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Beste bewoners

Eerder dan verwacht, werden we - na een ook al even 
zachte winter - reeds vroeg getrakteerd op de eerste 
warme zonnestralen. De behaalde 20° C op 9 maart 
is nooit gezien. Toch zal dit eerder de uitzondering 
zijn en blijven we voorlopig althans bij onze reguliere  
seizoensindeling ook wat betreft onze lente editie van 
De Senior.

In dit nummer zijn weer een aantal zeer interessante  
artikels opgenomen. Uiteraard herdenken we dit jaar 
de Eerste Wereldoorlog en besteden we hieraan de  
nodige aandacht. Het feit dat we nu 100 jaar later in 
Europa nog conflictsituaties kunnen hebben zoals 
in Oekraïne, bewijst nog maar eens dat de mens zeer 
traag bijleert.

Wij, de medewerkers van Ocura, proberen dagelijks bij 
te leren en op basis van onze kwaliteitswerking telkens 
te verbeteren. In het artikel over de kwaliteitswerking 
en de procedure vermiste personen laten wij u hier 
graag kennis mee maken.

Sommige zullen het met weinig interesse volgen,  
anderen zullen helemaal uit de bol gaan, maar 
we ontkomen niet aan het Wereldkampioenschap  
voetbal in Brazilië. Aangezien onze Rode Duivels door 
de voorrondes geraakten, kunnen wij ook weer eens 
hoop koesteren op een mooie prestatie. Ik mag natuur-
lijk nog niet teveel prijsgeven, maar ik kan u verzekeren 
dat onze animatoren hard bezig zijn met de voorberei-
ding om ons mee te sleuren in de warme Braziliaanse 
voetbalsfeer. 

 Ik laat u bij deze genieten van onze lente editie van De 
Senior en wens u en uw familie alvast een Zalig Paas-
feest en een mooie lente.

Patrick Siborgs
Algemeen Directeur

april - mei - juni 2014
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De Eerste Wereldoorlog,  
al 100 jaar geleden

Ook wij kunnen er niet omheen: dit jaar herdenkt iedereen 
de Grote Oorlog. Deze keer blikken we terug op een aantal 
monumenten.

d e  h e r i n n e r i n g  b l i j f t

IJzermonument (Nieuwpoort)
Het IJzermonument of IJzergedenkteken staat vlak 
bij de Iepersluis in Nieuwpoort. Het is ontworpen 
door de Belgische beeldhouwer Pieter Braecke en 
werd ingewijd op 26 oktober 1930. 

Het is een monument van een vrouw die op een 
hoge zuil staat en met haar handen de Belgische 
kroon beschermt. Het beeld staat gericht naar het 
Westen, om de simpele reden dat de vijanden (de 
Duitsers) vanuit het oosten kwamen. 

Er staan nog vier figuren om het beeld heen die de 
Belgische weerstand voorstellen: een gekwetste 
soldaat, een blinde, een zieke en een weerbare.
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Menenpoort

De Menenpoort is een herdenkingsmonument 
in de Belgische stad Ieper. De stadspoort werd in 
1927 door de Britten gebouwd aan de oostzijde 
van de stad, ter nagedachtenis van de ongeveer 
54.900 Britse soldaten die in de Eerste Wereldoor-
log sneuvelden en niet meer geïdentificeerd of  
teruggevonden werden. 

Sinds 1929 (uitgezonderd 1940 tot 1944) wordt 
hier iedere avond, klokslag acht uur door een 
groep klaroenblazers van de Stedelijke Brandweer 
de Last Post gespeeld.

IJzertoren
De IJzertoren is een  
vredesmonument in de 
West-Vlaamse stad Diks-
muide. 

Op de toren staat aan 
de vier zijden van de  
monumentale voet te le-
zen ‘Nooit meer oorlog’,  
in de vier talen van de 
strijdende partijen van 
het westelijk front tijdens 
de Eerste Wereldoorlog: 

Plus jamais de guerre, No more War, Nie wieder 
Krieg. Op de IJzertoren staan in kruisvorm de letters  
AVV / VVK, wat staat voor Alles Voor Vlaanderen, 
Vlaanderen Voor Kristus.

Hill 62

Hill 62 is een heuvel en ligt even buiten de  
gemeente Zillebeke in de provincie West-Vlaanderen. 
De top ligt op circa 62 meter. Ondanks de geringe 
hoogteverschillen was het een goede plaats om als 
observatiepunt te dienen. De geallieerde troepen 
konden vanaf hier de Duitse linies overzien.

Op Hill 62 ligt het Sanctuary Wood Museum, een 
museum dat diverse gebruiksvoorwerpen uit de 
Eerste Wereldoorlog tentoonstelt, alsook een aan-
tal loopgraven en granaatkraters in de naastgele-
gen tuin.

Tyne Cot Cemetery
Tyne Cot Cemetery is een Britse militaire begraaf-
plaats met ge-
sneuvelden uit de 
Eerste Wereldoor-
log gelegen in het 
Belgische dorp 
Passendale met 
het grootste aan-
tal Britse gesneu-
velden op het  
Europese vasteland. Het terrein heeft een opper-
vlakte van 34.941m². Centraal op het terrein be-
vindt zich het Cross of Sacrifice, gebouwd bovenop 
een bunker die vóór de verovering als Duitse com-
mandopost dienst deed. In het toegangsgebouw 
bevindt zich het kastje waarin het register ligt met 
de namen en de locatie van de graven. Er liggen 
11.957 doden begraven waarvan 8.369 niet meer 
geïdentificeerd konden worden.
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a r t i K e l

De historie van het 
Wereldkampioenschap voetbal

Het wereldkampioenschap voetbal is een sportevenement 
dat om de vier jaar wordt gehouden. Door middel van kwa-
lificaties plaatsen zich 32 landen die zijn aangesloten bij de 
FIFA.

Het eerste WK werd in 1930 georganiseerd omdat 
het mondiale voetbalevenement op de Olympi-
sche spelen niet doorging (vanwege onenigheid 
tussen de FIFA en het IOC).

Tijdens het in Uruguay gehouden toernooi van 
1930 streden 13 teams om de titel, waarvan slechts 
4 Europese ploegen vanwege de lange bootreis (3 
weken!). In de finale tussen Argentinië en Uruguay 
mocht het gastland zich uiteindelijk de eerste  
officiële winnaar noemen van het inmiddels meest 
prestigieuze sportevenement ter wereld. Wie ove-
rigens denkt dat voetbalvandalisme iets is van de 
laatste paar decennia: na de finale werd in Buenos 
Aires het consulaat van Uruguay in brand gesto-
ken.

In de daarop volgende jaren tot 1978 streden 
meestal 16 teams om de trofee. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werd het toernooi tweemaal niet 
georganiseerd en rond deze periode moesten ver-
schillende landen verstek laten gaan.

In 1938 vond het toernooi in Frankrijk plaats waar-
bij slechts 15 teams deelnamen omdat Oostenrijk 
inmiddels al was geannexeerd. Bovendien ont-
brak het Spaanse elftal door de burgeroorlog in 
eigen land. De Europese politieke strijd had haar 
effect op het sportevenement en dit bleek ook 
het slechtst bezochte WK ooit te worden (‘slechts’ 
483.000 toeschouwers).

In de daarop volgende jaren werd het toernooi 
om bekende redenen niet georganiseerd. Zelfs 
in 1950 bleken niet alle landen al klaar te zijn om 
deel te nemen aan het WK. Gelukkig is vanaf 1954 
het toernooi zonder onderbrekingen gehouden en 
waren er geen afvallers.



7

WK 2014
In 2014 wordt het FIFA Wereld-
kampioenschap voor de 20e keer  
gehouden. Het land Brazilië 
wordt de gastheer. De eerste 
wedstrijd van het WK wordt ge-
speeld op 12 juni 2014. De finale 
vindt plaats op 13 juli 2014 in Rio 
de Janeiro. 

In 2010 werd het logo gepre-
senteerd door de president van 
Brazilië en FIFA-voorzitter Sepp 
Blatter. Het logo bestaat uit drie 
handen die samen de World Cup 
voorstellen. De handen zijn in 
geel en groen, de kleuren van de 
Braziliaanse vlag.

Mascotte
Op 25 november 2012 werd 
de mascotte van het WK 2014  
bekendgemaakt. Zijn naam is 
Fuleco, een samenstelling van 
de woorden ‘Futebol’ (voetbal) 
en ‘Ecologia’ (ecologie). De naam 
Fuleco werd in een internetpei-
ling verkozen boven ‘Amizade’ en 
‘Júbilo’. Fuleco is een geel-blauw 
driebandgordeldier (lokaal ‘tatu-
bola’ genoemd), een soort die 
alleen in Brazilië voorkomt en 
daar dreigt uit te sterven. Het 
driebandgordeldier kan zich bij 
gevaar oprollen tot een bal.

De nieuwe bal voor het WK voet-
bal in Brazilië zal Adidas Brazuca 
heten. Brazuca is het woord 
waarmee de Brazilianen de  
nationale trots in de Braziliaanse 
manier van leven aanduiden. Het 
symboliseert emotie, trots en 
welwillendheid.

» Het Braziliaanse voetbalelftal wordt Selecao of goddelijke 
kanaries genoemd. 

» Op het WK van 1950 werden voor het eerst rugnummers 
gedragen.

» De Brazilianen namen sinds 1950 ieder jaar deel aan het WK.

» Van de kijkers naar het wereldkampioenschap voetbal is 33 % 
vrouw.

» Op de Braziliaanse vlag staat de spreuk ‘Ordem e progresso’ of 
‘Orde en Vooruitgang.’

» Brazilië heeft het meeste aantal WK-overwinningen (5).

» Italië en Duitsland staan 2de en 3de met respectievelijk 4 en 
3 overwinningen.

» België neemt deel aan het WK in groep H, ze zullen het 
opnemen tegen Algerije, Rusland en Zuid-Korea.

Een aantal WK feiten
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• Koningin Paola heeft een nieuw kapsel! Kort, 
fris, hip en zilverwit. Of mogen we ook zeggen: 
zilvergrijs, zoals bij de meesten van ons? De  
koningin is immers wél een mens op leeftijd, die 
trots mag zijn op haar grijze haar! Zo kunnen we 
ook voor haar zingen: “Ik heb eerbied voor jouw 
grijze haren!”

• De Belgische film ‘The Broken Cirkle Breakdown’ 
van Felix van Groeningen werd genomineerd 
voor de Oscar voor de Beste Buitenlandse Film. 
Op zondag 2 maart vond de uitreiking plaats. 
Jammer genoeg was de trofee niet voor hen. 
Maar de nominatie was al een overwinning op 
zich! Bovendien hadden ze enkele dagen daar-
vóór een Franse filmprijs gewonnen: de César. 
Proficiat!

• Het cateringbedrijf dat de maaltijden leverde 
aan Ocura Voeren, werd failliet verklaard. Niet 
zo’n goed nieuws natuurlijk, maar dat betekent 
ook dat de Voerense keukenploeg weer zelf gaat 
koken! En daar zijn de meesten van ons heel blij 
mee!

• De Olympische Winterspelen zijn doorgegaan 
van 7 t/m 23 februari in Sotsji, Rusland. Het goe-
de nieuws is dat ondanks de vele dreigementen 
voor aanslagen vooraf, alles zonder incidenten 
is verlopen. Onze Belgische atleten hebben he-
laas geen medaille behaald. Maar ze hebben het 
wel ontzettend goed gedaan! Schaatser Bart 
Swings en het vrouwelijke bobsleeteam met 
Elfje Willemsen en Hanna Mariën, behaalden 
respectievelijk een vierde en een zesde plaats in 
hun discipline.

Tijd voor.. 
 meer goed nieuws!

Voir page 32 

pour la version 

Français 

de cet article

g o e d  n i e u W S
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Elk kwartaal wordt onze lezers een item uit het 
kwaliteitsplan (Q-jaarplan) toegelicht.

Q-WerKing ocura

Vanuit de verschillende politiezones werd  
gemeld dat vele dossiers die betrekking hebben 
op vermissing, vanuit instellingen of voorzienin-
gen komen waar personen verblijven die niet zelf-
redzaam zijn.

Met onze procedure ‘Vermissing’ willen we een  
leidraad bieden in het geval er zich binnen het 
woonzorgcentrum een onrustwekkende ver-
dwijning voordoet. De criteria hieromtrent staan 
beschreven in de ministeriële omzendbrief dd. 
20/02/2002. 

De ervaring leert dat heel veel tijd verloren gaat, 
vooraleer het opsporingsonderzoek ook effectief 
kan gestart worden. Dit vindt zijn oorsprong in 
het feit dat binnen de instelling of voorziening de 
nodige informatie niet altijd onmiddellijk beschik-
baar is. Veel van deze vermissingen worden vast-

gesteld buiten kantoortijd of in omstandigheden 
waar de nodige informatie niet snel kan worden 
verzameld.

Binnen wzc Ocura werken we nauw samen met de 
verschillende politiezones van de respectievelijke 
campussen. Door deze samenwerking is een pro-
jectmatige aanpak tot stand gekomen.

Belangrijk is het opstellen van een info-fiche, 
waarop alle nuttige gegevens gecentraliseerd zijn. 
Voor nieuwe residenten gebeurt dit standaard bij 
opname. Voor de residenten die al langer bij ons 
verblijven wordt deze infofiche ook opgemaakt.

Op deze manier beschikken we steeds over de cor-
recte info en kunnen we, in geval van nood, hier 
ogenblikkelijk op terug vallen om efficiënt in actie 
te treden.

procedure vermissing
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toeriStiSche treKpleiSterS in de omgeving van...

Beringen
Kom naar het imposante industriële mijnterrein 
van Beringen en ervaar de geschiedenis van de 
Limburgse steenkoolmijnen in het mijnmuseum. 

Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen
Meer info op www.mijnmuseum.be

Kronkelende straten en groene pleintjes. 
Een trots mijnstadion en een statig casino.
Moskee versus Mijnkathedraal.
Architectuur en cultuur.

Indrukwekkende bedrijvigheid in Beringen : 
Steek je handen uit de mouwen en neem deel aan 
één van de bedrijfsbezoeken.

∙	 ’t	Kasteeltje	(Geitenboerderij)	 	
 Guido Gezellestraat 11 
∙	 De	Stalse	Schans (Melkschapenbedrijf ) 
 Vennestraat 15
∙	 De	brandweer 
 Blueberry Fields, Schomstraat 145 
∙	 Coldset	Printing	Partners 
 (Drukkerij, waar onder andere het Belang van 

Limburg gedrukt wordt)

MIJNERFGOED

DE MIJNCITE

BEDRIJFSBEZOEKEN

meer dan MIJN stad

’t	Kasteeltje

De	Stalse	Schans
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Zorgeloos ontspannen aan de oevers van de  
Paalse Plas of de natuur in voor een leerrijke trip in 
de vallei van De Zwarte Beek.

∙	 Het	Koersels	Kapelleke	
 Fonteintjesstraat z/n 
∙	 Vlaams	Bezoekerscentrum	De	Watersnip
 Grauwe Steenstraat 7 
∙	 Paalse	Plas 
 Holstraat z/n
∙	 Millennium	Golf 

Donckstraat 30

Gezellige markten en ophitsende festivals, magi-
sche tochten en rasechte volksfeesten, fietsen en 
genieten … Een jaar vol amusement.

Wekelijkse markten: Beringen Centrum op woens-
dagvoormiddag, Beverlo op vrijdagvoormiddag en 
Paal op zondagvoormiddag.

Contact
Toerisme Beringen, Koolmijnlaan 203
Tel.: 011 42 15 52 - toerisme@beringen.be
www.toerismeberingen.be

Openingsuren 
Alle weekdagen open van 9 tot 16.30 uur. Weekend 
en feestdagen open van 9.30 tot 16.30 uur.

MIJNERFGOED

EVENTS EN MARKTEN

Toerisme Beringen

Het	Koersels	Kapelleke

Paalse	Plas
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bezinning

’t Is Pasen 
niet omdat de vogels weer zingen, 
niet omdat de bloemen weer bloeien, 
niet omdat de dagen weer lengen.

’t Is Pasen 
omdat God in Jezus 
zijn belofte heeft gehouden, 
omdat God de dood 
niet laat heersen over het leven, 
omdat God het leven 
boven alles plaatst.

’t Is Pasen 
ook dit jaar 
voor ieder van ons,
omdat God deze belofte 
opnieuw waarmaakt.
Een zalige en levendige Pasen!

Toon Vandeputte

t Is Pasen



Voir pages 33-34 

pour la version 

Français 

de cet article
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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

Elke dag wordt al vroeg begonnen met het smeren 
van boterhammen en het maken van broodpap. Er 
wordt daarbij zo veel mogelijk rekening gehouden 
met de behoeften, wensen en natuurlijk de diëten 
van de bewoners. 

Daarna worden de etenskarren klaargemaakt en 
naar de betreffende afdelingen gebracht. De keu-
kenploeg deelt het ontbijt uit en ruimt nadien ook 
af. Ze krijgen hierbij wel vaak hulp van de logis-
tieke dienst of van het animatieteam. Vervolgens 
is het afwas-tijd.

Intussen begint er iemand aan de overheerlijke 
soep en het middagmaal. Tot voor kort werd het 
middagmaal geleverd door een cateringbedrijf, 
maar wegens faillissement van deze firma, werd 
de keuken weer geopend. Dit betekende een  
grote aanpassing en heel wat organisatie voor het 
keukenpersoneel! 

De soep wordt naar de verschillende verdiepen 
gebracht en dan is er even tijd voor een welver-
diende pauze. Maar al snel roept de plicht weer. 
De “koude” karren worden naar boven gebracht 
en het eten wordt bovendien in de “verwarmkar-
ren” (regenereren) gezet zodat de bewoners een 
half uurtje later aan tafel kunnen. Op woensdag is 
er een extraatje: er worden lekkere, verse frietjes  

gebakken! Al vlug is het weer afruim- en afwas-
tijd en krijgt de keuken haar dagelijkse, grondige 
schoonmaakbeurt.

Met het avondmaal in zicht, smeren onze keuken-
prinsessen weer boterhammen. Op dinsdag- en 
donderdagavond wordt een warm avondmaal 
bereid! Het eten uitdelen, afruimen en afwassen, 
hoort er natuurlijk ook weer bij.

Al het andere werk gebeurt tussendoor: overleg 
met de directeur, deelnemen aan de voedings-
groep, de weekmenu’s samenstellen, bestellingen 
doen (voor allerhande activiteiten), de leveringen 
in ontvangst nemen en in de koelkast, diepvriezers 
of voorraadkamer opbergen, uurroosters maken, 
enz.

Heel wat werk! En dit is nog maar een doordeweek-
se dag in de keuken. In het weekend wordt er een 
tandje bijgestoken. Het keukenteam geeft altijd 
het beste van zichzelf op feestdagen en bij trakta-
ties op verjaardagsfeesten. En niet te vergeten op 
onze jaarlijkse barbecue, steakdag, mosselfeest en 
tweemaal per jaar onze “Zoete inval”!

Onze keukenploeg staat altijd paraat! Hartelijk 
dank daarvoor!

Onze keukenploeg bestaat uit 5 mensen met (tijdelijk) een  
extra afwashulp. We nemen een kijkje in de keuken…

Maak kennis met...
de keukenploeg van Ocura Voeren
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b r e i n - t r a i n i n g

Welke letters vullen deze reeks aan?

e  t  d  v  v  z  z  a  n ? ? ?

Maak een woord van 6 lettergrepen. 
Gebruik uit elke rij 1 lettergreep en begin met KOM.

Laura is 1/3 van de leeftijd van haar broer Mark.

Binnen 6 jaar zal Laura even oud zijn als Mark 
nu. 

Binnen 9 jaar zal ze 2/3 van de leeftijd van haar 
broer hebben.

Hoe oud zijn broer en zus?

Logisch vervolg

LettergrepenmuurBroer en zus

Een nieuw jaar is begonnen, tijd voor een nieuwe rubriek! We hebben 
dit jaar gekozen voor brein-training. Denk- en doe-oefeningen die je 
brein stimuleren en je een goed gevoel geven! 

KOM DO LI SU

GEL MO MER VER

SA MA GEN PO

NI LA HOO KAP

DE CEN ZEN PER

Je hebt exact 1 liter water nodig. 

Daarvoor heb je een emmer van 3 liter en een 
emmer van 5 liter ter beschikking.  

Hoe meet je exact die ene liter 
water af?

(Je mag ervan uitgaan dat er water genoeg is)

Water, water, ...
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Paasbloemstukje
crea-atelier

Geef de glazen bolvaasjes een 
plaatsje in het zand.

Zorg ervoor dat de vaasjes vast 
staan, dit doe je door een stukje 
dubbelzijdige plakband op de 
onderkant van het vaasje te 
bevestigen. Druk het vaasje stevig 
aan tegen de bodem.

Vul de schaal met het 
schelpenzand.

Bron: www.tuinadvies.be

• Hier is gekozen voor witte tulpen in combinatie met witte kippeneieren, maar ook 
gele tulpen met bruine eieren kan perfect. 

• Het voordeel om te werken in bolvaasje is dat je de bloemen kunt vervangen als ze 
uitgebloeid zijn, dit stuk kan je dus makkelijk houden tot Pasen. 

Vul de vaasjes met water, 
ongeveer tot de helft.

Vul de ruimte rond de vaasjes op 
met de kippeneieren, kwarteleitjes 
en de veertjes.

Snij de tulpen kort en goed schuin, 
geef ze een plaats in de vaasjes.

Benodigdheden

• grote, ronde niet te diepe schaal 

• dubbelzijdige plakband

• bosje tulpen 

• schelpenzand +/- 2 kg 

• glazen bolvaasjes 

• kippeneieren 

• kwarteleitjes 

• veertjes (parelhoen) 

• scherp mes 

Werkwijze

Tips & Weetjes:
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dvc montenaKen

• We dankzij Reinhilde eindelijk choco on the 
rocks met slagroom en nutjes hebben leren 
drinken.

• We sinds enkele weken werken aan een crea-
atelier, waarbij we al een mooie fotokader 
gemaakt hebben.

• We vanaf dit jaar ook een prins en prinses 
carnaval verkiezen in het dagcentrum.

• Marie-Louise overgrootmoeder geworden is 
van een mooie meid Paulien.

• Mieke fiere meter  geworden is van een flinke 
jongen, Kiandro.

• Lutgarde Muller, Monique Bollingh, Gustave 
Gérulus en Elza Maleux nieuwe bezoekers van 
ons dagcentrum zijn.

• Het OCMW een nieuw busje heeft waarmee we 
‘s avonds naar huis gebracht worden.

• We tijdelijk een vervangbusje hebben omdat 
onze bus in de garage is.

• We de komende maanden veel hulp zullen 
krijgen van stagiaires.

Het wel en wee
van het deeveecee

Wis t  j e  da t :
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campuSnieuWS - Montenaken

t e r u g b l i k
Nieuwjaarsreceptie Driekoningen

We bakten een ‘Driekoningentaart’ en Caspar, Bathazar en Melchior 
zagen dat het goed was.

Carnaval



19

Proficiat meneer	Joni	Sikivie!
De oplossing was: Stille	nacht,	heilige	nacht

Hij ontvangt 4	consumptiebonnen, geldig op zondag in de cafetaria.

Veel succes aan de deelnemers van de volgende bewonerswedstrijd. 
De winnaar wordt bekendgemaakt in de volgende Senior.

De winnaar van onze bewonerswedstrijd:

PomPom 

Pannenkoekenbak Lichtmis

PomPom woonde vele jaren 
in een klasje van BSGO De Re-
gent in Gingelom, hier maakte 
hij deel uit van de taalmethode 
‘Schatkist’. Pompom is oud ge-
worden en mocht op verdiende 
rust. Sinds die dag verblijft hij  in 
wzc Ocura en de kinderen kun-
nen hem regelmatig komen be-
zoeken. Ook zijn vervanger was 
van de partij.

Valentijn

Paula Michaux  werd 100 jaar op 12 februari 2014
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campuSnieuWS - mon tenaken

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

onze bewoners  f ie t s ten 
to t  n ieuw-zee land !

APRIL
5/04  Arlette Decat  76 jaar

8/04  Louis Deprez  89 jaar

10/04 Maria Menten  85 jaar

11/04 Bertha Jamar 90 jaar

17/04 Nathalie Decat 88 jaar

23/04 Elza Coelmont 92 jaar

28/04 Pelagie Ulens 101 jaar

MEI
3/05 Blanche Brugmans 98 jaar

12/05 Joni Sikivie 69 jaar

13/05 Gustaaf Gérulus 77 jaar

18/05 Lisette Vrancken 78 jaar

20/05 Roza Onkelinx 86 jaar

21/05 Irène Conard 88 jaar

29/05 Maria Guilliams 81 jaar

31/05 Marcella Eertmans 93 jaar

JUNI
4/06 Brigitte Graindor 86 jaar

4/06  Maria Maleux 86 jaar

5/06 Marie- Louise Vandormael 90 jaar

7/06 Gertrude Simons 87 jaar

8/06 Astrid Loyaerts 81 jaar

11/06 Paula Santermans 84 jaar

12/06 Seraphine Bottin 86 jaar

17/06 Julienne Beringhs 86 jaar

18/06 Flora Delvaux 90 jaar

18/06  José Meirens 88 jaar

28/06 Herman Dehond 69 jaar

28/06 Ghislaine Langenakens 88 jaar

30/06 Marie-Louise Muller 80 jaar

In het jaar 2013 hebben de bewoners weer hun 
beste beentjes voorgezet. Samen hebben ze 
19.220 kilometer gefietst. 

Dat	is	van	in	Montenaken	tot	Nieuw-Zeeland.	

Ze hebben nog kilometers over om een plaatse-
lijke ronde te rijden.

Brigitte Graindor
Marie Leonie Lux 
René Tilkens 
Constant Ghoos 
Stephanie Hoebanx
Georgette Gysenberg
Georges Strauven

Nieuwe bewoners 

Alice Stassens op 27/12/2013
Marie-Louise Marzee op 30/12/2013
Gaby Francis op 27/12/2013
Thérèse Ulens op 04/02/2014
Romuald Vanstapel op 16/03/2014
Martha Moons op 21/03/2014
Lea Caspers op 26/03/2014

Zijn van ons heengegaan... 
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april mei juni

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

Donderdag 10/04:
Spek & ei

Dinsdag 15/04: 
Paaseieren rapen

Donderdag 17/04: 
Witte donderdag diner

Vrijdag 18/04: 
Kruisweg

Zondag 20/04: 
Pasen

Donderdag 24/04: 
Dorpswandeling

Maandag 28/04: 
Verjaardagsfeest

Maandag 05/05:
Verjaardagsfeest

Donderdag 15/05:
Spek & ei

Maandag 19/05:
Viering in de Stepskapel

Donderdag 22/05:
Feest voor onze vrijwilligers

Maandag 26/05:
Daguitstap Olmense Zoo

Maandag 02/06:
Avondmaal: Hot Dog

Maandag 23/06:
Verjaardagsfeest

Donderdag 26/06:
BBQ voor onze bewoners

12/6  -  13/7 
WK Voetbal
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campuSnieuWS - be r ingen

Ze is geboren in Leopoldsburg en groeide op in 
een gezin van 4 kinderen. Haar ouders hebben ook 
het geluk gehad om beide 90 jaar te mogen wor-
den en ze hebben ook hun  68ste huwelijksverjaar-
dag mogen vieren.

Tin is in 1933 getrouwd met Alphons Gombeer, zij 
kregen 3 zonen en 1 dochter. Tin heeft nu ook 7 
kleinkinderen, 8 achterkleinkinderen en 2 achter-
achterkleinkinderen.

Tin baatte vroeger een benzinestation uit in  
Leopoldsburg, daardoor kon ze met veel mensen 
babbelen, wat ze heel graag doet. Ze houdt ook 
heel erg veel van bloemen.

Tot oktober 2013 woonde Tin nog thuis in  
Leopoldsburg. Haar geheim om 100 jaar te mogen 
worden is “aan de wiggel blijven”. Nu verblijft ze 
in de Thuishaven wat voor haar een tweede thuis 
is en waar ze haar verjaardagsfeest heeft kunnen 
vieren samen met familie, vrienden en de mede-
bewoners.

Tin geniet van het leven, is graag onder de mensen 
en babbelt ook graag met iedereen.

Tin, een dikke proficiat van ons allemaal!

maria- therese (tin) janssens is 100 jaar!

op 30 november 2013 werd tin 100 jaar.
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De kleuters van de kleuterschool ‘De mozaïek’ vinden reeds lang de weg naar Ocura. 
De kleuters van de kleuterschool ‘De horizon’ ontdekten ons pas, ook zij komen zeker weer!

Elke donderdagvoormiddag komen de leden 
van Okra Beringen hun danspasje oefenen in het 
Trefpunt. Zij kunnen steevast rekenen op enkele  
bewoners die komen genieten van hun dans.

Maar zij zijn niet de enige lijndansers in ons woon-
zorgcentrum. Begin januari kwam een lijndansclub 
van een naburige gemeente zich spontaan aanbie-
den.

ocura beringen is in to line dance

Sprankelende kleutervreugde, 
we worden er allemaal vrolijk van!

Ze dansten een uur in het Trefpunt voor de bewo-
ners van het Mijnhuys en een uur in het Atrium van 
De Galerij voor de bewoners van De Galerij en de 
Thuishaven. 

Onze bewoners hebben ervan genoten. Niet alleen 
door te kijken, de laatste dans kon door iedereen 
die dat wilde meegedanst worden. 
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campuSnieuWS - be r ingen

Maandenlang had ze er naar uitgekeken, de laatste 
weken was er een aftelkalender gemaakt zodat ze 
zelf perfect mee kon aftellen.

En eindelijk was het zover, 24 januari 2014 was de 
grote dag. Familie en vrienden waren aanwezig om 
de festiviteiten voor te bereiden, de tafels werden 
mooi aangekleed met kleurige servetten en bloe-
men. Er werden ook ballonnen opgehangen.

Maria trok haar beste kleed aan, haar schoenen 
blonken en ze werd door kapster Jo extra in de 
watten gelegd, het feest kon beginnen!

Familie, buren, vrienden, medewerkers, de aal-
moezenier en de schepenen van Beringen waren 
present om de 100-jarige te vieren. Iedereen wilde 
graag zijn gelukwensen overbrengen, zo ontstond 
er een lange file. Eenmaal in de zaal werd er een 
lekkere borrel geschonken. Nadien was het tijd 
voor een gateaux van groot formaat.

Maria heeft van ‘s morgens tot ‘s avonds genoten 
van haar feest en is moe, maar voldaan, in haar 
bedje gekropen.

Maria Volders 100 jaar

Wandeling mynhuis
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Infomoment

Wanneer?
5 mei 2014 van 13u tot 16u of van 19u tot 22u.

Thema?
‘Wat is dementie?’ en ‘Hoe is de beleving van de 
persoon met geheugenproblemen?’

Waar?
Vergaderzaal 1 (naast sociale dienst)

U kan voor één van deze infomomenten  
inschrijven bij uw diensthoofd of bij Marian van 
Mol: marian.vanmol@ocura.be, 011/27.99.15

voor families van bewoners met dementie 
of geheugenproblemen

bloemschikken thuishaven



26

campuSnieuWS - be r ingen

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

1/4 Vic Vanden Eynde 81 jaar

6/4 Ida Custers 76 jaar

8/4 Jaqueline Aerts 72 jaar

8/4 Giovanna Benelli 67 jaar

8/4 Andre Claes 84 jaar

13/4 Madeleine Aerts 90 jaar

15/4 Virginie Dekelver 90 jaar

20/4 Michel Theunis 92 jaar

26/4 Maria Mertens 86 jaar

27/4 Adriënne Van Houdt 84 jaar

27/4 Cellie Cretens 81 jaar

29/4 Armand Leyssens 85 jaar

MEI
2/5 Yvonne Smeets 92 jaar

3/5 Eduard Jordens 92 jaar

4/5 Simonne Bex 84 jaar

5/5 Jef Aerts 91 jaar

8/5 Maria Huybrechts 88 jaar

10/5 Maria De Keiser 91 jaar

10/5 Maria Swinnen 91 jaar

11/5 Maria Poel 80 jaar

16/5 Georgette Swinnen 85 jaar

19/5 Paula Gerits 84 jaar

22/5 Maria Franssens 85 jaar

23/5 Rosa Nuyts 80 jaar

23/5 Georgette Vanderheyden 79 jaar

25/5 Maria Vanherle 87 jaar

28/5 Kataryna Bartosz 90 jaar

29/5 José Kennes 79 jaar

29/5 Frits Thys 77 jaar

31/5 Angele Wouters 80 jaar

JUNI
2/6 Constance Lenaerts 91 jaar

4/6 Anna Palys 94 jaar

4/6 Roza Vanderheyden 88 jaar

12/6 Nieke Riebus 83 jaar

14/6 Romain Stalmans 78 jaar

17/6 Marie Jeanne Coomans 61 jaar

17/6 Denise Poel 89 jaar

18/6 Irma Kenens 86 jaar

19/6 Celine Smolders 88 jaar

20/6 Marguerite Alenteyns 89 jaar

22/6 Frieda Menzarath 87 jaar

23/6 Louis Snijers 92 jaar

24/6 Leokadja Monkiewicz 89 jaar

25/6 Maria Das 88 jaar

26/6 Petra Henkens 57 jaar

30/6 Jeanne Frederix 88 jaar

30/6 Victor Rietjens 81 jaar



27

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

Woensdag 23/04: 
Victoria juwelen verkoop in ‘t 
Trefpunt van 14 tot 17 uur

Donderdag 24/ 04: 
Muziekfeest voor de 
Thuishaven en Zorg op Maat 
in ‘t Trefpunt van 14.30 uur tot 
16.30 uur

Vrijdag 25/04: 
Muziekfeest voor het Mijnhuys 
in ‘t Trefpunt van 14.30 uur tot 
16.30 uur

Maandag 28/04:  
Muziekfeest voor de Galerij 
in ‘t Atrium van 14.30 uur tot 
16.30 uur

Woensdag 30/04: 
Kleuters komen op bezoek in 
‘t Trefpunt en het Atrium van 
9.15 uur tot 11 uur

Dinsdag 6/05: 
Uitstap voor de bewoners van 
Mijnhuys 2, meer info krijg je 
van je animator

Vrijdag 9/05: 
Moederdagfeest voor de 
moeders van het Mijnhuys en 
Zorg op Maat in ‘t Trefpunt van 
14.30 uur tot 16.30 uur

Maandag 12/05: 
Moederdagfeest voor de 
moeders van de Thuishaven en 
de Galerij   in ‘t Trefpunt van 
14.30 uur tot 16.30 uur

Dinsdag 13/05:  
Uitstap voor de bewoners van 
de Thuishaven, meer info krijg 
je van je animator

Dinsdag 20/05: 
Uitstap voor de bewoners van 
Mijnhuys 1, meer info krijg je 
van je animator

Woensdag 21/05: 
Kleuters komen op bezoek in 
‘t Trefpunt en het Atrium van 
9.15 uur tot 11 uur

Donderdag 22/05: 
Uitstap voor de bewoners van 
Galerij 1, meer info krijg je van 
je animator

Maandag 26/05: 
Uitstap voor de bewoners van 
Galerij 0, meer info krijg je van 
je animator

Dinsdag 27/05:  
Uitstap voor de bewoners van 
Mijnhuys 3, meer info krijg je 
van je animator

Vrijdag 6/06:
Vaderdagfeest voor alle vaders  
in ‘t Trefpunt van 14.30 uur tot 
16.30 uur

Dinsdag 10/06: 
Uitstap voor de bewoners van 
Mijnhuys 1, meer info krijg je 
van je animator

Woensdag 11/06: 
Wij gaan op bezoek in de 
kleuterschool van 9 tot 12 uur

Woensdag 18/06: 
Bewonersfeest in de feesttent 
van 13 tot 17 uur. Wie er komt 
optreden is nog een grote 
verrassing!

Zaterdag 21/06: 
Tuinfeest met barbecue  in de 
feesttent van 11.30 tot 19 uur

april mei juni

Data onder voorbehoud.
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campuSnieuWS - Herk -de - s tad

t e r u g b l i k
Driekoningen

Op maandag 6 januari waren er 
slechts twee koninginnen op be-
zoek (de derde was in zwanger-
schapsverlof ). Daarom gingen 
we op zoek bij de bewoners naar 
een derde koning.

...Piet Buntinx
Hij is vanaf 3 februari 2014 de nieuwe campusdirecteur van Ocura 
Herk-de-Stad. 

Piet is 59 jaar en vader van 2 kinderen. Hij woont in Alken waar hij 
ook is opgegroeid. Van opleiding is hij verpleegkundige. 

Sinds 1976 was hij werkzaam in het Salvator Ziekenhuis welk fusio-
neerde met het St-Ursula Ziekenhuis en het Virga Jesse ziekenhuis. 

Tijdens de laatste vier jaar werkte hij als zorgmanager in het Jessa 
Ziekenhuis te Hasselt.

Hij solliciteerde bij WZC Ocura Herk-de-Stad, omdat ze een sterke 
visie en missie uitdragen. Het Woonzorgcentrum biedt aan iedere 
bewoner een warme, zorgzame thuis. In het omgaan met de bewo-
ners en hun familie staan wederzijds respect, waardering en open-
heid centraal. 

ma ak  kenn i s  me t  …
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Uitstap Danny Fabry

Valentijn Carnaval

Op vrijdag 7 februari hebben 
de bewoners kunnen genie-
ten van verschillende soorten  
muziek. 

Danny Fabry was de presenta-
tor en heeft zelf ook een drietal 
nummers gebracht.

Op maandag 10 februari staken enkele bewoners de handen uit de 
mouwen om mooie werkjes te maken rond het thema Valentijn.
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campuSnieuWS - he rk -de - s tad

Alvast	een	dikke	proficiat	van	ons	allemaal!

Jarige bewoners 

APRIL
6/04 Zr. Scholastique 92 jaar

11/04 Theo Vandomme 71 jaar

14/04 Leonie Budo 92 jaar

14/04 Georges Raemaekers 97 jaar

MEI
9/05 Toon Proesmans 87 jaar

15/05 Zr. Marcella 96 jaar

15/05 Zr. Anne-Marie 87 jaar

19/05 José Vanbeckevoort 90 jaar

JUNI
2/06 Maria Genard 91 jaar

3/06 Céline Vanschoenbeek 96 jaar

15/06 Germaine Kenners 90 jaar

15/06 Zr. Leonarda 89 jaar

16/06 Gerard Vallons 89 jaar

16/06 Gusta Volders 94 jaar

17/06 Valerie Daniels 87 jaar

18/06 Maddie Gressens 81 jaar

20/06 Théresia Homburg 87 jaar

21/06 Zr. Marie-Huberta 89 jaar

Belangrijke feestdagen:

• Zondag 20 april 2014: Pasen
• Maandag 21 april 2014: Paasmaandag
• Woensdag 01 mei 2014: Feest van de Arbeid
• Donderdag 29 mei 2014: OLH Hemelvaart
• Zondag 08 juni 2014: Pinksteren
• Maandag 09 juni 2014: Pinkstermaandag

Mevrouw Maria Moors. Zij is afkomstig van 
Mopertingen en verblijft op Huyze Avondrood, 
kamer 101.

Zr. Maria Thijs op 27 december 2013

We verwelkomen...

We betreuren het overlijden van...
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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 en

Dinsdag 1/04:
Demonstratie Victoria juwelen

Dinsdag 8/04:
Voorstelling Bond zonder 
naam

Dinsdag 15/04:
Uitstap Cristal Arena Stadion 
KRC Genk

Dinsdag 22/04:
Paasviering in de kapel

Dinsdag 3/06:
Uitstap naar Olmense Zoo

Donderdag 26/06:
Voetbalwedstrijdje 

april mei juni
Vrijdag 2/05:
Elysee Shoes komt naar het 
WZC

Dinsdag 6/05:
Uitstap naar Koersel kapelleke

Vrijdag 9/05:
Mariaviering in de kapel

Vrijdag 23/05:
Spaghettifeest
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La Reine Paola a une nouvelle coiffure ! Courte, 
fraîche, moderne et blanc argenté. Pouvons-nous 
dire que c’est gris argenté, comme pour la plupart 
d’entre nous ? La reine est certes aussi une per-
sonne d’âge mur qui peut être fière de ses cheveux 
gris ! « J’ai du respect pour tes cheveux gris… ! » 
(chanson en Néerlandais).

Le film belge « The Broken Circle 
Breakdown » de Felix van Groeningen était no-
miné pour un Oscar pour le Meilleur Film Étranger.  
L’attribution des prix avait lieu le dimanche 2 mars. 
Mais malheureusement, le film n’a pas remporté le 
prix. Or, la nomination en soi était déjà un victoire 
en elle-même ! Et en plus de ça, ils ont gagné un 
prix aux Césars quelques jours auparavant. Félici-
tations !

La société de restauration qui livrait les re-
pas au campus Ocura de Fourons est déclarée en 
faillite. Ceci n’est évidemment pas une bonne nou-
velle mais cela signifie que notre équipe de cuisine 
Fouronnaise va de nouveau se remettre aux four-
neaux ! Et ceci ravit la plupart d’entre nous… !

Les Jeux Olympiques d’hiver ont eu lieu du 7 
au 23 février à Sotchi en Russie. La bonne nouvelle 
est que, malgré les nombreuses menaces d’at-
tentats, tout s’est passé sans accidents. Nos par-
ticipants Belges n’ont malheureusement pas rem-
porté de médaille, mais ont obtenus de très bons 
résultats. Le patineur Bart Swings et l’équipe de 
bobsleigh féminine avec Elfje Willemsen et Hanna 
Mariën ont remporté respectivement la quatrième 
et sixième place dans leur catégorie !

Place aux 
 bonnes nouvelles!

d e  b o n n e S  n o u v e l l e S

Zie pag. 8 

voor de 

Nederlandse versie 

van dit artikel!
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a r t i c l e

Il s’agit de commencer tôt le matin afin de préparer 
les tartines et de la panade. Pour ce faire, nos cui-
sinières tiennent compte des besoins, des désirs 
et bien entendu des régimes individuels des rési-
dents. Ce n’est pas si simple, cela demande beau-
coup d’attention et de flexibilité.

Les charriots contenant les repas doivent être pré-
parés à l’avance et apportés à l’étage. Le personnel 
de la cuisine se charge également de la distribu-
tion du déjeuner et de débarrasser les tables. Pour 
ces tâches, l’équipe d’animations ou les aide par-
fois mais la vaisselle est de leur ressort.

Entre-temps, une autre cuisinière s’occupe du po-
tage (et ce également pour le personnel, délicieux 
!) et du dîner.

Jusqu’à une date récente, le dîner était livré par une 
société de restauration mais pour cause de faillite, 
la cuisine doit du jour au lendemain se remettre de 
nouveau à cuisiner. Encore une adaptation pour le 
personnel de la cuisine et un tas de travail d’orga-
nisation !

Le potage doit être apporté à tous les étages et 
puis, on peut souffler pendant une pause bien mé-
ritée. Mais il faut bien tenir l’heure à l’œil ! « Nous 
n’arrêtons pas de regarder l’heure, tout est minuté 
et planifié ».

Ensuite, les chariots « froids » doivent être mon-
tés aux étages et les plats doivent être transposés 
dans les chariots à réchauffer (régénérer) de sorte 
que les résidents puissent passer à table une de-
mi-heure plus tard. Le mercredi, les frites sont au 
menu et il s’agit de les préparer à temps : des frites 
croquantes à souhait, venant directement de la fri-
teuse sur votre assiette ! Et puis, il est vite temps 
de débarrasser et de faire la vaisselle. De plus, la 
cuisine subit journellement un grand nettoyage.

En pensant au souper, nos cuisinières attitrées doi-
vent à nouveau beurrer des tartines. Et les mardis 
et jeudis, elles préparent même un souper chaud ! 
Distribuer les repas et ensuite débarrasser consti-
tuent la suite des événements.

Notre équipe de cuisine comprend 5 membres avec une aide 
(temporaire) à la vaisselle. Jetons un coup d’œil à la cuisine…

Faites connaissance avec 
l’équipe de cuisine d’Ocura à Fouron-le-Comte

Zie pag. 13 

voor de 

Nederlandse versie 

van dit artikel!
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terugblik
Coup d’oeil  
  rétrospectif

Familiedag voor afdeling A

La journée familiale pour le service A

Alweer een hele leuke namiddag! Er werden 
foto’s bekeken van het afgelopen jaar op een 
groot scherm. De groep ‘Teen en Tander’ zorgde 
voor de ambiance en de lekkere toastjes en de 
cider zorgden  voor de kers op de taart.

Encore un bel après-midi! Nous avons regardé des 
photos prises au courant de l’année passée sur un 
grand écran. Le groupe “Teen en Tander” a mis de 
l’ambiance, les amuse- bouche  et le cidre en ont 
régalé plus d’un!

Toutes les autres tâches ont lieu entre-temps : 
les concertations avec le directeur, participer au 
groupe de travail « alimentation », rédiger bien 
à l’avance les menus hebdomadaires, placer des 
commandes (également pour des activités de 
l’animation), réceptionner les livraisons et ranger 
le tout immédiatement dans les réfrigérateurs, 
congélateurs ou dans le magasin, planifier les ho-
raires, résoudre d’éventuels problèmes de commu-
nication, etc.

Et ceci n’est encore que la description d’une jour-
née en semaine. Le week-end, il faut encore mettre 
les bouchées doubles !

Et que dire des menus spéciaux pour les jours fé-
riés ? Et des collations lors des fêtes d’anniversaire 
? Notre barbecue annuel, le festin de steaks et la 
fête des moules ? Et deux fois par an notre « Goûter 
Gourmand » ?

Nos cuisinières sont toujours disposées à gâter nos 
résidents ! Et pour cela, un grand merci !
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campuSnieuWS - Voer en

Driekoningen en nieuwjaarsreceptie

Dansnamiddag Bilzen

L‘épiphanie et la réception du nouvel an

Après-midi dansant à Bilzen

Om het nieuwe jaar te starten werden de bewo-
ners getrakteerd op een glaasje bubbels en aan-
gezien op diezelfde dag ook Driekoningen gevierd 
werd, kreeg iedereen een lekker stukje Konings-
koek. Er  werd een koningspaar gekozen en prijzen 
uitgereikt aan de mensen die in 2013 de meeste 
punten verdiend hadden met het kienen, sjoelen 
en kegelen.

De dansnamiddag in Bilzen was alweer een groot 
succes! De residenten hebben allemaal veel ge-
danst en genoten van de muziek. Af en toe moes-
ten we wel even uitrusten, maar het was even leuk 
om naar de andere dansende mensen te kijken.

Afin de bien entamer la nouvelle année, nous avons 
régalé nos résidents avec un verre de mousseux et 
puisque nous fêtions l’épiphanie ce jour-là, chacun a 
reçu un délicieux morceau de gâteau des rois. Le roi 
et la reine du jour ont été élus et la distribution des 
prix a eu lieu pour les résidents ayant gagné en 2013 
aux jeux suivants: le Lotto, le billard hollandais, le jeu 
de quilles.

L’après-midi à Bilzen fut de nouveau un grand succès! 
Les résidents ont beaucoup dansé et joui de la mu-
sique. De temps en temps, ils devaient bien se repo-
ser, mais c’était aussi très agréable de voir danser les 
autres personnes.

terugblik Coup d’oeil  
  rétrospectif
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campuSnieuWS - Voe r en

Modeshow

Carnavalsfeest 

Le défilé de mode

Le Carnaval

De afgelopen maanden hebben onze residenten 
kunnen genieten van niet één, maar twee mode-
shows! De eerste, Présence uit Sint-Truiden, toon-
de erg mooie kleren, handtassen, portefeuilles, 
sjaaltjes, enz. De tweede werd gepresenteerd door 
Gie Sels en ook hij wist onze residenten te bekoren 
met fleurige kleding en met solden!

Wat een stemming, wat een sfeer. Overal zag je 
rood, geel en groen (de kleuren van carnaval): 
hoedjes, maskers, boa’s, slingers en vlaggetjes. 
En er liepen een heuse indiaan, een boef, een di-
recteur, een deftige dame en een Mexicaan rond. 
Sjeng de Belsj liet ons genieten, dansen en natuur-
lijk polonaise lopen! We hebben ook een nieuw 
prinsenpaar: Prins René en Prinses Marie-Jeanne. 
Alaaf!

Les mois derniers nos résidents ont eu l’occasion d’as-
sister non seulement à un défilé de mode mais bien 
à deux ! Le premier eut lieu le 16 novembre et « Pré-
sence », un magasin de Saint-Trond, nous a présenté 
de bien beaux vêtements, des sacs à main, porte-
feuilles, des foulards, etc. Le deuxième défilé fut pré-
senté par Gie Sels et a eu lieu le 16 janvier. Lui aussi 
a réussi à séduire nos résidents avec ses beaux habits 
et ses prix soldés !

Quelle ambiance, quelle joie! Partout, on peut voir 
les couleurs du carnaval rouge, jaune et vert : des 
chapeaux, des masques, des boas, des guirlandes et 
des drapeaux. Et on pouvait voir se promener un vrai 
indien, un brigand, un directeur, une dame très dis-
tinguée et un mexicain. Le musicien Sjeng de Belsj a 
agrémenté cette fête par sa musique et ses chansons 
sur lesquelles on a pu danser, jouir tranquillement sur 
sa chaise ou danser la farandole ! Nous avons éga-
lement un couple princier : Prince René et Princesse 
Marie-Jeanne. Alaaf !

terugblik Coup d’oeil  
  rétrospectif
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Bezoek van de Voerense Prins Carnaval ...

De grote Carnavalsoptocht ... 

Visite du prince Carnaval des Fourons ...

Le grand cortège carnavalesque ...

... met zijn Raad van Elf. De foto’s spreken voor zich!

... door de Voerense straten. 
Het was prachtig weer, dus velen van ons hebben 
buiten kunnen genieten van de mooie wagens,  
de fleurige groepen en de vrolijke carnavalsmuziek!

... avec sa cour princière. Les photos sont assez élo-
quentes !

... dans les rues de Fouron-le Comte. 
Le temps était magnifique et un grand nombre 
d’entre nous a pu jouir de la vue des belles voitures, 
des groupes costumés et de la joyeuse musique de 
carnaval !

terugblik Coup d’oeil  
  rétrospectif
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jarige bewoners
Anniversaires

APRIL/	AVRIL

2/04 Alvarina Rodriguez-Prado 81 jaar/ans

5/04 Elza Croux 80 jaar/ans

8/04 Juliette Pirard 87 jaar/ans

16/04 Pater Adrien 80 jaar/ans

17/04 Marie Spee 97 jaar/ans

22/04 Josefine Nijssen 87 jaar/ans

MEI/	MAI

16/05 René Fiacre 80 jaar/ans

19/05 René London 85 jaar/ans

23/05 Jeanne Bruno 88 jaar/ans

27/05 Therese Kempeneers 89 jaar/ans

JUNI/	JUIN

4/06 Soeur Danièle 68 jaar/ans

4/06 Henri Semmeling 79 jaar/ans

14/06 Margriet Notelaers 83 jaar/ans

18/06 Guillemine Erkens 72 jaar/ans
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activiteiten van de Komende maanden
 CAlENDrIEr DEs ACTIVITés DEs MOIs à VENIr

Vrijdag	/	vendredi	9/05:
Verandaconcert 
 Concert à la véranda

Dinsdag	/	mardi	13/05:
Moederdag
 Fête des mères

Donderdag	/	jeudi	22/05:
Bedevaart
 Pèlerinage

Woensdag	/	mercredi	4/06:
Gebruikersraad afdeling B
 Conseil des utilisateurs au service B

Vrijdag	/	vendredi	6/06:
Verandaconcert
 Concert à la véranda

Dinsdag	/	mardi	10/06:
Vaderdag 
 Fête des pères

Donderdag	/	jeudi	12/06:
Uitstap Monde Sauvage 
 Excursion au Monde Sauvage

Dinsdag	/	mardi	17/06:
Modeshow
 Défilé de mode

Dinsdag	/	mardi	24/06:
Verjaardagsfeest  
 Fête des anniversaires 

april
 Avril

mei
 Mai

juni
 Juin

Dinsdag	/	mardi	1/04:
Dansnamiddag Bilzen 
 Après-midi dansant à Bilzen

Vrijdag	/	vendredi	4/04:
Verandaconcert
 Concert à la  véranda

Donderdag	/	jeudi	17/04:
Witte Donderdag
 Jeudi Saint

Vrijdag	/	vendredi	18/04:
Goede Vrijdag 
 Vendredi Saint

Zondag	/	dimanche	20/04:
Pasen
 Pâques

Dinsdag	/	mardi	29/04:
Verjaardagsfeest
 Fête des anniversaires



T u I N F E E s T  M E T  B A r B E C u E !

Waar: in de feesttent Ocura Beringen
Wanneer:	21 juni 2014 van 11.30u tot 19u

Iedereen is van harte welkom!

s PA G H E T T I F E E s T !

Op vrijdag 23 mei 2014 tussen 15.30 en 19.30 uur is iedereen  van 
harte welkom op het jaarlijkse spaghettifeest van Ocura Herk-de-
Stad.
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