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Beste bewoner

Samen met u wil ik kort terugblikken op het afgelopen 
jaar maar ook weer hoopvol en nieuwsgierig uitkijken 
naar 2016.

2015 was weerom een mooi jaar met vele activiteiten. 
Zowel op het gebied van de reguliere werking en het 
animatiegebeuren werden er weer veel aangename 
momenten en samenkomsten georganiseerd. Het wel-
slagen van deze activiteiten danken wij aan al onze 
medewerkers. Op het gebied van infrastructuur zijn de 
werkzaamheden op de campus Montenaken gestart 
en hopen we in Herk-de-Stad, na de moeilijkheden die 
we mochten ervaren, weldra te starten met de nieuw-
bouw.

Wij hopen samen met u dat ook onze overheid verder 
blijft investeren in de zorg voor ouderen en dat we er 
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in slagen om voor al deze uitbreidingen geëngageerde 
medewerkers te vinden, want dit blijft toch een zeer 
grote uitdaging.

De blijvende aandacht voor kwalitatieve zorg- 
verlening en het aanbieden van een zorgzame thuis in 
de vier Ocura woonzorgcentra is namelijk onze hoofd- 
bekommernis. We engageren ons om hier in 2016 ook 
weer aan te werken en waar nodig nog te verbeteren. 
Ik ben ervan overtuigd dat onze gedreven en enthou-
siaste medewerkers hier weer dagelijks hun best voor 
zullen doen en ik wil hen hier alvast voor bedanken.

Om te besluiten wens ik u en uw familie een  
voorspoedig en gezond 2016. 

Patrick Siborgs

Algemeen Directeur 

inhOud
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Goed gevoel van a tot f

G O e d  G e v O e l  v a n  a  t O t  z

                     
                    demhaling: Je voelt het tot in je buik!

Je doet het onbewust, gemiddeld zomaar eventjes 
21.600 keer per etmaal. in en uit, in en uit. Bij het  
inademen stroomt er lucht via je neus of je mond door 
je luchtpijp naar je longen. daar wordt de zuurstof uit 
de verse lucht in je bloed opgenomen en doorheen je 
lichaam vervoerd. Bij het uitademen maak je je longen 
leeg en worden afvalgassen afgevoerd. de buikadem-
haling is beter dan de oppervlakkige  borstadem- 
haling. Ademhalen via je buik gaat dieper en is  
rustiger en zorgt voor een optimale benutting van je 
longcapaciteit.

                 loemen maken je gezond!

Wist je dat bloemen niet alleen een lust voor het 
oog zijn, maar vaak ook genezende eigenschappen  
hebben? en dat ze niet alleen je tuin of terras, maar 
ook nog je bord kunnen opfleuren? tijd voor een over-
zicht. 

Kamille
Aftreksels en tincturen ervan werken bij huidinfec-

ties, spijsverteringsstoornissen en stress en hebben 
ook een goede invloed op alle slijmvliezen (dus ook 
bij maagproblemen e.d.). Kamille is dé bloem bij uit-
stek voor kinderen die hangerig en irritabel zijn als ze 
ziek zijn. Kamillethee is lekker koud en dus een prima   
alternatief voor frisdrank in de zomer.

Roos

de blaadjes op zich hebben weinig geneeskrachtige 
waarde, maar worden vooral in de cosmetische indus-
trie gebruikt om hun geur en verzachtende invloed op 
de huid: in parfums, crèmes, rozenwater, ...
Niemand blijft onverschillig bij het kijken naar een 
roos: dit is dé bloem die zoveel positieve zaken sym-
boliseert, die zoveel meer zegt dan woorden. de roos 

is van alle tijden en werelden. 

Oost-Indische kers

deze plant zou weerstandsverhogend werken en hel-
pen tegen bronchitis. deze plant is een absolute lust 
voor het oog: weelderig en met schitterende kleuren 
in alle tinten tussen dieprood en geel, vaak ook ge-
combineerd. Ook het matte, ronde, grijs-groene blad 
is mooi.

Driekleurig viooltje

de bloemen bekoren jong en oud door hun fraaie 
kleurencombinatie. viooltjes worden ook gekweekt 
voor parfums. er zitten stoffen in die een ontstekings-
werende, ontgiftende en bloedzuiverende werking 
hebben. een mooie plant, makkelijk te houden, zelfs 
heel makkelijk te zaaien, bloeit van in de lente tot de 
eerste vorst. 

Lavendel

een aromatische plant uit het zuiden, met fel  
geurende houtige takjes, blaadjes en bloemen.  
Lavendel is geneeskrachtig en is een uitgelezen  
ingrediënt van schoonheidsproducten allerhande. 
een zakje lavendelbloemen parfumeert je linnengoed 
en als je het onder je hoofdkussen legt, slaap je als een 
roos.
Lavendel heeft een bedwelmende, kalmerende, zeer 
aangename geur en is mooi in elke tuin.

Goudsbloem

Behalve als tuinplant wordt goudsbloem gebruikt in 
de kruidengeneeskunde, vooral dan in huidcrèmes. 
de geneeskrachtige bestanddelen in de bloemblaad-
jes verzachten en kalmeren de huid, ontsmetten en 
helpen genezen. Ook goed bij kloven, aambeien en 
luieruitslag bij baby's.
Sterke thee van een stuk of vier bloemen kan je  
gebruiken om mee te gorgelen bij keelpijn, of drinken 
bij eenvoudige infectieziekten. in huidzalfjes uit de 
natuurwinkel zal je vaak goudsbloemextracten terug-
vinden.
van deze felkleurige bloem word je gegarandeerd vro-
lijk. van goudsbloemen in een kuip heb je een  hele zomer  
plezier.

                 
 hocolade: wat doet het met je?

Chocolade heeft bepaalde positieve voedingskundige 
eigenschappen. Hierbij de voordelen van chocolade 
voor de gezondheid op een rijtje: 

• Chocola bevat lecithine dat een gunstig effect 
heeft op de cholesterolgehaltes van het bloed.

• Chocolade is rijk aan polifenolen. een polife-
nol is een antioxidant dat ontstekingen remt, 
beschermt tegen vrije radicalen en de ver-
branding binnen lichaamscellen vertraagt.

• Cacao is rijk aan magnesium. Magnesium be-
vordert de energiestofwisseling, de zenuw-
prikkeloverdracht en de spierfunctionaliteit.

• er zijn aanwijzingen dat pure chocolade bloed-
drukverlagend werkt.

• Cacaobonen bevatten flavonoïden. Flavo- 
noïden hebben een beschermende werking 
tegen hart- en vaataandoeningen.

a c

b
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l O c a t i e s ,  v r O e G e r  e n  n uG O e d  G e v O e l  v a n  a  t O t  z

vroeger: Café vandersmissen

Nu: bibliotheek en cultureel centrum

Op de markt in herk-de stad• de smaakervaring van chocola zorgt voor de 
aanmaak van endorfine. endorfine zorgt voor 
een euforisch gevoel en onderdrukt pijn.

• Chocolade bevat fenylethylamine, een stof die 
je verliefd zou doen voelen en zodoende als 
licht antidepressivum werken.

 
       rink voldoende!

Water is een levensnoodzakelijke dorstlesser. Zon-
der voedsel kan een mens enkele weken overleven,  
zonder water slechts enkele dagen. 
Maar water lest niet alleen de dorst. Het speelt ook 
een belangrijke rol om verschillende lichaamsfuncties 
vlot te laten verlopen.

• Bouwstof van cellen.

• transport van voedingsstoffen door heel het 
lichaam.

• Uitscheiden van afvalstoffen via urine en 
zweet.

• doorslikken van voedsel (via speeksel).

• regelen van de lichaamstemperatuur.

• Beschermen van het lichaam en de organen 
tegen schokken van buitenaf via het water dat 
zich in en rond de lichaamsweefsels bevindt.

• vlot bewegen dankzij het water in de lede-
maten, de spieren, het bindweefsel en het 
kraakbeen in de gewrichten.

Nog meer voordelen:

• Frissere huid door een betere doorbloeding.

• Betere concentratie en verbeterd korte-
termijngeheugen.

• Minder kans op nierstenen, urineweginfecties 
en verstopping.

• Lager risico op zwaarlijvigheid bij kinderen en 
jongeren.

• verminderde kans op bepaalde vormen van 
kanker.

• ideale slankhouder omdat het geen vet of 
calorieën bevat en het hongergevoel onder 
controle houdt.

 erste hulp bij nekpijn

Opstaan met een pijnlijk stijve nek: het is een scenario 
dat we allemaal af en toe eens meemaken. een warm 
kersenpitkussen kan helpen!

                  itness

voordelen van fitness en training op oudere leeftijd:

• Proces van het ouder worden vertraagd.

• gelukkiger en gezonder gevoel.

• Meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld.

• Minder stress en spanning.

• Sterkere spieren, gewrichten, pezen en botten 
(minder botontkalking)

• Spieren, pezen en gewrichten worden leniger 
(minder snel last van stijfheid).

• Stabieler gewicht (minder kans op overge-
wicht).

• verlaagt de bloeddruk en de rusthartslag.

• Betere balans en wendbaarheid (minder kans 
op vallen)

• verhoogde weerstand tegen ziekten.

• verhoogde levensverwachting.

Conclusie: doe zeker mee bij de volgende bewegings-
activiteit!

d
f

e
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in die koude en duisternis liep er op straat een 
klein, arm meisje blootshoofds en barrevoets. 
Ze had wel pantoffels gedragen toen ze van huis 
ging, maar wat hielp dat!? Het waren heel grote  
pantoffels, haar moeder had ze het laatst  
gedragen, zo groot waren zij. en die verloor het 
kleintje toen zij door de straat holde, op het ogen-
blik dat twee wagens met een verschrikkelijke vaart 
voorbij stoven. de ene pantoffel was niet meer te 
vinden en met de andere liep een jongen weg. Hij 
zei dat hij die kon gebruiken als wieg, wanneer hij 
zelf kinderen kreeg.                                        

daar liep het meisje nu op haar blote voetjes, die 
rood en blauw waren van de kou. in een oude 
schort hield zij een heleboel zwavelstokken en één 
bosje droeg zij in de hand. de hele dag had nog 
niemand van haar gekocht, niemand had haar een 
stuivertje gegeven. Hongerig en verkleumd liep ze 
daar en zij zag er zo terneergeslagen uit, de stak-
ker! de sneeuwvlokken dwarrelden op haar lange 
blonde haren die zo aardig om haar hals krulden. 
Maar aan dat moois dacht ze niet. 
Uit alle vensters straalde kaarslicht en het rook op 
straat heerlijk naar gebraden gans! Het was immers 
oudejaarsavond en dáár dacht het meisje aan. 

in een hoekje tussen twee huizen ging ze ineen-
gedoken zitten, haar voetjes had ze onder zich 
getrokken. Maar zo leed ze nog erger kou en naar 
huis durfde ze niet. Ze had immers nog geen zwa-
velstokken verkocht, geen stuiver ontvangen! Haar 
vader zou haar zeker slaan. en thuis was het ook 
koud, ze hadden alleen een dak boven hun hoofd 
en daar gierde de wind dwars doorheen. Al waren 
er nog zoveel strootjes en lompen in de groot-
ste spleten gestopt, het hielp niet. Haar handjes  
waren bijna blauw van de kou. Ach, een zwavelstok-
je zou goed doen. Als zij er maar één uit het bosje 
durfde te trekken en tegen de muur afstrijken om 
haar vingers te warmen. Zij trok er één uit. 'ritsss', 
wat sputterde het, wat brandde het! Het was een 
warme, heldere gloed, net als een kaarsje. Het vuur 
brandde zo heerlijk, zo lekker warm! Maar, wat was 
dat nu? Het kleintje strekte haar voetjes al uit om 
die ook te warmen, toen het vlammetje uitging. de 
warmte verdween, zij zat met een stompje van het 
uitgebrande zwavelstokje in de hand. 

een nieuwe werd afgestreken, die brandde, die 
straalde! en waar de glans op de muur viel, werd 
die doorzichtig als gaas. Zij keek er doorheen en 
liep de kamer binnen waar een tafel gedekt stond 
met een schitterend, wit laken en met kostbaar 

porselein. Op de tafel stond ook een heerlijk dam-
pende gebraden gans, gevuld met pruimen en  
appelen. en wat nog mooier was, de gans sprong 
van de schotel, rolde over de grond met de vork 
nog in de rug. Helemaal naar het arme meisje toe.                                                                                                                                          

toen ging de zwavelstok uit en was er alleen de 
koude muur. Ze stak wederom een nieuwe aan. 
toen zat ze onder een prachtige kerstboom, die 
nog groter en mooier versierd was dan die zij 
door de glazen deur bij de rijke koopman had 
gezien. Kerstmis, duizenden kaarsen brandden 
op de groene takken. en gekleurde prenten, zo-
als in de winkels prijkten, keken op haar neer. 
de kleine meid strekte haar beide handjes uit ....                                                                                                              
toen doofde de zwavelstok. de vele kaarsen ste-
gen hoger en hoger, ze zag nu dat het heldere 
sterren aan de hemel waren. eén van die sterren 
verschoot en maakte een lange vuurstreep aan de 
hemel. 
"Nu sterft er iemand," zei het kleine meisje, want 
haar oude oma, die als enige goed voor haar was 
geweest maar nu was gestorven, had ooit gezegd: 
"Wanneer er een ster  valt, stijgt er een ziel op tot 
god."
Opnieuw stak ze een zwavelstok op. die gaf licht 
en in die glans zag ze haar oude oma. Zo helder, 
zo stralend en zo zacht! "Oma!" riep het meisje, "O, 

neem mij toch snel mee! Want ik weet dat je weg 
bent wanneer de zwavelstok uitgaat. Weg, net als 
de warme kachel, de gebraden gans en de prach-
tige kerstboom!" Haastig streek zij alle overgeble-
ven zwavelstokken aan. Zij wilde haar oma goed 
vasthouden. de zwavelstokken straalden met zo'n 
glans dat het helderder werd dan op klaarlichte 
dag. 

Oma was nog nooit zo mooi geweest, zo lief. 
Zij tilde het kleine meisje op haar arm en zij vlogen 
beiden in glans en blijdschap hoger en hoger. en 
er waren geen koude, geen honger en geen angst 
meer... Ze waren bij god! 

in de hoek bij het huis zat in de koude morgen-
stond het kleine meisje met rode wangen, met een 
glimlach om haar mond, maar dood. doodgevro-

ren op de laatste avond 
van het jaar. Nieuw-
jaarsmorgen brak aan 
over het lichaampje dat 
daar met zwavelstokjes 
zat, waarvan een bosje 
bijna was opgebrand. 
"Zij heeft zich willen 
warmen," zei men. Nie-
mand wist wat voor 
moois ze had gezien, in 
welke glans zij met haar 
oma binnen was getre-
den in de vreugde van 
het nieuwe jaar! 

het was zo gruwelijk koud. het sneeuwde en het begon donker te  
worden. het was de laatste avond van het jaar, oudejaarsavond.                                                                                                                  

kOrtverhaal

het meisje met de zwavelstokjes.

voir page 32-33pour la version française de cet article
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bezinninG

In ieder van ons leeft een diep verlangen
naar liefde en goedheid,
naar geborgenheid en verbondenheid,
naar hoopvol en zinvol leven!
In ieder van ons leeft een diep verlangen
naar een plaats
waar samengeleefd wordt,
waar men mag thuis komen.
Ieder van ons verlangt naar iemand
die geduldig wacht
en handen reikt en nabij komt,
die met liefde aanraakt.
Elkaar ontmoeten
is thuiskomen bij lieve mensen,
is thuiskomen in een wereld vol liefde
is hemel proeven en dromen
van het paradijs.

Elkaar ontmoeten
is samen op weg gaan
en opnieuw geloven
dat het mooier, beter en hoopvoller kan.
Elkaar ontmoeten
is tegen elkaar zeggen:
“Jij bent mijn zus, jij bent mijn broer.
Laten we samen op weg gaan
om aan de liefde 
handen en voeten te geven
als een blijde boodschap
voor velen.”
Moge Jezus en Zijn moeder
ons hierbij helpen.

Martin Hermans

in deze koude wintermaanden zijn we allemaal op zoek naar geborgenheid en warmte. Met de 
woorden van Martin Hermans, proost van CM Limburg, wensen we ieder bij het begin van het 
jaar, veel deugddoende ontmoetingen, handen vol geborgenheid, liefde en warme zorg. 

bezinning

lachen is GezOnd

lachen is gezond
Op het ogenblik dat de oudere 
dame een geldstuk in het mandje 
van de blinde bedelaar legde, 
liet ze haar zakdoek vallen. 
De man pakte hem op en gaf 
hem aan haar. “Maar u bent 
helemaal niet blind!” zei ze. “Dat 
klopt, mevrouw” antwoordde de 
bedelaar, “ik val in voor mijn broer. 
Het is zijn vrije dag vandaag.”

De ene gevangene ligt languit 
op zijn bed, terwijl de andere 
voortdurend loopt te ijsberen 
in zijn cel. De eerste wordt er 
nerveus van en vraagt : “Geloof 
je misschien dat je niet ZIT als 
je rondloopt?”

een oude boer fietst naar 
het dorp. Naast hem loopt 
zijn paard. even later wordt 
hij aangehouden door een 
politieagent. “Je weet toch dat 
je je paard niet los over straat 
mag laten lopen!” zegt de agent. 
“verdorie!” antwoordt de boer, 
“hij is weer van mijn bagagerek 
gesprongen!”

Michiel loopt al een paar uur 
rond op het autosalon en 
laat elk type auto uitvoerig 
demonstreren. Uiteindelijk komt 
hij terug bij het mooiste en 
duurste paradepaardje van de 
beurs. “ik heb besloten om deze 
auto te nemen, mits een kleine 
aanpassing” zegt Michiel tegen 
de verkoper. “Zeker, mijnheer” 
knikt die, “en welke aanpassing 
moeten wij voor u uitvoeren?” 
“de prijs!” zegt Michiel.

Ward gaat voor de 5de keer 
een kaartje kopen voor 
de nieuwste film van De 
Kampioenen. “maar je hebt al 4 
keer een kaartje gekocht” zegt 
de juffrouw aan de balie. “Ik 
weet het, maar bij de ingang 
staat er iemand die het steeds 
weer kapot scheurt!”

Een papegaai ziet de pastoor 
naakt van zijn slaapkamer naar 
de badkamer lopen en zegt: “ Ik zie 
je blote billen.” Voor straf krijgt de 
papegaai een emmer water over 
zich heen. Even later komt de meid 
van de pastoor binnen, kletsnat 
van de regen. De papegaai zegt : 
“Wiens blote billen heb jij gezien?”

Een duidelijk dronken 
chauffeur wordt 
tegengehouden door de 
politie en gevraagd om mee te 
werken aan de alcoholcontrole. 
“Mag ik dan eerst even mijn 
bril afzetten?” vraagt hij. 
“Zeker meneer, waarom?” 
 “Dat zijn alvast twee glazen 
minder!” 
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... eddy Merckx

Het Franse tijdschrift vélo betitelde hem in 2000 
als "de grootste wielrenner ooit" en talloze 
sportjournalisten noemen hem de wielergod. Hij 
won de tour de France en de giro d'italia vijf keer .

in 1961 begon Merckx zijn wielercarrière. in 
1966 won hij de eerste van uiteindelijk zeven  
Milaan-San Remo's, een record dat nog altijd niet 
geëvenaard is. eén jaar later werd hij in Heerlen 
(Nederland) wereldkampioen wielrennen op de 

weg, een titel die hij nog twee keer zou winnen. 

in 1968 won Merckx als eerste Belg de Ronde van 
Italië (de giro). daarna won hij de giro nog 4 keer. 

in 1969 won hij zijn eerste Tour: hij won zes rit-
ten, het eindklassement (gele trui), het punten-
klassement (groene trui) en het bergklassement 
(bolletjestrui). 

Merckx won de ronde van Frankrijk nog vier 
keer: in 1970, 1971, 1972 en 1974. in 1973 reed  
Merckx in de Vuelta (de ronde van Spanje), een 
wedstrijd die hij ook won. Merckx won de ronde 
van Frankrijk in totaal vijf keer, een record dat 
voorheen alleen door Jacques Anquetil was ge-
haald en na Merckx ook nog door Bernard Hinault 
en Miguel indurain herhaald zou worden. 

"Zijn bijnaam was de kanibaal."

eind 1969 kwam Merckx zwaar ten val tijdens een 
wielerwedstrijd in Blois. Het fietsen, dat tot dan 
toe voor hem als vanzelf ging, werd toen moei-
zamer en uitputtender. Hij moest toen om de ha-
verklap de positie van zijn zadel bijstellen. des te 
opmerkelijker is wel dat hij toch nog talrijke wed-
strijden bleef winnen, ondanks zijn vervelende 
blessure. in 1971 won hij zelfs 54 van de 120 wed-
strijden die hij reed. Omdat hij de beste was en in 
zijn honger naar overwinningen de concurrentie 

zowat verslond, kreeg hij de bijnaam De Kanni-
baal. 

Zijn laatste officiële wielerwedstrijd reed eddy 
Merckx in 1978 te Kemzeke. vervolgens trok hij 
zich op 18 mei dat jaar terug uit de competitie-
wereld en richtte hij een succesvol fietsenbe-
drijf op in Meise, waar hij ook woont. 

in 1996 werd hij door koning Albert ii tot baron 
verheven.

Begin 2008 lanceerde de gewezen wielrenner als 
ambassadeur de nieuwe campagne van de 
Pater Damiaanactie. 

in juli 2015 kreeg Merckx zijn eigen standbeeld 
in zijn geboortedorp Meensel-Kiezegem.

hOe zOu het zijn Met . . .

eddy  Merckx (Meensel-kiezegem, 17 juni 1945) was beroepsrenner van 
1961 tot 1978. hij wordt met 525 gewonnen wedstrijden door wielerkenners 

als de meest succesvolle wielrenner aller tijden beschouwd. 
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d i s c i p l i n e s  b i n n e n  O c u r a

Wij zijn goedele engels en Melissa Waton en sa-
men werken wij als ergotherapeuten binnen wzc 
Ocura Herk-de-Stad.

door dagelijkse observatie en door het op zoek 
gaan naar mogelijke oplossingen aan de hand 
van hulpmiddelen, stimuleren wij onze bewoners 
om de zelfredzaamheid zo lang mogelijk te be-
houden.
Wij zijn op zoek naar het beste comfort voor onze 
bewoners. 

Als ergotherapeuten onderhouden wij mentale-, 
motorische –en sensorische functies, het sociaal 
contact en bieden wij de nodige ontspanning.
deze doelstellingen zijn dan ook grotendeels af-
gestemd op ieders mogelijkheden en interesses 
zodat hun zelfwaarde en zelfrespect behouden 
blijven.

Om deze doelstellingen te bereiken, zoeken wij 
naar de juiste hulpmiddelen en doen de bewo-
ners mee aan activiteiten. Hier voeren zij zoveel 
mogelijk de taken zelf uit en/of beleven zij het ge-
beuren met alle zintuigen mee.

Activiteiten die voornamelijk in de ergotherapie 
plaats vinden zijn: stimuleren tot zelfstandig eten 
(al dan niet met aanpassingen en hulpmiddelen), 
het aanbieden van reminiscentie/nostalgie, een 
kookactiviteit, het zingen in het geheugenkoor, 
een gezelschapsspel spelen, een voorleesmo-
ment, een relaxatiebad geven. 

Als ergotherapeuten maken wij deel uit van een 
team! enkel multidisciplinair en in samenwerking 
met vrijwilligers en thuiszorgwinkel, kunnen wij 
deze doelstellingen realiseren! 

Maak kennis met...
de erGOtherapeuten van Ocura herk-de-stad!

bladerdeegjes met geitenkaas, 
appels en luikse siroop

kOOkatelier

Werkwijze

eet smakelijk!

voor 4 personen

 1/2 citroen 
 1 ei 
 3 geitenkaasjes (crottin de Chavignol)
 2 grote appels (golden of Jonagold) 
 Luikse of Loonse siroop (ong. 3 eetlepels)
 1 pak van 6 vierkante bladerdeeglapjes (Croustipâte) 
 peper
 slaatje als bijgerecht

 Warm de oven voor op 180°C.

 Leg de deeglapjes, met het bakpapier van de verpakking, op de ovenplaat.

 Bestrijk met siroop, maar laat de randen vrij.

 Pers het sap uit de halve citroen en doe het in een schotel.

 Schil de appels en snij in blokjes; meng onder het citroensap.

 verdeel de blokjes over de deeglapjes.

 Snij de kaasjes horizontaal in twee en leg ze met de snijkant naar onder op de appels.

 Kruid met een beetje peper.
 Klop het ei los met een vork en strijk er de randen van de taartjes mee in (met een borsteltje).
 Bak goudbruin in 15 à 20 min. in de oven.
 eet de taartjes warm met een slaatje.

ingrediënten



1716

dvc MOntenaken

•	 Joseph	Mouton,	Marcel	 Gemis,	 Lea	Van	Herck,		
Jacqueline Janssens, Madeleine Lismont en 
yvon Bailly nieuwe bezoekers zijn van ons 
dagverzorgingscentrum.

•	 Er	 op	 dit	 moment	 twee	 koppels	 naar	 onze	
dagopvang komen.

•	 Linda	 terug	 is	 uit	 ziekenverlof	 en	 dat	 ze	 weer	
met heel veel enthousiasme de bezoekers van 
de dagopvang ’s morgens gaat ophalen met het 
busje.

•	 Op	 donderdag	 22	 oktober	 onze	 jaarlijkse	
mosselsouper was. 

•	 We	 op	 27	 oktober	 pompoenen	 hebben	
uitgehold voor Halloween.

•	 De	 kindjes	 van	 de	 school	 verkleed	 zijn	 langs	
geweest bij ons op vrijdag 30 oktober.

•	 De	 derde	 week	 van	 november	 de	 ‘week	 van	
de senioren’ is. die week zijn de bezoekers 
van het dvc extra in de watten gelegd. Op 
maandagnamiddag is gaston langsgeweest 
om de jarigen van november te vieren, met 
veel mooie liedjes uit de oude doos.  dinsdag 
hebben we lekkere pannenkoeken gegeten en 
de dag erna zijn we allemaal gaan zingen in het 
geheugenkoor. Op donderdag hebben we onze 
spieren losgemaakt met bewegen op muziek 
en op vrijdag hebben we allemaal een prijs 
gewonnen bij het super-kienen.

•	 De	 uitbreidingswerken	 aan	 het	 dvc	 begonnen	
zijn. 

•	 De	bezoekers	van	het	dvc	een	oogje	in	het	zeil	
houden of de werkmannen wel goed hun best 
doen. 

het wel en wee
van het deeveecee

W i s t  j e  d a t :
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caMpusnieuWs - M o n t e n a k e n

t e r u g b l i k
Baknamiddag op Amerikaanse wijze

Halloween

Hanne en Pieter

Pannenkoeken

valies Futuur

Ontbijtbuffet

Zingen met gaston

dinsdag 17 november zorgden we voor de heer-
lijke geur van pannenkoeken.

valies Futuur: Maandag 9 november kwamen de 
laatstejaars van gO! de kleurenboom langs voor 
het kennismakingsspel.

donderdag 19 november organiseerden we een 
heerlijk ontbijtbuffet! We hadden zelfs de indruk 
dat sommige van onze bewoners meer aten als 
anders? 

tijdens onze seniorenweek verzorgde gaston, 
naar jaarlijkse gewoonte, het verjaardagsfeest.

Op vrijdag 30 oktober kwamen de kinderen van gO! de kleurenboom langs. de kindjes van het derde 
kleuterklasje en het eerste leerjaar brachten ons een bezoekje in hun griezelkostuum!

Maandag 12 oktober hielden we een baknamid-
dag	op	Amerikaanse	wijze!	We	maakten	‘American	
pancakes’, of beter gezegd Amerikaanse pannen-
koekjes! de pannenkoekjes zijn wat kleiner maar 
wel dikker dan de onze, en we aten ze met kaneel-
suiker! Het werd een smulfestijn!

Op 26 oktober kwamen Hanne en Pieter langs. 
Hanne speelde viool en Pieter gitaar. Het was een 
erg mooi samenspel waar alle bewoners van heb-
ben genoten!
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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
a c t i v i t e i t e n

caMpusnieuWs - M o n t e n a k e n

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

Dinsdag 5/1
Nieuwjaarsreceptie bewoners

Woensdag 6/1
driekoningen

Maandag 25/1
verjaardagsfeest

Dinsdag 2/2
Pannenkoekenbak

Maandag 8/2 
Carnaval

Woensdag 10/2
Aswoensdag

Valentijnsdiner

Maandag 21/03 
verjaardagsfeest

Donderdag 24/3
Witte donderdagdiner

Vrijdag 25/3 
Kruisweg

Zondag 27/03 
Pasen

Mevr. elise graindor op 15 oktober 2015

Proficiat mevrouw 
Bartholomé Leona!

de oplossing was: Koude 
winternacht.

zijn van ons heengegaan... 

Meneer Ferdinand Nijs
Mevrouw Philomène gillet

nieuwe bewoner(s)JanuaRI

5/1 Marthe vanermen 76 jaar

8/1 Stephanie Clerinx 93 jaar

17/1 Francoise Ceulemans 95 jaar

20/1 Alice Coenen 84 jaar

23/1 Helene thoné 88 jaar

24/1 Maria ghysens 90 jaar

31/1 Jan renkens 86 jaar

fEBRuaRI

3/2 Julienne desiron 86 jaar

12/2 Paula Michaux 102 jaar

13/2 Adrienne Sterkendries 93 jaar

18/2 Louisa Lismont 91 jaar

22/2 Marie-Louise defrére 86 jaar

25/2 ghislain Lambert 92 jaar

27/2 Marcel gemis 88 jaar

MaaRT

14/3 Cecilea Bruffaerts 87 jaar 

19/3 Marie Ory 83 jaar

24/3 Maria Bierwerts 95 jaar 

29/3 rosa Lecocq 89 jaar

Winnaar bewonerswedstri jd
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caMpusnieuWs - b e r i n g e n

t e r u g b l i k

van warme tuin tot zelfgemaakte gerechten.

Week van de senioren

Gouden bruiloft

in het voorjaar werden er witte kolen geplant in de warme tuin van galerij 1. in augustus waren de kolen 
nog niet volgroeid maar wel al groot genoeg om van een kool heerlijke witte koolsla te maken voor op de 
koude schotel. Begin oktober hebben we met man en macht drie grote kolen fijn gesneden en gekneusd om 
er zuurkool van te maken. de twee overgebleven kolen verwerkten we met bechamelsaus. Op dinsdag 17 
november had de zuurkool 6 weken in de zuurkoolpot gestaan en was hij klaar voor consumptie. tijdens de 
seniorenweek konden we heerlijke hotdog maken met de zelfgemaakte zuurkool bereid op ambachtelijke 
wijze. 

Op 30 september vierden we de gouden Bruiloft van rené Claes (bewoner galerij 1) en Lisette reynders. de 
burgemeester van Heusden-Zolder kwam zijn burgers feliciteren. er werd een mooi gedicht voorgelezen, een 
glaasje gedronken, een hapje gegeten en heerlijke taart genuttigd. Kortom een dag om niet snel te vergeten. 

In	Ocura	Beringen	stond	de	jaarlijkse	seniorenweek	in	het	thema	van	‘Oude	Ambachten’!

er was een gezellige markt waar verschillende mensen hun ambacht kwamen tonen, van spinnen, weven, 
kantklossen,... tot klompen maken, houtdraaien en manden vlechten. in ’t trefpunt zorgden enkele 
muzikanten voor nog meer sfeer!

Verder	stonden	er	optredens	van	het	duo	‘Onder	de	notenboom’	en	volksdansgroep		‘De	Akkermennekes’	op	
het programma!

in 't trefpunt serveerden de vrijwilligers een kopje koffie in grootmoeders beste servies of kon u proeven van  
een biertje met naam  Modeste, Camille of Alfoncine!

We sloten de week af met een heus Breughelfestijn!
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caMpusnieuWs - b e r i n g e n

Muziekfeest linedance

buurtbar

Naar jaarlijkse gewoonte komt de linedance groep ons een mooie namiddag brengen. Het enthousiasme 
werd door de groep overgebracht op de bewoners. iedereen genoot met volle teugen.  

Op het muziekfeest van vrijdag 2 oktober bracht "Jefke do en Stafke re" mooie muziek en ambiance. Wij 
hebben veel gelachen en gedanst. Het was een leuke namiddag.

Maandag 12 oktober was het buurtbar met het thema "van boon tot kop".
eerst hebben we geluisterd naar de gids over hoe alles verloopt van boon naar koffie. Het was een leuke 
namiddag met een zelf opgegoten tas koffie.
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caMpusnieuWs - b e r i n g e n

v a n  d e  k o m e n d e  m a a n d e n
a c t i v i t e i t e nj a r i g e  b e w o n e r s

Dinsdag 2/2 
Lichtmis pannenkoeken in alle 
wooneenheden als avondeten.

Woensdag 17/2 
Bezoek van de kleuters voor 
de bewoners van het Mijnhuys 
en Zorg Op Maat van 9u15 tot 
11u30.

januari februari Maart

Deze activiteiten gaan door onder voorbehoud.

JanuaRI
1/1 Natale iaccino 74 jaar

3/1 Maria Aerts 83 jaar

6/1 Josee daniëls 84 jaar

8/1 Juliëtte Lemmens 88 jaar

10/1 Maria Carremans 93 jaar

14/1 Poldine Mertens 84 jaar

16/1 Louisa gielen 76  jaar

17/1 Chenna Biesemans 83 jaar

18/1 Maria Bielen 84  jaar

20/1 Jean Marie Kwanten 58 jaar

21/1 Clemence Heymans 92  jaar

23/1 Stans vandeven 81 jaar

24/1 Maria volders 102 jaar

26/1 regine Peeters 86  jaar

27/1 Louisa Claes 96 jaar

30/1 Mitteke Janssens 88  jaar

fEBRuaRI
1/2 Josephine Nylen 74 jaar

2/2 Nar Bielen 86 jaar

2/2 Mathilde vanlommel 90 jaar

6/2 Maria Schuermans 89 jaar

8/2 yvonne Keyen 96 jaar

10/2 José Huybrechts 87 jaar

10/2 Simonne Snijers 77 jaar

17/2 José Claes 79 jaar

17/2 Serge gaillot 68 jaar

19/2 Firmin vanvlasselaer 74 jaar

20/2 Liesette Carmans 82 jaar

23/2 Christof van eynde 38 jaar

26/2 Mia Creemers 83 jaar

27/2 Assunta Oliviero 101 jaar

MaaRT
6/3 gusta reykers 87 jaar

7/3 Maria Briers 92 jaar

7/3 roger Claes 65 jaar

8/3 Adriënne dexters 93 jaar

8/3 Jeanne Lemmens 94 jaar

10/3 Lisette Bonneux 83 jaar

11/3 Maaike Coenen 77 jaar

14/3 romain rayen 74 jaar

17/3 Alice Meelberghs 93 jaar

17/3 Louisa vanmeeuwen 89 jaar

19/3 Albertin reynders 84 jaar

21/3 Astrid Mangelschots 88 jaar

21/3 Nand tormans 92 jaar

24/3 rosalie deboelpaep 89 jaar

25/3 Juliëtte testelmans 89 jaar

26/3 Carlo tyskens 84 jaar

29/3 Angèle Claes 87 jaar

30/3 Maria Bello 83 jaar

30/3 Jos de Wit 81 jaar

31/3 Agnes Masschaele 78 jaar

Woensdag 6/1 
Bezoek van de kleuters voor 
de bewoners van het Mijnhuys 
en Zorg Op Maat van 9u15 tot 
11u30	in	‘t	Trefpunt.

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

Vrijdag 11/3 
Spaghettidag van 16u tot 19u30 
iedereen is van harte welkom! 

Maandag 21/3 
Lentemarkt 13u30 tot 17u.

Zondag 27/3 
Uitgebreid paasontbijt om 8 uur 
in alle wooneenheden.
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caMpusnieuWs - h e r k - d e - s t a d

t e r u g b l i k
verwendag

Kaas en bier avond

Muziekoptreden “de verzoekbox”:

Op deze dag kregen we hulp van het 4de middelbaar schoonheidsverzorging. de leefgroep van Huyze 
Avondrood werd omgetoverd tot een echt schoonheidssalon. de bewoners konden genieten van een 
heerlijke handmassage en nagels werden geknipt en gelakt. Op het einde van deze ontspannende 
namiddag werden de bewoners getrakteerd op lekker zelfgemaakt gebak en koffie. 

Op deze avondactiviteit kregen de bewoners een biertje naar keuze. er werden verschillende kazen aan-
geboden, waar de bewoners lekker van konden genieten.

de bewoners mochten enkele weken op voorhand hun lievelingsliedje doorgeven. We hebben ook ge-
vraagd waarom dit hun lievelingslied was en welke herinnering dit naar boven brengt bij hen? Op Huyze 
Avondrood werd hun verzoeknummer gezongen. en op Huyze Oase kon er gedanst worden. Het was een 
gezellige namiddag met verschillede genres muziek. iedereen zong mee uit volle borst. 

in de cafetaria werd voor deze week een gezellig hoekje ingericht, met oude langspeelplaten zoals Will 
tura, Nana Mouskouri. Kaders van zangers en zangeressen uit de oude doos werden tegen de muur ge-
hangen. Het gaf zeker een sfeerbeeld van het thema: “Muziek brengt leven”. 

er namen maar liefst 20 bewoners deel aan onze super-kiennamiddag. dat geeft toch aan dat kienen 
nog steeds de nummer 1 is van de activiteiten. Bij superkienen gaat niemand met lege handen naar huis. 
Meedoen is de slogan. Want iedereen is winnaar.

Woensdag filmnamiddag. Allemaal topfilms zoals de “Sound of Music, Marina en Meisjes”. Zoals u al kan 
raden ging de voorkeur naar de Sound of Music. Het was een plezier om te zien hoe de bewoners mee-
zongen met de liedjes uit de film. 

Week van de senioren

Superkienen

Filmdag
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caMpusnieuWs - h e r k - d e - s t a d

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
a c t i v i t e i t e njarige bewoners 

Woensdag 6/1
vieren van driekoningen

Zondag 20/3
Palmzondag. Uitdelen van 
palmtakjes

Donderdag 24/3
Witte donderdag: 
Communieronde

Vrijdag 25/3
goede vrijdag: Kruisweg op de 
afdelingen

Zondag 27/3
Pasen

Dinsdag 29/3
Paasviering om 14u

januari februari Maart

Mevrouw else Winzenz. Zij is afkomstig van Herk-de-
stad en verblijft op Huyze Avondrood, kamer104.

Meneer theo ectors. Hij is afkomstig van Herk-de-
stad en verblijft op Huyze Oase, kamer 211.

Mevrouw Jeanne Swinnen. Zij is afkomstig van Halen 
en verblijft op Huyze Olijfboom K3.

Mevrouw Anna goeleven op 22 november 2015.
Zuster Stanislas op 29 november 2015.
Meneer Leopold dekerk op 4 december 2015.

We verwelkomen...

We betreuren het overlijden van...

JanuaRI

15/1 Zr. damiana 91 jaar

21/1 Lieve vanbrabant 64 jaar

fEBRuaRI

2/2 Zr. Stanislas 89 jaar

10/2 Mathilde vanoppen 88 jaar

11/2 Jeanne Smolders 84 jaar

12/2 Lucien Forier 92 jaar

24/2 yvonne de Bruyn 68 jaar

MaaRT

2/3 Martha Lavigne 92 jaar

9/3 gaby Forier 83 jaar

24/3 theo ectors 89 jaar

Valentijnhartjes maken

Carnaval

Woensdag 10 februari 
Aswoensdag 

Er kunnen nog wijzigingen gebeuren in deze kalender.
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il faisait effroyablement froid; il neigeait depuis le 
matin. il faisait déjà sombre; le soir tombait, le soir 
du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, 
par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait 
dans la rue: elle n'avait rien sur la tête, elle était 
pieds nus.
Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle 
portait de vieilles pantoufles beaucoup trop  
grandes pour elle. Aussi les perditelle lorsqu'elle 
eut à se sauver devant une file de voitures.
Les voitures passées, elle chercha après ses chaus-
sures: elle vit un méchant gamin s'enfuir, empor-
tant en riant l'une des pantoufles. L'autre avait été 
entièrement écrasée.
voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour 
abriter ses pauvres petits petons. dans son vieux 
tablier, elle portait des allumettes: elle en tenait 
un paquet à la main. Mais, ce jourlà, la veille du  
nouvel an, tout le monde était affairé.Par cet  
affreux temps, personne ne s'arrêtait et ne voyait 
l'air suppliant de la petite. La journée touchait à sa 
fin et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet 
d'allumettes. tremblante de froid et de faim, elle se 
traînait de rue en rue.

des flocons de neige couvraient sa longue chevelure 
blonde. de toutes les fenêtres brillaient des lumières. 
de presque toutes les maisons sortait un délicieux 

arôme, celui de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin du 
soir. C'était la SaintSylvestre.
elle s’arrêta pour humer ces délicieux effluves. enfin, 
après avoir une dernière fois offert en vain son paquet 
d'allumettes, l'enfant aperçut une encoignure entre 
deux maisons. Harassée, elle s'y assit et s'y blottit, ti-
rant à elle ses petits pieds: mais elle grelottait et fris-
sonait encore plus qu'avant et cependant elle n'osait 
rentrer chez elle. elle n'y rapporterait pas la plus pe-
tite monnaie, et son père la battrait.
L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. «Si 
je prenais une allumette, se ditelle, une seule pour 
réchauffer mes doigts? » C'est ce qu'elle fit. Quelle 
flamme merveilleuse c'était! il sembla tout à coup à la 
petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle 
en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite al-
lait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la 
petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle dis-
parut, et l'enfant resta là, tenant en main un petit 
morceau de bois à moitié brûlé.
elle frotta une seconde allumette: la lueur se projeta 
sur la muraille qui devint transparente.
derrière, la table était dressée: elle était couverte 
d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une 
superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, trônait 
une magnifique oie rôtie, entourée de compote de 
pommes. et voilà que la bête se mit en mouvement 
et, avec un couteau et une fourchette fixés dans sa 

zie pag. 8-9 voor de nederlandse versie van dit artikel!

poitrine, vint se présenter devant la pauvre petite. et 
puis, plus rien: la flamme s'éteignit.

L'enfant prit une troisième allumette, et elle se vit 
transportée près d'un arbre de Noël splendide. Sur ses 
branches vertes brillaient mille bougies de couleurs 
et de tous côtés pendait une foule de merveilles. 
La petite étendit la main pour saisir la moins belle: 
l'allumette s'éteignit. L'arbre semblait monter vers 
le ciel, ses bougies devenant des étoiles: une seule 
se détacha et redescendit vers la terre, laissant une 
traînée de feu.
«voilà quelqu'un qui va mourir » se dit la petite. Sa 
vieille grandmère, le seul être qui l'avait aimée et 
chérie, et qui était morte depuis peu, lui avait dit 
que lorsqu'on voit une étoile filante, une âme monte 
vers le paradis. elle frotta encore une allumette: une 
grande clarté se répandit et, devant l'enfant, se tenait 
la vieille grandmère.

grandmère, s'écria la petite, grandmère, emmènemoi.
Oh! tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. 
tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe 
rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. reste, je te prie, 
ou emportemoi.” et l'enfant alluma une nouvelle al-

lumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, 
pour voir la bonne grandmère le plus longtemps pos-
sible. La grandmère prit la petite dans ses bras et elle 
la porta bien haut, en un lieu où elle ne sentirait plus 
le froid, ni la faim, ni le chagrin.elles se trouvaient de-
vant le trône de dieu.

Le lendemain matin, cependant, les passants trou-
vèrent dans l'encoignure le corps de la petite; ses 
joues étaient rouges et elle semblait sourire. elle était 
morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à 
tant d'autres des joies et des plaisirs. elle tenait dans 
sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un pa-
quet d'allumettes.
z
Quelle sottise ! dit un sanscoeur. Comment atelle pu 

croire que cela la ré-
chaufferait ?”
d'autres versèrent des 
larmes sur l'enfant. C'est 
qu'ils ne savaient pas 
toutes les belles choses 
qu'elle avait vues pen-
dant la nuit du nouvel 
an. et qu'ils ignoraient 
que, si elle avait bien 
souffert, elle goûtait 
maintenant dans les 
bras de sa grandmère la 
plus douce félicité.

un conte de hans christian andersen

nOuvelle nOuvelle

la petite fille aux allumettes
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Bedevaart naar Banneux Le pélérinage à Banneux

Altijd weer een fijne ervaring. Samen onderweg, 
samen bidden en samen kaarsjes aansteken voor 
iedereen die de zegen van Onze Lieve vrouw kan 
gebruiken.

Ceci est toujours une expérience agréable. Nous par-
tons tous ensemble, prions ensemble, faisons brûler 
des cierges ensemble pour tous ceux qui nécessitent 
la protection et la benediction de Notre Dame. 

Zoete inval Le Goûter Gourmand

dankzij een goede voorbereiding en grote inzet 
van	 alle	 ‘groene	 shirtjes’	 liep	 deze	 dag	 weer	 ge-
smeerd. en wat nog belangrijker was:  het smaakte 
ons allemaal weer voortreffelijk! 

Grâce à une excellente préparation et un grand enga-
gement de tous les ‘ti-shirts verts’ cette journée s’est 
déroulée à merveille! Et chose encore plus impor-
tante, le goûter a charmé bien des palais!

Oktoberfest

Herdenkingsviering

La fête d’Octobre

La célébration commémorative de nos défunts

Lederhosen, dirndl-jurkjes, tirolerhoedjes, Jodel-
muziek en veeeeeeel bier. Het hoort er allemaal 
bij. Hoewel velen van ons meer genoten van een 
glaasje wijn…. Jodelahitiiiii

We herdachten alle overleden bewoners van het 
afgelopen jaar: Lambertine Heynen, Henry do-
demont, Fons Bruno, François Houbben, Martin 
Pinckers, elza Croux, Albert Baguette, Marie Spee, 
Barbe debougnoux, Majo deckers, François Bru-
no, Marie-Josée Lorquet en André van Moffaert.                                                                                                                                        
 We hebben ook gebeden voor de mensen, die nog 
zeer onlangs van ons waren heengegaan. Marie-
Jeanne Conjaerts, Nico dillen, Mirella Anastasi en 
Louis roox zullen we herdenken in de viering van 
2016.

Pantalons de cuir, robes Dirndl, chapeaux Tyroliens, 
musique yodle et beaucoup de bière! Voici les condi-
tions pour une fête allemande réussie. Quoique bon 
nombre d’entre nous aient préféré un bon verre de 
vin! Yodelalaïtou!

Nous avons remémoré les defunts de l’année  écou-
lée:  Heynen Lambertine, Dodemont Henry, Bruno 
Fons, Houbben François, Pinckers Martin, Croux Elza, 
Baguette Albert, Spee Marie, Debougnoux Barbe, 
Deckers Majo, Bruno François, Lorquet Marie-Josée 
en Van Moffaert André. Nous avons égalemant prié 
pour tous ceux qui nous ont quittés récemment. 
Lors de la célébration de 2016, nous remémorerons  
Conjaerts Marie-Jeanne, Dillen Nico, Anastasi Mirella 
et Roox Louis.

terugblik coup d’oeil  
  rétrospectif



3736

caMpusnieuWs - v o e r e n

Creatieve Kunstwerkjes Chefs-d’oeuvre créatifs

Bewonder hier de prachtige resultaten van onze 
breiclub. 

Admirez le résultat de nos talents artistiques.

voorbereiding op Sinterklaas Préparation de la Saint-Nicolas

“vol verwachting klopt ons hart ….”   “Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez …. “

Huishoudnijverheid en verjaardagsfeest op B

Sinterklaas op bezoek

Activités ménagères et Fête des anniversaires au 
deuxième etage

La visite de Saint-Nicolas

We hadden maar liefst drie jarigen in de maanden 
september en oktober! gefeliciteerd gertrude, 
Nicole en Christine! 

“dag Sinterklaasje, dag, dag, dag, dag Zwarte Piet! 
dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons wel-
komslied!”

Il y avait trois personnes qui fêtaient leurs anniver-
saires au mois de septembre et d’octobre. Nos félici-
tations Gertrude, Nicole et Christine!

“Saint-Nicolas bonhomme, apportez-moi des 
pommes,des pommes et des raisins, Saint-Nicolas, 
c’est mon cousin!”



caMpusnieuWtjes - v o e r e n
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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

Woensdag / mercredi 9/3
toneel 
 Théatre

Zondag / dimanche  13/3
de Zoete inval 
 Le Goûter Gourmand

Donderdag / jeudi  24/3 
Witte donderdag  
 Célébration du Jeudi Saint 

Vrijdag / vendredi 25/3
goede vrijdag met Kruisweg
 Vendredi Saint avec le Chemin  
 de Croix

Dinsdag / mardi 5/1
Nieuwjaarsdiner 
 Dîner du Nouvel An 

Woensdag / mercredi 6/1
driekoningenfeest en 
Nieuwjaarsreceptie 
 Fête de l’Épiphanie et réception  
 de Nouvel An
                          
Donderdag / jeudi 14/1
Presentatie van Storysongs door 
erfgoed Haspengouw 
 Présentation de Chansons   
 d’histoires par le Patrimoine de la  
 Hesbaye
   
Woensdag / mercredi 20/1
1ste groep vormelingen op 
bezoek 
 Visite du 1er groupe des   
 Confirmants

Woensdag / mercredi 27/1
2de groep vormelingen op 
bezoek 
 Visite du 2ème groupe des 
 Confirmants 

Donderdag / jeudi 28/1
dorpstreffen    
 Rencontres intra-villageoises

Dinsdag / mardi 2/2 
Maria Lichtmisviering met 
pannenkoeken 
 Chandeleur:  célébration et      
 confection de crêpes

Woensdag / mercredi 3/2
Carnavalsfeest met optreden 
van de dansmariekes
 Fête du carnaval avec   
 spectacle de majorettes

Vrijdag / vendredi 5/2
Bezoek van de raad van 11 
met hun grote en kleine Prins 
Carnaval
 Visite du Conseil des Onze avec  
 les Princes Carnaval des  
 enfants et des adultes

Dinsdag / mardi 9/2
grote voerense 
Carnavalsoptocht
 Grand cortège du carnaval

Woensdag / mercredi 10/2
Aswoensdagviering
 Célébration du Mercredi des 
 Cendres

Donderdag / jeudi 25/2
verjaardagsfeest jan en feb
 Fête des anniversaires de mois  
 janvier et février

Data onder voorbehoud. / Les dates sont sous réserve.

JanuaRI / JanVIER

6/1 Albine  Hermesse 83 jaar / ans

12/1 Fien Ory 94 jaar / ans

25/1 rené Korvorst 57 jaar / ans

31/1 Jeanne Closson 85 jaar / ans

fEBRuaRI / féVRIER

4/2 Alvarina  rodriguez 83 jaar / ans

14/2 Maria Kerkhofs 88 jaar / ans

15/2 eugenie Weerts 83 jaar / ans

20/2 Sr. Bernadette Pirson 77 jaar / ans

23/2 Jozef Marechal 90 jaar / ans

MaaRT / MaRS

7/3 victor Wouters 82 jaar / ans

9/3 Julie Senden 92 jaar / ans

15/3 victor Maes 88 jaar / ans

18/3 gertrude Meessen 87 jaar / ans

26/3 Helena gaethofs 72 jaar / ans




