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Beste Bewoners,

Het nieuwe jaar 2015 is een feit en ik wil u en uw 
families het allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar.

In 2014 hebben al onze medewerkers weer hun best 
gedaan om uw verblijf bij ons zo aangenaam moge-
lijk te maken. Door middel van onze kwaliteitswerking 
brengen we de minpunten in kaart en we trachten 
waar mogelijk nog te verbeteren. 

Tal van verassende activiteiten brachten weer heel wat 
mensen op de been, zo ook de kerstmarkten van de af-
gelopen weken.

Wat Ocura betreft kan ik u verzekeren dat wij verder 
blijven werken om het u zo aangenaam mogelijk te 
maken en goede zorg te bieden. Dit jaar zullen we dan 
ook aan de langverwachte nieuwbouw van Herk-de-
Stad beginnen. Door de afbraak van de boerderij is 
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het terrein nu bouwklaar en zal de aannemer weldra 
zijn bouwkraan installeren. Ook in Ocura Montenaken 
zullen we nog voor september starten met de voorbe-
reidende werken van de uitbreidingsnieuwbouw. In 
Ocura Voeren zullen we verder werken aan de analyse 
en voorbereiding van assistentiewoningen. In Ocura 
Beringen treffen we dit jaar nog de voorbereidingen 
voor een nieuw te bouwen dagverzorgingscentrum en 
polyvalente zaal. Zoals u kan lezen zal 2015 een druk 
jaar worden.

Zoals u kan lezen zijn dit heel wat infrastructuurwerken 
maar ondanks dit kan ik u verzekeren dat de dagelijkse 
zorg voor u op de eerste plaats zal komen. Onze mede-
werkers staan daar garant voor.

Namens alle medewerkers en mijzelf wens ik iedereen 
nogmaals een voorspoedig en gezond  2015.

Patrick Siborgs

Algemeen Directeur 
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Huishoudelijke taken
van 1900 tot nu…

De huishoudelijke taken zijn op een bepaalde manier 
verdeeld tussen vrouwen en mannen. Vooral na de in-
dustriële revolutie werden de taken van de man voor 
een deel naar buiten het huis verplaatst. 

va n  1 9 0 0  t o t  n u

Na de tweede feministische golf is die verdeling 
van de hoeveelheid en de aard van de huishou-
delijke taken minder vanzelfsprekend geworden.

Wij willen graag enkele huishoudelijke taken van 
1900 tot nu in de kijker zetten.

Afwassen
In de jaren 20 deden afwasmachines die waren 
aangesloten op de waterleiding en riolering hun 
intrede. In 1924 kwam er een kleiner model af-
wasmachine voor in een doorsnee huishouden. 
Dit model leek al veel op de hedendaagse afwas-
machine, met een deur vooraan waar men de vaat 
kan in- en uitladen, rekken om de vaat in te zet-
ten en roterende sproeiers. In 1940 werd de af-
wasmachine met elektrisch aangedreven drogers 
ontwikkeld. In de jaren zeventig en tachtig  drong 
de elektrische vaatwasser geleidelijk door. Tot die 

tijd gebeurde dit in de meeste huishoudens met 
de hand.

Brood bakken
Op het platteland bakte men rond 1900 nog 
hoofdzakelijk thuis, in bakovens voor 15 tot 25 
broden die met hout verwarmd werden. Lang niet 
iedereen bezat een bakoven. Ze waren vooral in 
de grotere boerderijen te vinden. Het bakken ge-
beurde éénmaal per week. 

Later bakte men zijn brood in een elektrische 
oven of we kochten brood bij de bakker, die in 
vele gevallen aan huis leverde.

Er bestaan nu ook broodmachines,  toestellen die 
volautomatisch brood bakken.

Voedsel bewaren
Vóór het tijdperk van de ijskast was men voor 
het bewaren van voedingsmiddelen aangewezen 
op andere technieken zoals wecken, drogen, pe-
kelen en konfijten. Bij deze technieken werd de 
groei van bacteriën geremd door respectievelijk 
het verhitten en vacuüm maken (vacumeren), het 
onttrekken van vocht of het toevoegen van veel 
zout of suiker. Dit had een wijziging van de smaak, 
de structuur en vaak ook de kleur tot gevolg, wat 
bij de koelkast niet meer het geval is. Charles Tel-
lier ontwikkelde de eerste bruikbare koeling voor 
levensmiddelen.

De diepvriezer deed in de eerste helft van de 
20e eeuw zijn intrede. Met de ontwikkeling van 
moderne koeltechnieken en de verspreiding van 
elektriciteit, konden diepvriezers hun eigen koel-
systeem krijgen en op het lichtnet worden aange-
sloten.

Kleding wassen
Vroeger werd er gewassen in verschillende stap-
pen. De vuile was werd eerst in de week gezet 
met Henco. Daarna werd het in een grote kope-
ren ketel gekookt, dan werd het op de wasplank 
geschrobd, vaak werd het nog buiten op ’t gras 
te bleken gelegd, waarna het terug in de waske-
tel belandde. En dan kon men beginnen aan het 
spoelen, 2 keer en tussen de spoelbeurten door 
werd het wasgoed met de hand uitgewrongen. 
Soms werd er nog een 3de keer gespoeld met 

blauwsel in het water, dit gaf een witter resultaat. 
Als de was goed uitgewrongen was, werd hij bui-
ten op de waslijn gehangen of, bij slecht weer, 
binnen bij de stoof.

Nu gebeurt het wassen volautomatisch. En in vele 
huisgezinnen hebben ze ook een wasdroger, ook 
wel droogtrommel of droogkast genoemd, het is 
een apparaat om wasgoed, nadat het gecentrifu-
geerd is, te drogen.

Koken
De plattebuiskachel was ontworpen om ook als 
kooktoestel te dienen en er konden meerdere 
pannen op staan.

Later waren er een kolenfornuis en een houtfor-
nuis, als afzonderlijk apparaat.

Het gasfornuis, gaskookplaat, gas-op-glaskook-
plaat, gaspitten worden nu verwerkt in werkblad 
of gasvuur. Hierbij wordt de open verbranding 
van lichtgas, aardgas, of in flessen geleverd bu-
taan gebruikt als warmtebron.

Toen kwam het elektrisch fornuis, ook  elektrische 
kookplaat (klassiek of keramisch) genoemd - hier-
bij wordt elektriciteit in een weerstand omgezet 
in warmte, deze wordt gebruikt om de pan op te 
warmen. Pannen moeten hierbij een vlakke en 
stevige bodem bezitten.



76

Ontdek de wondere wereld van de winterslaap... 

De winter is voor velen een seizoen dat niet snel 
genoeg voorbij kan zijn. Het is koud, de nach-
ten lijken eindeloos en sommige dagen lijkt 
zelfs de zon geen zin te hebben om op te staan.                                                                                                                                           
Er zijn dieren die daar geen enkele moeite mee 
hebben: ze kruipen heerlijk in hun nest en wor-
den pas wakker wanneer de lentezon terug is! 

De egel
Van november/december tot april/mei ligt de egel 
rustig in zijn nest te slapen en vertoont hierbij de 
typische kenmerken van een winterslaap: een 
trage ademhaling, een lage lichaamstemperatuur 
en een verminderde stofwisseling. Ondanks hun 
zuinigheid verliezen egels toch zo’n 30% van hun 
lichaamsgewicht. Dit verlies maken ze tijdens het 
voorjaar weer goed door zich vol te proppen met 
slakken, rupsen, wormen en met wat geluk kat-
tenvoer dat de huiskat heeft laten liggen.

De vleermuis
Voor insecteneters zoals vleermuizen is er in de win-
ter weinig voedsel te vinden. Bovendien kunnen ze 
geen grote hoeveelheden vet opslaan omdat dit hun 
vliegen zou bemoeilijken. Vleermuizen moeten dus 
de koude winterdagen zien door te komen zonder 
voedsel of vetreserves. Om zo weinig mogelijk ener-
gie te verbruiken, kunnen vleermuizen hun interne 
warmteproductie stopzetten en hun metabolisme 
zodanig vertragen dat ze wel dood lijken. Sommige 
soorten halen slechts om de paar minuten adem en 
hun lichaamstemperatuur nadert de 0°C.

De hazelmuis en relmuis
Het duurrecord van de winterslaap moeten we zoe-
ken in de familie van - hoe kan het ook anders – de 
slaapmuizen. Van hazelmuizen is geweten dat ze zo 
diep slapen dat je ze kunt oppakken zonder dat ze 
wakker worden. Maar zelfs deze hazelmuis vindt de 
relmuis een slaapkop! Relmuizen kunnen tot zeven 

niet Storen! 

Wie slaapt er?

Voir page 32-33pour la version française de cet article

Er bestaat nu ook een inductiekookplaat - hierbij 
worden via inductie wervelstromen in een meta-
len (onderdeel van een) pan opgewekt die de pan 
zelf verwarmen en niet de kookplaten.

Koffie zetten
Een koffiemolen is een huishoudelijk apparaat, 
waarin koffiebonen gemalen werden. De ouder-
wetse handkoffiemolen is nog nauwelijks in ge-
bruik, maar wordt nog wel gewaardeerd als antiek 
model. Ook het gebruik van elektrische molens is 
sterk afgenomen. De oorzaak hiervan is dat de 
meeste koffie gemalen te koop is.
Het zelf malen van de koffie heeft als voordeel dat 
de smaak van de koffieboon beter tot zijn recht 
komt. Gemalen koffie verliest zijn smaak sneller. 
Het vacuüm verpakken van de koffie vermijdt dit 
probleem grotendeels.

Ook het koffie zetten kende een grote evolutie, 
tegenwoordig zijn er koffiezetapparaten waarbij 
je in minder dan een minuut tijd een lekkere kop 
koffie kan zetten.

Stofzuigen en poetsen
Toen er nog geen stofzuiger bestond, veegden de 
mensen hun huis schoon met een bezem. De mat-
ten en tapijten werden uitgeklopt met een mat-
tenklopper.
Nu gebruiken de meeste mensen een stofzuiger 
of een kruimeldief.

Dit waren enkele voorbeelden van huishoudelijke 
taken die in de loop der jaren gelukkig heel wat 
gemakkelijker geworden zijn.

Winterslaap
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•	 De	eer	voor	het	best verkopende boek op de 
Boekenbeurs van 2014 fictie gaat naar Pieter 
Aspe met ‘Zonder voorschrift’, voor non-fic-
tie is dit Jeroen Meus met ‘Mijn 200 klassie-
kers’.

•	 Op	 11	 november	 heeft	 Delfine Persoon (29 
jaar) met succes haar wereldtitel boksen bij 
de lichtgewichten verdedigd. De Belgische ver-
sloeg voor 2.000 toeschouwers in Zwevezele     
de Australische Diana Prazak met technisch 
knock-out in de negende van tien ronden. “Ik 
heb getoond dat ik een waardige kampioene 
ben en terecht de nummer 1 van de wereld.”

•	 Eedaflegging van de nieuwe federale rege-
ring. De leden van de regering Charles Michel 
hebben op zaterdag 11 oktober 2014 op het 
koninklijk Paleis te Brussel de eed afgelegd.

•	 De	Rode Duivels zijn alweer een plekje geste-
gen op de FIFA-ranking. België prijkt nu op 
de vierde plaats, nooit deden de Duivels beter. 
Wereldkampioen Duitsland blijft de lijst aan-
voeren. 

Tijd voor.. 
 goed nieuws!

g o e d  n i e u W S

maanden van het jaar slapend doorbrengen. Van-
daar ook hun tweede naam: zevenslaper …

De eekhoorn
Rode eekhoorns houden geen echte winterslaap. Ze 
worden slechts minder actief en overleven dankzij 
de voedselvoorraad die ze tijdens de herfst hebben 
aangelegd. Voedsel dat ze niet kunnen bewaren, 
wordt opgegeten en omgezet in een vetreserve dat 
ze vooral zullen aanspreken wanneer ze bij slecht 
weer enkele dagen in hun nest blijven. Daarnaast 
leggen ze een voorraad aan van boomzaden zoals 
eikels, noten en kegels van naaldbomen die ze dan 
bewaren in boomholtes of onder de grond. Ze vin-
den echter niet altijd hun voorraadplaatsen terug. 
Zo leveren ze wel een flinke bijdrage aan de ver-
spreiding van boomzaden. Waar vergeetachtigheid 
al niet goed voor is!

Amfibieën (kikkers, salamanders, ...) 
Dieren die geen eigen lichaamswarmte produceren, 
houden ook een winterslaap. Amfibieën die vooral 
in het water leven, gaan op de bodem van een vijver 
of beek liggen en ademen door de huid. Soorten die 
liever op het land vertoeven, graven zich in of zoe-
ken een schuilplaats tussen/onder stenen of bladaf-
val. Delen van hun lichaam zouden kunnen bevrie-
zen maar een hoge glucoseconcentratie beschermt 
de vitale organen tegen de vorming van ijskristallen 
– een soort natuurlijke antivries!

De bruine beer
De beer is misschien wel de meest bekende winter-
slaper. Nochtans houden bruine beren geen echte 
winterslaap, maar spreken we eerder van een win-
terrust. Een beer zal tijdens de wintermaanden wel 
lange perioden in zijn nest verblijven en in een soort 
diepe slaap verkeren. Beren worden af en toe wak-
ker en komen soms zelfs naar buiten om voedsel te 
zoeken.
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bezinning

Op aswoensdag gedenken we in onze 
christelijke liturgie de kwetsbaarheid van 
het menselijk leven hier op aarde. Dit wordt 
traditioneel uitgedrukt in de woorden: “stof 
zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Deze 
woorden kunnen hard overkomen, daarom 
is het goed te geloven dat wij bij God 
ondanks onze beperkingen vaak ongemerkt 
een nieuwe kans krijgen. Daarover gaat het 
volgende verhaal.

“Een waterverkoper trok elke morgen naar de 
rivier. Daar vulde hij zijn twee kruiken en trok 
dan naar de stad om zijn water te verkopen.

Op zekere dag was er een barst in één van zijn 
kruiken en ze verloor water. Een grote nieuwe 
kruik kopen was echter veel te duur. Na een tijdje 
voelde de gebarsten kruik zich minderwaardig. 

Op een morgen besloot ze het haar baas te 
zeggen: “Weet je, ik voel dat het niet goed met 

mij gaat. Het is door mij dat je geld verliest. 
Want bij aankomst in de stad, ben ik reeds 
halfleeg. Vergeef me mijn beperktheden.”

De volgende morgen, op weg naar de rivier, 
sprak de verkoper tot zijn gebarsten kruik: “Kijk 
daar eens langs de boord van de weg.”

“Het is mooi, het staat hier vol bloemen”, 
antwoordde ze.

“Dat is dankzij jou”, antwoordde de baas. “Jij 
bent het die ze elke dag water geeft. Ik had 
in de stad wat bloemenzaad gekocht en heb 
het langs de weg gezaaid. En zonder het te 
weten of te willen heb jij ze elke dag water 
gegeven. Vergeet nooit: wij zijn allemaal wel 
wat beschadigd, wij dragen allemaal onze 
kwetsuren. Maar als wij het God vragen, kan hij 
met onze zwakheden wonderen verrichten.”

ASwoensdag

Er wordt een rusthuis gebouwd met drie bouw-
lagen. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden 
zich de publieke functies waaronder een ruime 
cafetaria en een polyvalente zaal, een zone voor 
administratie, een dagverzorgingscentrum voor 15 
personen en een logistieke zone met grootkeuken.
Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich 
telkens 38 kamers. Deze zijn onderverdeeld in drie 
leefgroepen van telkens ongeveer 12 bewoners.
Om te streven naar kwaliteitsvolle zorg is er geko-
zen voor het principe van ‘kleinschalig wonen’. We 

benaderen de bewoner in zijn totaliteit en gaan 
dus verder kijken dan alleen de lichamelijke zorg. 
Het familiale karakter en het zich ‘thuis voelen’ 
vinden we heel belangrijk. We streven naar goede 
relaties met bewoners en familie. Door het klein-
schalig wonen kan er ook meer aandacht besteed 
worden aan detailzorg.

De werken starten in het voorjaar 2015 en de ver-
huis wordt voorzien tegen april 2017. 

pLannen voor de toekomSt

De bouw van de nieuwe zorgcampus Ocura omvat in eerste fase de ver-
vangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum met 76 kamers, alsook een 
dagverzorgingscentrum voor vijftien personen. Na afbraak van het oude rusthuis 
komen op de vrij komende hoek in een tweede fase nieuwe assistentiewoningen. 

ocura bouwt nieuw rusthuis in 
Herk-de-Stad.
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r e m i N i S c e r e N

reminisceren  
Reminisceren over de liefde, het huwelijk, de eerste kus, ...

Wat is reminisceren?
Reminisceren betekent een herinnering oproe-
pen, voor de geest halen en erbij stilstaan. Het 
gaat over persoonlijke herinneringen uit het ver-
leden, die een gevoelsmatige betekenis hebben 
en die doorgaans van positieve aard zijn. Soms 
kan het gebeuren dat men praat over een periode 
die vroeger niet als prettig werd ervaren, maar die 
wel heel belangrijk in iemands leven was. Hier-
door kan deze periode toch mooie herinneringen 
nalaten.
De reminiscentie sessies of reminiscerende bena-
dering is er op gericht om herinneringen op een 
aangename, maar doordachte en gestructureer-
de wijze door de oudere persoon te laten vertel-
len. Zodoende krijgt de hulpverlener een beeld 
van de belevingswereld van de oudere persoon. 
Het einddoel van de reminiscerende benadering 
is de kwaliteit van het leven van de oudere per-
soon vergroten.

De historiek van reminiscentie
Denken en praten over vroeger doet iedereen wel 
eens. Tijdens familiefeesten, tijdens reünies of 
gewoon tijdens een gesprek worden vaak herin-
neringen opgehaald. Ook oudere mensen praten 
graag over vroeger en doen dit ook geregeld. Nog 
niet zo lang geleden werd dit ophalen van herin-
neringen of ‘reminisceren’ bij ouderen beschouwd 
als een teken van regressie, een geestelijke ach-
teruitgang.

Hoe kan je zelf reminiseren met je vader 
of moeder over hun huwelijk?

VOORBEREIDING
Zoek verschillende voorwerpen/triggers bij elkaar:

 trouwfoto’s van vroeger
 uitnodigingen voor een trouwfeest
 menukaarten
 trouwboekje en trouwringen
 huwelijksonderricht
 telegrammen en kaartjes

VRAGENLIJST

Vragen over de voorwerpen/triggers.

 De menukaart was in gedichtvorm. Was dit bij 
jullie ook?

 Wat is het boekje ‘huwelijksonderricht’? 
Kregen jullie dit ook?

 Mijn grootouders kregen vele telegrammen 
en kaartjes. Was dit bij jullie ook het geval? 

 Hoe zag de uitnodiging er bij jullie uit? De stijl 
van vroeger keert soms terug, maar soms is 
het ook helemaal anders.

 Was het duur om trouwfoto’s te laten nemen? 
Had iedereen trouwfoto’s?

 Nu geven ze vaak een bedankingskaartje 
omdat je naar het trouwfeest bent gekomen. 
Was dat bij jullie ook zo?

Verliefd
 Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
 Hoe oud waren jullie toen?
 Werd je meteen aan de ouders voorgesteld?
 Hebben jullie veel liefdes gehad voor je man/

vrouw?
 Hoe was die eerste kus? (Mijn groottante 

dacht dat ze toen zwanger was?!)

Verloofd
 Hoe vroeg men elkaar ten huwelijk?
 Moest men toestemming krijgen van de 

ouders?
 Kregen de vrouwen een verlovingsring?
 Mochten jullie al samen wonen voor je 

getrouwd was? Of samen slapen?

 Getrouwd
 Hadden jullie een lang wit trouwkleed of een 

donkere rok met blouse?

 Sinds wanneer kwamen de lange witte 
trouwkleden? Was dit iets voor rijkere 
mensen?

 Werd het trouwfeest lang op voorhand 
voorbereid?

 Met wie zijn jullie je trouwkleed/
trouwkostuum gaan kopen?

 Heeft er iemand zijn trouwkleed zelf gemaakt?
 Weten jullie hoe het komt dat men nu in het 

wit trouwt?

 Hadden jullie een trouwring? En hebben jullie 
die nu nog?

 Wat kregen jullie als trouwcadeau?
 Werden de huizen dan versierd?
 Waar werd het trouwfeest gevierd?
 Was er dan een speciaal diner?
 Wie maakte dat?
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Wafels met appels en rozijnen
kookateLier

Werkwijze

ingrediënten

• 750 gram bloem 

• 750 gram boter 

• 600 gram suiker 

• 6 pakjes vanillesuiker

• 11 eieren 

• 300 gram rozijnen

 • 3 zure appels 

materiaal

• Mixer met grote kom

• wafelijzer

• ijsschep

• gebakrooster

voor 12 personen

voorbereiding

 Wafelijzer voorverwarmen op stand 3 
 Rozijnen wellen
 Appels schillen en in blokjes snijden 
 Boter smelten 

bereiden

 Gesmolten boter met suikers mixen 
 Eieren een voor een door botermengsel mixen 
 Bloem erbij mixen ( is het deeg te stijf, doe erdan een scheutje melk bij) 
 Rozijnen en appels door het beslag roeren 
 Beslag met ijsschep doseren 
 Wafels ca. 2 minuten bakken

eet smakelijk!

d i S c i p L i n e S  b i n n e n  o c u r a

Sinds oktober 2012 maakt Mieke Devroe deel uit 
van de pastorale dienst voor Ocura Herk en Ocura 
Beringen. In Beringen geeft zij samen met E. H. 
René Peeters en E.H. Rik Segers aandacht aan 
het spiritueel welzijn van onze bewoners. Zij wil 
tochtgenoot zijn voor de bewoners en hun fami-
lie op de soms moeilijke weg die ze moeten gaan. 

Haar takenpakket is erop gericht om bewoners 
bij te staan in moeilijke periodes van hun leven 
in ons WZC, zoals bijvoorbeeld: de beginperiode 
na de opname of periodes van ziekte of achter-
uitgang. Mieke heeft ook speciale aandacht voor 
de bewoners in de laatste  fase van hun leven en 
voor hun familie.

Een bijzondere taak van Mieke is ook om het ge-
loofsleven van onze bewoners te ondersteunen. 
Daartoe brengt zij wekelijks tijdens een gebeds-
moment de communie bij de bewoners op de 
haar toebedeelde afdelingen. 

Op de belangrijke momenten van het kerkelijk 
jaar zorgt Mieke in Ocura Herk in samenwerking 
met de plaatselijke kapelaan voor een gebedsvie-
ring of een eucharistieviering.

Maak kennis met...

Mieke Devroe - pastoraal werkster
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dvc montenaken

•	 Jeannine	 Mivis,	 Denise	 Adons,	 Marcel	 Debras,	
Marie Gysemberg, Annie Schrevers, Nelly Mahy  
en	Jaak	Berghmans	nieuwe	bezoekers	zijn	van	
ons dagverzorgingscentrum.

•	 We	op	vrijdag	19	september	zijn	gaan	swingen	
op de markt van Montenaken. 

•	 In	 oktober	 de	 kindjes	 van	 de	 school	 in	
‘halloweenoutfit’ een bezoekje hebben 
gebracht aan het dagverzorgingscentrum.

•	 We	 pompensoep	 hebben	 gemaakt	 met	
spinnenballetjes in!

•	 Jenny	 vanaf	 november	 begonnen	 is	 aan	
een nieuwe uitdaging, ze werkt nu niet 
meer in het dvc maar neemt de taak als 
referentieverpleegkundige dementie volledig 
op haar.  Niet alleen in ons woon- en zorgcentrum 
maar ook één dag per week in Voeren en één 
dag per week in Herk-de-Stad. We wensen haar 
hierin veel succes toe!

•	 Nathalie	vanaf	november	 fulltime	werkt	 in	het	
dvc als verpleegkundige.

•	 De	 nieuwe	 trend	 kleuren	 is	 voor	
volwassenen en dat de bezoekers van ons 

Het wel en wee
van het deeveecee

Wis t  j e  da t :

dagverzorgingscentrum volledig mee zijn 
in deze nieuwe trend. Er worden prachtige 
tekeningen gekleurd.

•	 Onze	 chauffeur	 Linda	 het	 trotse	 baasje	 is	
geworden van ‘Nina’ een kruising van een 
Amerikaanse Stafford en een bull-terriër. Alle 
bezoekers van het dvc hebben een doosje 
‘suikersnoepjes’ gekregen. 

•	 We	in	de	laatste	maanden	van	het	jaar	veel	hulp	
hebben gekregen van stagiaires. We wensen 
Cindy, Noor, Célina en Tinne veel geluk met hun 
studies.

•	 We	 op	 vrijdag	 7	 november	 onze	 daguitstap	
hebben gedaan. Dit jaar hebben we een bezoek 
gebracht aan het Gallo-Romeins museum in 
Tongeren, meer bepaald aan de tentoonstelling 
van de Vikingen. ‘s Middags hebben we een 
typisch Zweeds menu gegeten: erwtensoep 
met spek en Zweedse balletjes met puree en 
veenbessensaus. Na de rondleiding hebben we 

een tas koffie gedronken met een taartje van 
rode vruchten. Het was een vermoeiende maar 
heel leerrijke dag. 

•	 Het	 de	 week	 van	 17	 november	 seniorenweek	
was en dat er weer veel leuke activiteiten op het 
programma stonden. Op maandagnamiddag 
was op het verjaardagsfeest een optreden van 
Gaston. Dinsdagnamiddag hebben we kunnen 
smullen van lekkere Brusselse wafels en op 
donderdagnamiddag zijn we gaan winkelen 
in de Intermarché in Hannuit. We hebben de 
week afgesloten met een reuzekiennamiddag 
waarbij iedereen prijs had!

•	 Op	19	december	onze	jaarlijkse	kersthappening	
was en dat daar onze nieuwe cd van het 
geheugenkoor is voorgesteld. Dit jaar was 
het een samenwerking met het kinder- en 
jeugdkoor van Montenaken.



1918

campuSnieuWS - montenaken

t e r u g b l i k
Verjaardagsfeest oktober Halloweenbezoek GO! De Kleurenboom

Kersthappening

De winnaar van onze bewonerswedstrijd:

Kerstoptreden Dansgroep 2STEPS

Sinterklaasfeest

Knutselen met POMPOM Kerstzingen

Seniorenweek

De kinderen kwamen onze bewoners een bezoekje brengen in 
hun griezeligste outfit!

Op 19/12 ging onze kersthappening door. Lekker 
gebak, wafels en pensen. En de 2e  cd voorstelling 
van het geheugenkoor!

Op 22/12 gaf Dansgroep 2STEPS een kerstoptre-
den voor onze bewoners.

Op 29/11 bracht Sinterklaas en zijn piet heel wat lekkers.

GO! De Regent kwam samen met hun Pompom  
op rust knutselen

Het eerste leerjaar van GO! De Kleurenboom kwam 
kerstliederen zingen voor onze bewoners

Naar jaarlijkse gewoonte maakten we er ook deze keer een echte feestweek van.

Aangenaam dansfeest met live 
muziek van Olivia Thijsen

Proficiat mijnheer Constant Ghoos!

De oplossing was: Laatste weekend van oktober: winteruur.
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januari februari maart

v a n  d e  k o m e n d e  m a a n d e n
ac t i v i t e i t en

campuSnieuWS - mon tenaken

j a r i g e  b e w o n e r s

Dinsdag 6/1
Driekoningen-baknamiddag

Donderdag 8/1
Nieuwjaarsreceptie bewoners

Maandag 2/2 
Pannenkoekenbak voor 
Lichtmis

Maandag 16/2 
Carnavals- en verjaardagsfeest

Woensdag 18/2 
Aswoensdag

Dinsdag 3/3 
Croque monsieur

Zaterdag 28/3 
We gaan naar het zomeruur

Maandag 30/3 
Verjaardagsfeest

Mevrouw Anne–Marie Champagne op 24 okto-
ber 2014 
Mevrouw	Jeanne	Vanham	op	4	december	2014
Mevrouw Angèle Aerts op 7 december 2014
Mijnheer Cyrille Peumans op 01 januari 2015

Zijn van ons heengegaan... 

Mevrouw Leona Bartholomé
Mevrouw Maria Caspers
Mevrouw Suzanne Sikivie
Mevrouw Denise Adons

Nieuwe bewoner(s)

JAnuARI

5/1 Marthe Vanermen 75 jaar

8/1 Stephanie Clerinx 92 jaar

9/1 Yvonne Scholiers 85 jaar

17/1 Françoise Ceulemans 94 jaar

20/1 Alice Coenen 83 jaar

22/1 Lea Raets 88 jaar

23/1 Hélène Thoné 87 jaar

24/1 Maria Ghysens 89 jaar

29/1 Paula Michotte 97 jaar

FEbRuARI

3/2 Julienne	Desiron 85 jaar

7/2 Gilberte Gysemberg 90 jaar

12/2 Paula Michaux 101 jaar

13/2 Adrienne Sterkendries 92 jaar

18/2 Louisa Lismont 90 jaar

22/2 Marie-Louise Defrère 85 jaar

25/2 Ghislain Lambert 91 jaar

MAARt

14/3 Cecilia Bruffaerts 86 jaar

17/3 Joseph	Dendooven 85 jaar 

19/3 Marie Ory 82 jaar

14/3 Maria Bierwerts 94 jaar 

29/3 Rosa Lecocq 88 jaar

29/3 Irma Ulens 99 jaar
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Seniorenweek

t e r u g b l i k

Muziek laat je lachen 
Muziek laat je huilen  

Geeft je warmte 
Geeft je een plek om te schuilen 

 bied je ritme om te dansen 
bied je contact en nieuwe kansen  

Dus ben je verdrietig, angstig of voel je je ziek 
Vergeet dan niet, je hebt muziek!
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Het leven zoals het is op mijnhuys drie

Het leven zoals het is op mijnhuys twee

Op 12 augustus 1914 heeft in Halen De Slag der Zilveren 
Helm plaatsgevonden. 

Naar aanleiding van deze gebeurtenis 100 jaar geleden plan-
de Galerij 1 in september een uitstap naar het museum in 
Halen. 

Een bewoner verzamelde al de krantenknipsels over het oor-
logsverleden van Limburg. Als voorbereiding op de uitsap 
werden die gebeurtenissen uitgebreid besproken tijdens de 
geheugentraining. 

Op een stralende nazomerdag trokken we richting Halen. Aan 
de hand van een maquette vertelde de gids van het museum 
ons in detail hoe de veldslag juist in zijn werk is gegaan. 

Na het bezoek aan het museum genoten we van een heer-
lijke picknick op de weide voor het museum. 

Moe maar voldaan trokken we terug richting Beringen. Het 
was weer een geslaagde uitstap !

op uitstap naar het museum 
“de Slag der zilveren Helm” 
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v a n  d e  k o m e n d e  m a a n d e n
ac t i v i t e i t enj a r i g e  b e w o n e r s

Maandag 2/2 
Lichtmis pannenkoeken op 
de afdeling als avondeten.

Donderdag 5/2
Optreden LINEDANCE voor 
de Galerij in ’t Trefpunt om 
14u30.

Dinsdag 17/2
Optreden LINEDANCE voor 
Mijnhuys 2 en 3 in ’t Trefpunt 
om 14u30.

Woensdag 25/2
Bezoek van de kleuters voor 
de bewoners van het Mijnhuys 
en Zorg Op Maat van 9u15 tot 
10u30.

Vrijdag 27/2
Assunta Oliviero van Galerij 0 
wordt 100 jaar. Proficiat!

januari februari maart

Er kunnen nog wijzigingen gebeuren in deze kalender.

JAnuARI
1/1 Natale Laccino 73 jaar

3/1 Maria Aerts 82 jaar

6/1 Josee	Daniëls 83 jaar

7/1 Maria Valgaerts 92 jaar

8/1 Juliëtte	Lemmens 87 jaar

10/1 Maria Carremans 92 jaar

14/1 Poldine Mertens 83  jaar

16/1 Louisa Gielen 75 jaar

16/1 Suzanne Verhagen 81 jaar

17/1 Chenna Biesemans 82 jaar

18/1 Maria Bielen 83 jaar

19/1 Mai Smeuninx 94 jaar

20/1 Jean	Marie	Kwanten 57 jaar

21/1 Clemence Heymans 91 jaar

23/1 Stans Vandeven 80 jaar

24/1 Leon Bervoets 92 jaar

24/1 Maria Volders 101 jaar

27/1 Louisa Claes 95 jaar

30/1 Mitteke	Janssens 87 jaar

FEbRuARI
1/2 Maria Sas 89 jaar

2/2 Nar Bielen 85 jaar

4/2 Celestine Billen 94 jaar

8/2 Yvonne Keyen 95 jaar

9/2 Rosa Vandenborne 85 jaar

10/2 José	Huybrechts 86 jaar

14/2 Jef	Liesenborgs 82 jaar

15/2 Eugenie Sannen 87 jaar

17/2 Jose	Claes 78 jaar

23/2 Christof Van Eynde 37 jaar

23/2 Marcel Revyn 83 jaar

24/2 Louis Deferme 90 jaar

26/2 Mia Creemers 82 jaar

27/2 Assunta Oliviero 100 jaar

MAARt
7/3 Maria Briers 91 jaar

8/3 Adriënne Dexters 92 jaar

8/3 Jeanne	Lemmens 93 jaar

9/3 Mathijs Beerten 93 jaar

10/3 Lisette Bonneux 82 jaar

14/3 Maria Castersmans 93 jaar

14/3 Romain Rayen 73 jaar

17/3 Theresia Louisa Vanmeeuwen 88 jaar

18/3 Gaby Vanroy 87 jaar

19/3 Albertin Reynders 83 jaar

21/3 Astrid Mangelschots 87 jaar

23/3 Guido Cosemans 85 jaar

24/3 Rosalie Deboelpaep 88 jaar

24/3 Eugene Van Baelen 79 jaar

25/3 Juliëtte	Testelmans 88 jaar

29/3 Angèle Claes 86 jaar

30/3 Maria Bello 82 jaar

30/3 Jos	De	Wit 80 jaar

31/3 Agnes Masschaele 77 jaar

Woensdag 7/1 
Bezoek van de kleuters voor de  
bewoners van het Mijnhuys en 
Zorg Op Maat van 9u15 tot 10u30.

Donderdag 29/1 
Optreden LINEDANCE voor Mijn-
huys 1,  Zorg Op Maat en Thuisha-
ven in ’t Trefpunt om 14u30.

Woensdag 11/3
Bezoek van de kleuters voor 
de bewoners van het Mijnhuys 
en Zorg Op Maat van 9u15 tot 
10u30.

Vrijdag 13/3
Spaghettidag van 15u30 tot 
19u30. Iedereen is van harte 
welkom!

Maandag 23/3
Lentemarkt 13u30 tot 17u.
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t e r u g b l i k

Week van de senioren: het thema van dit jaar was stripfiguren Week van de senioren: Kaas- en bieravond

Week van de Senioren: Verwennamiddag

Week van de Senioren: Optreden van ‘de verzoekbox’

Week van de Senioren: Super kienen

Er namen maar liefst 16 bewoners deel aan onze 
kiennamiddag. Ook op deze jaarlijkse editie ging 
elke deelnemer met een prijs naar huis. Na de in-
spanning de ontspanning met een lekkere tas 

koffie en een heerlijk stuk gebak. Tijdens het kof-
fiemoment grepen we de kans om nog een ver-
volgstuk uit de strip te vertellen.

In de cafetaria werd voor deze week een gezellig 
hoekje ingericht, waar je een strip kon lezen of de 
goudvissen gezelschap kon houden. Dat laatste al-
leen al lokte veel belangstelling. De receptie werd 
geopend door Mieke, onze pastoraal medewerk-
ster. Zij las een tekst ”oude handen” voor. Vervol-

gens werden de eerste pagina’s uit het strip “De 
kleurenkladder” van Suske en Wiske voorgelezen. 
Ondertussen werd er door de bewoners geklonken 
op een leuke week met een glaasje Cava, chips en 
Tuc-koekjes. Het was een superleuke namiddag.

Op deze avondactiviteit kregen de bewoners een 
biertje naar keuze aangeboden. Er waren ook ver-
schillende kazen, waar de bewoners lekker van 
konden genieten.

Op deze dag kregen we hulp van het 4de jaar 
schoonheidsverzorging. De leefgroep van Huyze 
Zonnegloed werd omgetoverd tot een nagelstudio. 
De bewoners konden genieten van een heerlijke 

handmassage, nagels werden geknipt en gelakt. 
Op het einde van deze ontspannende namiddag 
werd er een vervolgstuk uit de strip verteld.

De naam zegt het zelf: de bewoners hadden en-
kele weken op voorhand hun lievelingsliedje door-
gegeven. We wilden weten waarom dit hun lieve-
lingslied was, welke herinnering bracht dit naar 

boven? Het was een gezellige namiddag met ver-
schillende genres muziek. Iedereen zong mee uit 
volle borst. En hoe is het afgelopen in de strip: “De 
kleurenkladder?”

60 jarige huwelijksverjaardag van Paula Appeltans en Fons Graulus.

Het was alweer 60 jaar geleden dat jullie samen 
voor het altaar stonden.
Op	 28	 oktober	 1954	 gaven	 jullie	 elkaar	 het	 ‘’Ja-
woord’’ en vanaf dat moment zijn jullie 
als man en vrouw aan elkaar verbonden.
Op maandag 28 oktober 2014 hebben Fons en 
Paula hun diamanten jubileum gevierd in het WZC, 
samen met familie, medebewoners en medewer-
kers.

We wensen het koppel nog veel prachtige jaren!
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Alvast een dikke proficiat van ons allemaal!

v a n  d e  k o m e n d e  m a a n d e n
ac t i v i t e i t enJarige bewoners 

Vieren van Driekoningen Gemeenschappelijke 
Ziekenzalving

Zondag 29/3
Palmzondag

januari februari maart

Mevrouw Evalinne Bungeneers. Zij is afkomstig 
van Spalbeek en verblijft op Huyze Zonnegloed, 
kamer 307.

Mevrouw	José	Vandendijk.	Zij	is	afkomstig	van	Nieu-
werkerken en verblijft op Huyze Avondrood kamer 
111.

Meneer Lucien Forier. Hij is afkomstig van Berbroek 
en verblijft op Huyze Zonnegloed kamer 302.

Celine Vanschoenbeek op 19 september 2014
Zuster Marcella op 25 november 2014
Theo Vandomme op 27 november 2014

We verwelkomen...

We betreuren het overlijden van...

JAnuARI

15/1 Zuster Damiana 90 jaar

21/1 Lieve Vanbrabant 63 jaar

FEbRuARI

2/2 Zuster Stanislas 88 jaar

6/2 Maria Moors 87 jaar

24/2 Yvonne De Bruyn 67 jaar

MAARt

2/3 Martha Lavigne 91 jaar

7/3 Simonne Cools 94 jaar

9/3 Gaby Forier 82 jaar

Valentijnhartjes maken

Woensdag 18/2 
Aswoensdag

Carnaval

Er kunnen nog wijzigingen gebeuren in deze kalender.
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ne paS déranger! 

Hibernation!
Qui dort là-bas?

Zie pag. 10-11 

voor de 

Nederlandse versie 

van dit artikel!

L’hiver représente pour beaucoup d’entre nous une 
saison qui traîne en longueur. Il fait froid, les nuits 
semblent interminables et certains jours, le soleil a 
l’air de ne pas avoir envie de se lever.
Certains animaux n’en éprouvent aucun désagré-
ment : ils se lovent dans leur nid ou leur terrier et 
se réveillent seulement quand le soleil printanier 
est de retour!

Le hérisson
De novembre/décembre à avril/mai, le hérisson 
dort tranquillement dans son terrier et présente 
les caractéristiques inhérentes à l’hibernation : 
une diminution du rythme respiratoire, une hy-
pothermie et une réduction du taux métabolique. 
Malgré leur parcimonie, les hérissons perdent 30 
% de leur poids corporel. Ils pallient à ce déficit en 
se gavant au printemps d’escargots, de chenilles, 
de vermisseaux et avec un peu de chance, de cro-
quettes pour chats que le chat n’a pas mangées. 

La chauve-souris
Pour les insectivores comme les chauve-souris, 
la nourriture se fait rare en hiver. De plus, ils ne 
peuvent emmagasiner que de maigres quantités 
de graisses car celles-ci compliqueraient leur ca-
pacité de voler. Les chauve-souris doivent donc 
passer les froides journées d’hiver sans nourri-
ture ni réserves de graisse. Afin de n’utiliser que 
peu d’énergie, les chauve-souris doivent arrêter 
leur production de chaleur corporelle et ralentir 
leur métabolisme de telle sorte qu’elles semblent 
mortes. Certaines races de chauves-souris ne res-
pirent que toutes les deux minutes et leur tempé-
rature corporelle peut chuter jusqu’à 0°C.

Le loir gris et le lérot
Le record de l’hibernation se trouve dans la famille 
– cela va de soi- des loirs. Nous savons que les loirs 
dorment tellement profondément qu’ils ne se réveil-
lent même pas lorsqu’on les soulève. Nous connais-
sons tous l’expression « dormir comme un loir » mais 

même le loir trouve que le lérot est son plus grand 
rival en ce qui concerne le sommeil ! Le lérot peut 
dormir jusqu’à sept mois de l’année. D’où son nom : 
le dormeur de sept mois…

L’écureuil
Les écureuils roux n’hibernent pas. Ils sont moins 
actifs et survivent grâce aux provisions qu’ils ont ca-
chées un peu partout durant l’automne. La nourri-
ture périssable est mangée de suite. Cette nourriture 
sera  reconvertie en une réserve de graisses qu’ils uti-
liseront durant les intempéries lorsqu’ils ne pourront 
quitter leur nid pour quelques jours. De plus, ils de 
réapprovisionnent en graines et fruits secs comme 
des glands, noix et de pommes de pins qu’ils conser-
vent dan les creux des arbres ou au ras du sol. Ils ne 
retrouvent pas toujours leurs cachettes… et ainsi,  ils 
contribuent largement à la germination des semen-
ces d’arbres. Comme quoi, la distraction peut avoir 
des conséquences positives!   

Amphibiens, anciennement batraciens 
(grenouilles,, salamandres, …)
Les animaux  qui ne peuvent pas réguler la tempé-
rature de leur corps, hibernent également. Les amp-
hibiens qui vivent généralement dans l’eau, cher-
chent un abri au fond d’un étang ou d’une mare et 
s’enfoncent dans la vase bien chaude. Ils respirent 
dès lors par la peau. Certaines sortes d’amphibiens 
sont terrestres et se réfugient sous terre, entre ou 
sous des pierres ou sous des feuilles mortes. Certai-
nes parties de leur corps seraient susceptibles de ge-
ler mais une haute concentration en glucose protè-
ge les organes vitaux de la formation de cristaux de 
glace - une sorte d’antigel naturel !

L’ourse brun
L’ourse brun est peut-être le plus connu des animaux 
hibernants. Pourtant, les ourses bruns n’ont pas de 
vrai hibernation, on parle plutôt d’un repos hivernal. 
Pendant les mois d’hivers, l’ours restera dans son nid 
pendant de plus longues périodes et sera dans un 
genre de sommeil profond. Les ourses se réveillent 
de temps en temps en sortent même parfois pour 
chercher de la nourriture. 
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Demonstratie met politiehonden

Verandaconcert

Démonstration avec chiens policiers

Concert en véranda

Chapeau voor die honden en hun 
begeleiders! De honden gehoor-
zaamden perfect en deden precies 
wat er van hen gevraagd werd. 
Maar een aai en een knuffel van ons 
konden ze zeker ook waarderen!

Deze voormiddag zaten we weer eens écht in de 
veranda, gezellig! Meestal is de groep van muziek- 
en aperitiefliefhebbers zo groot dat we moeten 
uitwijken naar de grote zaal. 

Chapeau pour ces chiens et leurs ac-
compagnateurs! Les chiens obéissaient 
parfaitement et faisaient exactement 
ce qu’on leur demandait. Mais ils ont 
également apprécié nos caresses et 
câlins !

Celui-ci a à nouveau vraiment eu lieu dans la véran-
da. C’était agréable ! En général, le group de fans de 
musique et d’apéritif est tellement grand, que nous 
devons déménager vers la grande salle. 

Bedevaart naar Banneux Pèlerinage vers Banneux

Na het bidden, bezinnen en kaarsjes aansteken, 
hadden we die heerlijke maaltijd wel verdiend!

In het hele huis waren er plekjes om even stil te 
staan bij onze overledenen van het afgelopen jaar.

Après la prière, la réflexion et avoir allumé les bou-
gies, nous avions bien mérité ce repas !

Dans toute la maison, nous avions l’occasion de nous 
remémorer nos défunts de l’année passée. 

terugblik Coup d’oeil  
  rétrospectif

campuSnieuWS - Voer en

terugblik Coup d’oeil  
  rétrospectif

Bezoek van de kleuters

Herdenkingsviering

Visite des écoles maternelles

Célébration commémorative

Sparen voor een tweede fiets On a besoin d’un deuxième vélo

De opbrengst van onze Zoete 
Inval verdween deze keer direct 
in de spaarpot voor onze tweede 
aangepaste fiets. Hoogst nood-
zakelijk! Momenteel moeten we 
nummertjes trekken om met één 
van de kinesisten te mogen gaan 
fietsen!

Eerst een klasje van De Plank en daarna twee klas-
jes van Moelingen. De kinderen verwenden ons 
met liedjes van vroeger en nu, dansjes, werkstuk-
jes en handjes.

Les bénéfices de Gouter Gourmand 
ont directement été dans la tirelire 
pour notre deuxième vélo adapté. 
Fortement nécessaire ! Car pour 
le moment, il faut presque tirer un 
numéro pour pouvoir aller faire une 
balade avec un de nos kinésistes! 

D’abord une classe de La Planck, et ensuite deux 
classes de Mouland.
Les enfants nous ont gâtés avec des chansons 
(d’avant et de maintenant) et des danses, de brico-
lages et des petites mains.



3736

campuSnieuWS - Voer en

De hond van IngridFamiliedag

Verjaardagsfeest van september en oktober

Demonstratie rolstoeldansen

Le chien d’IngridJournée Familiale

Fête des anniversaires septembre / octobre

Démonstration de danse en chaise roulante

Een man, een vrouw, een draaiorgeltje, wat mario-
netten, hopen energie en een flinke dosis humor: 
ambiance gegarandeerd! Daarbij een drankje en 
een hapje mét familie, meer moet dat niet zijn!

De wollige pup van vrijwilligster Ingrid haalde het 
beste in iedereen naar boven en toverde een glim-
lach op vele gezichten.

Mooie muziek, veel bekende “meezingers” en ap-
peltaart met ijs en slagroom. Wat wil een mens nog 
meer om zijn verjaardag te vieren?

Niet te geloven hoe die rolstoelers zich over de 
dansvloer bewogen! En wat zagen de dames er 
mooi uit...

Un homme, une femme, des marionnettes, un tas 
d’énergie en une bonne portion d’humour : ambiance 
assurée! Et tout ça avec la famille, super!

La petite boule de poils de notre bénévole Ingrid a 
fait apparaître beaucoup de sourires ! Ce petit chiot 
a apporté beaucoup de joie. 

De la belle musique, les chanteurs de cœur, tarte aux 
pommes avec crème glace et crème fraîche. Que de-
mander de plus pour fêter son anniversaire ?

Incroyable comme ces personnes en chaise roulante 
bougeaient sur la piste de danse ! Et comme les dames 
étaient charmantes! 

terugblikterugblik
Coup d’oeil  
  rétrospectif

Coup d’oeil  
  rétrospectif
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activiteiten van de komende maanden
 cAleNDrier DeS ActiVitéS DeS mOiS à VeNir

januari   
   Janvier

februari
 Février

maart
 mars

jarige bewoners
Anniversaires

Vrijdag / vendredi  6/3 
Verandaconcert 
 Concert en véranda

Zondag /dimanche  15/3
De zoete inval 
 Le goûter gourmand  

Dinsdag / mardi 24/3
Gebruikersraad voor afdeling A 
 Conseil des utilisateurs service A

Donderdag / jeudi 19/2
Bezoek van de vormelingen
 Visite des confirmants

Dinsdag / mardi 24/2
Verjaardagsfeest 
 Fête des anniversaires

Dinsdag / mardi 6/1
Nieuwjaarsdiner 
 Dîner du Nouvel An

Vrijdag/vendredi 9/1
Verandaconcert
 Concert en véranda 

Dinsdag / mardi 20/1 
Individuele hoortesten 
door Aurilis
 Tests audiométriques individuels  
 par Aurilis

Dinsdag / mardi  3/2 
Maria Lichtmis : Lichtmis viering 
en pannenkoeken bakken 
 Chandeleur: célébration et   
 confection de crêpes

Donderdag / jeudi 5/2 
Creatief  met de kleuters van 
Moelingen
 Activité créative avec les enfants  
 de la maternelle de Mouland

Vrijdag/vendredi 6/2
Verandaconcert 
 Concert en véranda

Woensdag / mercredi 11/2
Dansmariekes 
 Majorettes

Donderdag / jeudi 12/2
Carnavalsfeest met Sjeng de Belsj
 Fête du carnaval avec Sjeng de  
 Belsj

Vrijdag / vendredi 12/2
Bezoek van de Raad van 11
 Visite du Conseil des Onze

Dinsdag / mardi 17/2
Grote carnavalsstoet
 Grand cortège du carnaval

Woensdag / mercredi 18/2
Aswoensdag viering
 Célébration du  mercredi des  
 Cendres

Data onder voorbehoud. 
Les dates sont sous réserve.

JAnuARI / JAnVIER

12/1 Fien Ory 93 jaar / ans

31/1 Jeanne	Closson 84 jaar / ans

FEbRuARI / FéVRIER

4/2 Alverina Rodriguez – Prado 82 jaar / ans

14/2 Maria Kerkhofs 87 jaar/ans

15/2 Eugenie Weerts 82 jaar / ans

20/2 Soeur Bernadette Pirson 76 jaar / ans

23/2 Jozef	Marechal 89 jaar / ans

MAARt / MARs

7/3 Victor Wouters 81 jaar / ans

9/3 Julie	Senden 91 jaar/ans

15/3 Victor Maes 87 jaar / ans

18/3 Gertrude Meessen 86 jaar / ans

24/3 Marie-Josée	Lorquet 92 jaar / ans

29/3 Albert Baguette 98 jaar / ans
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