertem
Woont nu op De Kouter
Houben Barbara
Woonde in Leefdaal
Woont nu op De Kouter
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Overleden bewoners
Lefever Jules
Geboren op 23/10/1928
Overleden op 02/08/2021
Woonde op De Kouter

Wargee Gaston Frans
Geboren op 27/11/1932
Overleden op 20/08/2021
Woonde op De Kouter
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Prijsvraag
Terug naar school! Los de onderstaande oefeningen
op:
8 x 5 = ………………………………
16 + 74 = ..………………………..
Het nieuwe schooljaar wor …... heel
leuk! (D, T of DT ?)
Ik heb een infosessie in het lokaal dienstencentrum
gevolg …… (D, T of DT?)

Vertaal naar het Frans:
School = …………………………………………..
Ik heb gewonnen! = ………………………………………..
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.
Naam: ……………………………………..…………. Woonafdeling: ……………………….
Winnaar vorige prijsvraag:
Het antwoord van de vorige prijsvraag: wolk, vliegtuig, vogel, kokosnoot,
zonnebril, tatoeage, schildpadden, luchtbellen, vis/zeepaard,
zeester
De winnaar, getrokken door onschuldige hand, is Zr. Hilda
Ceysens van Huize Vaerenberg PROFICIAT!
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