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Beste bewoner,

2017 wordt een jaar van nieuwe projecten en uitdagingen. Deze moeten 
ertoe leiden dat de kwaliteit van wonen en zorg voor onze bewoners blijft 
stijgen. De voorbije jaren heeft Ocura ervoor gekozen om één van de pioniers 
te zijn in Vlaanderen met het kwaliteitssyteem Prezo. Hiermee gaan we door 
in 2017 op alle campussen.

Ook op gebied van infrastructuur staat er heel wat te gebeuren. Zowel in 
Herk-de-stad als in Montenaken zullen de bouwwerken van de nieuwe cam-
pus en nieuwe vleugel in 2017 verder geconcretiseerd worden. Ook Beringen 
en Voeren maken plannen voor verdere uitbreiding en innovatie in de zorg: 
er zijn plannen voor servicefl ats, kinderdagverblijven en een dagverzorgings-
centrum. 

We willen in 2017 ook verder blijven investeren in onze teams en medewer-
kers. Binnen Ocura beschikken wij over meer dan 400 professionals die dag-
dagelijks hun beste beentje voorzetten om jullie de gepaste zorg op maat te 
bieden en te zorgen voor een zorgzame thuis voor u allen. Ook in 2017 blijft  
dit zeker de uitdaging! 

Met  bovenstaande ingrediënten zijn wij ervan overtuigd dat alles aanwezig 
is  om er ook in 2017 samen een schitterend jaar van te maken!

Mijn beste wensen voor u en uw familie! Ik wens jullie een vreugdevol en ge-
zond 2017!

Ilse Liesmons

Campusdirecteur Ocura Montenaken
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Europa
Reizen door 

van A tot F

ANTWERPEN 

ligt in België en telt ca. 517.000 inwoners. De 
stad ligt grotendeels op de rechteroever van de 
Schelde en heeft een uitgestrekt havengebied 
met internationaal vrachtvervoer. Het is de op 
één na grootste haven van Europa. De stad is 
ook een wereldcentrum voor diamanthandel. 

Enkele bezienswaardigheden:
• Station Antwerpen-Centraal ligt aan het 
Koningin Astridplein, vlak langs de Zoo. Van 
1873 tot begin 2007 was het een kopstation, 
een station waar alle treinen moesten keren. 
• Zoo: Antwerpen staat bekend om zijn 
dierentuin. Hij bevindt zich midden in de stad 
en huisvest meer dan 5000 dieren, verdeeld 
over ongeveer 769 soorten. 
• De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal staat 
aan de Handschoenmarkt en is de hoofd-
kerk van het bisdom Antwerpen. Ze is gewijd 
aan Maria. De Kathedraal staat op de lijst van  
werelderfgoed van UNESCO.

DUBLIN 

is de hoofdstad van Ierland. De stad ligt aan de 
oostkust van het eiland, aan Dublin Bay, een in-
ham van de Ierse Zee. Ze wordt van oost naar 
west doorsneden door de rivier de Liffey. Du-
blin is gesticht door de Vikingen in ± 988 en is 
sindsdien een metropool geworden met meer 
dan 1 miljoen inwoners.

Enkele bezienswaardigheden: 
• Dublin Bay is een C-vormige inham van de 
Ierse Zee aan de oostkust van Ierland. De in-
ham is ongeveer 10 kilometer breed en heeft 
in totaal op zijn diepste punt, ter hoogte van 
het stadscentrum van Dublin, een diepte van 7 
kilometer.
• Millennium Spire, deze ‘Spire of Dublin’ heet 
vrij vertaald ‘Monument van het licht’. Het is 
een roestvrijstalen spitse pin van iets meer dan 
120 meter hoog en heeft onderaan een dia- 
meter van 3 meter.
• Parken. De stad Dublin telt een aantal stads-
parken, waarvan er enkele zeer mooie zijn. 
Het grootste park is het Phoenix park met een  
oppervlakte van bijna 7 km². Ooit was dit park 
bedoeld als koninklijk jachtpark waarin veel 
damherten en fazanten te vinden waren. 

CYPRUS

ligt in het noordoostelijk deel van de Middel-
landse Zee, ten zuiden van Turkije. Het is het 
grootste eiland in die regio, maar tegelijk het 
op twee na kleinste land van de EU, na Malta en 
Luxemburg. 
De hoofdstad van Cyprus is Nicosia. Cyprus is 
9.251 km² groot en er wonen ongeveer 847.000 
mensen.

Enkele bezienswaardigheden: 
• Choirokoitia is een archeologische site 
die dateert van 7000 v.Chr. Ze staat sinds 
1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
Deze historische plek is één van de oudste  
steden ter wereld.
• Het Kykkos klooster is een Cypriotisch-
orthodox klooster en is opgedragen aan de 
Maagd Maria. Het is voor de Cyprioten een 
nationale bedevaartsplaats.
• Rots van Aphrodite. Ongeveer 25 kilometer 
ten oosten van de populaire badplaats Paphos 
ligt in de zee een rots waarop volgens de legen-
de Aphrodite, de godin van de liefde, geboren 
zou zijn.

BERLIJN

is de hoofdstad van Duitsland. Met meer dan 
3.400.000 inwoners is Berlijn de grootste stad 
van het land. De stad ligt in het noordoosten 
van Duitsland, aan de rivier de Spree. Na de 
Tweede Wereldoorlog was Berlijn gedurende 
meer dan veertig jaar een verdeelde stad, waar-
bij het oostelijke deel als hoofdstad fungeerde 
van de Duitse Democratische Republiek en 
West-Berlijn een exclave van West-Duitsland 
was. 

Enkele bezienswaardigheden: 
• De Berlijnse Muur scheidde Oost- en West-
Berlijn van 13 augustus 1961 tot 9 november 
1989 van elkaar.  De Berlijnse Muur was het be-
kendste symbool van de Koude Oorlog en de 
deling van Duitsland. De Berlijnse Muur viel op 
9 november 1989.
• Het Holocaustmonument van architect  
Peter Eisenman is een momument ter her-
denking van de Jodenvervolging tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het bestaat uit 2711 
betonblokken van verschillende hoogtes.
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Vergeten
    voorwerpen

fINLAND

is het noordelijkste van de vijf Scandinavische 
landen. Het is het dunst bevolkte land van de 
EU. Het heeft een oppervlakte van 338.440 
km² en telt meer dan 5,4 miljoen inwoners. Het 
grenst in het westen aan Zweden, in het noor-
den aan Noorwegen en in het oosten aan Rus-
land. De hoofdstad is Helsinki.

Enkele bezienswaardigheden: 
• Noorderlicht Lapland of Aurora Borealis. 
Het is een spektakel van mooie kleuren aan de 
hemel, het is één van de meest opzienbarende 
natuurverschijnselen ter wereld. De grootste 
kans om het noorderlicht zelf mee te maken 
heb je in het stadje Kilpisjarvi.
• Rendier Safari. Hier wordt een arrenslee 
door rendieren voortgetrokken. In het noorden 
kan je ook naar een rendierfarm.
• IJsvissen is een echte sport. Met een ijsboor  
maak je een gat in het dikke ijs en vervolgens 
zit je op een stoeltje op het meer. Zo vis je je 
avondmaal bij elkaar.

ESTLAND

is de meest noordelijke van de drie Baltische 
staten. Het is een voornamelijk vlak land.
De hoofdstad van Estland is Tallinn. Estland 
heeft een oppervlakte van 45.227 km² en telt 
meer dan 1,3 miljoen inwoners.

Enkele bezienswaardigheden: 
• Alta is een klein vissersdorpje dat op één van 
de vier rotsachtige eilanden ligt. Het ademt 
vooral rust en geborgenheid uit. Huizen met 
rieten daken domineren dit deel van Estland. 
• Viinistu Kunstimuuseum. In het kleine 
dorpje Viinistu staat een groots museum. Dit 
museum biedt namelijk onderdak aan zo’n 
400 schilderijen die gemaakt zijn door diverse 
bekende artiesten uit Estland. De betonnen kof-
fers herinnneren ons aan degenen die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog uit Estland moesten 
vluchten.
• Valaste Waterval is de hoogste en mooi-
ste waterval van Estland. Ze is ongeveer 26 
meter hoog en wordt met water gevoed door 
de Valaste rivier, die ook wel bekend staat als 
de ‘grote gracht’.

Een wasbord werd vroeger gebruikt voor het met de hand 
schoonschrobben van de was. 

Het bord bestond uit een geribbeld schrobvlak van gegalva-
niseerd staal waar het wasgoed werd opgelegd, waarna het 
met een harde wasborstel en groene zeep werd schoon-
geboend. 

In latere jaren werd in plaats van groene zeep vaak Sunlight 
zeep gebruikt.

Het wasbord werd uiteindelijk verdrongen door de 
wasmachine. In sommige landen zoals India en Afrika wordt 
het echter nog veel gebruikt.
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Voordat men kon beginnen te vlechten, was 
er al een jaar aan intensieve teeltzorg gepas-
seerd, met veel handenarbeid. Dan diende het 
materiaal te worden geweekt om het te kun-
nen verwerken. Het werd daarvoor één tot drie  
weken in gewoon water gelegd, zonder toe- 
voegingen. De verwerking diende dan spoedig 
te gebeuren omdat de wissen zeer vlug terug uit-
droogden en dan hun buigzaamheid verloren.                                                                                                                                  

Alvorens te kunnen beginnen, moesten de wis-
sen worden uitgezocht: juiste lengte, dikte en 
soort, afhankelijk van het te maken onderdeel 
van de mand. De bodem, de wand, de oren of 
het hengsel vragen natuurlijk allemaal verschil-
lende  wissen. Voor het fijnere werk gebruikte 
men meestal een betere soort materiaal: meer 
manipuleerbaar en buigzamer.

Een mandenvlechter of korver is een ambachtsman die manden vlecht met allerlei natuur-
lijke materialen zoals wilgentenen, rotan, stro of rietstengels. In de Lage Landen werd  
traditioneel gevlochten met de eenjarige scheut van de wilg, die ook wel 'wis' werd genoemd. 

Het te maken werk was in te delen naar grootte, 
vorm, bodem, dichtheid en functie. Een mand 
moest gaan dienen als eiermand, linnenmand, 
eendennest, wasmand, boterkorf, vismand of 
fuik.
Een mandenvlechter had op zich niet veel ge-
reedschap nodig. In feite was 
een mes voldoende. Maar het 
werk werd wel makkelijker 
door het gebruik van een zeer 
laag, schuin aflopend tafeltje, 
van verschillende priemen, 
van klopijzers, snoeischaar, 
sikkel- en lancetvormige mes-
sen, mallen en kloofhoutjes.

Mandenvlechter of korver is een zeer oud am-
bacht. Gevlochten manden waren vroeger een 
noodzakelijk gebruiksvoorwerp in huis, in de 
landbouw, in de visserij en industrie.  Enkel in 
de ontwikkelingslanden hebben ze hun oor-
spronkelijke functie behouden.
In onze westerse wereld van deze tijd zijn het 

vooral voorwerpen geworden van voornamelijk 
decoratieve aard. Het mandenvlechten als am-
bacht is dan ook al lang verleden tijd. Toch zijn 
er nog veel mensen mee bezig: sommigen om 
het ambachtswerk van toen te demonstreren, 
en anderen gewoon als heerlijke hobby! 

Waarom een heerlijke hobby?
Mandenvlechten is een vorm 
van creatief bezig zijn. Het 
werkt ontspannend omdat 
je even nergens aan hoeft te 
denken en 'je hoofd leeg kunt 
maken'. Je komt ervan tot rust.                                                                                                                             
Het vlechten kan binnen ge-
daan worden maar ook lekker 

buiten in de openlucht. En tijdens het werk kun 
je naar je lievelingsmuziek luisteren, zingen of 
een praatje maken. Of je kiest juist voor rust en 
stilte ... Het doet altijd goed! 

Mandenvlechter
Vroeger een ambacht, nu een hobby

"Mandenvlechten is 
een vorm van 

creatief bezig zijn."

Voir page 32pour la version française de cet article
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Ik zal er zijn voor jou
Zo heeft God eens gezegd
Ik zal er zijn voor jou
Met vrede en met recht

Ik zal er zijn voor jou
Een schaduw aan je zij
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij

Ik zal er zijn voor jou
En laat je nooit alleen
Ik zal er zijn voor jou
Mijn licht schijnt om je heen

Ik zal er zijn voor jou
Als jij de weg niet vindt
Ik zal er zijn voor jou
En draag je als een kind

Hanna Lam

Bezinning

Ik zal er zijn voor jouLac hen  is  ge z ond

hohoho !

hi hi hi hi . . .

hahaha !

In de snoepwinkel van Jeanne komen drie buurjongens binnen. 
Jeanne vraagt wat ze willen. 
• "Ik zou graag voor 1 euro van die toverballen willen, die daar in die bokaal zitten, 
boven op de kast", zegt Liam. 
Jeanne neemt een trapladder , klimt erop, neemt de bokaal, komt naar beneden, 
weegt voor 1 euro toverballen, doet de bokaal weer dicht, klimt op de trapladder en 
zet de bokaal weer op zijn plaats.
- "En jij?" vraagt ze aan Finn.
• "Ik wil ook voor 1 euro toverballen."
Brommend klimt Jeanne weer op de trapladder, neemt de bokaal en weegt voor 1 
euro toverballen.
- "En jij? Wil jij ook voor 1 euro toverballen?" vraagt ze aan Milan.
• "Neen", antwoordt hij.
Jeanne klimt op het laddertje, zet de bokaal netjes op zijn plaats en komt terug naar 
beneden.
- "Wat wil jij dan?"
• "Ik zou graag voor 50 cent toverballen hebben", 
antwoordt de deugniet.

Een klein armoedig circus heeft zijn tenten opgeslagen op de grote markt. Plots vliegt de deur van een van de woonwagens open. De directeur stormt naar buiten en roept in paniek : “Vlug! Haal de zebra binnen, want het begint te regenen!”
Wat een geluk

Willem heeft zich laten verzekeren 

tegen ongevallen.
• "Hoe gaat dat dan in zijn werk?" 

vraagt zijn vrouw.
- "Wel, het is heel eenvoudig. Als ik een 

been breek, krijg ik 2500 euro."

• "O, dan zou je eindelijk die mooie 

bontjas, waar ik al zo lang van droom, 

voor me kunnen kopen!" 

Logisch

Op een dag wandelde een bekende 
dichter met zijn vriend voorbij een huis 
waarop vermeld stond dat er ooit een 
dichter had gewoond.
- "Ik ben benieuwd wat ze boven mijn 
deur zullen zetten, als ik dood ben", 
merkte de dichter peinzend op.
• “Te koop” of “Te huur”, was het 
prompte antwoord.

• "Mag ik u erop wijzen, 
mijnheer, dat die nieuwe 
schoenen de eerste dagen wel 
een beetje kunnen knellen!"
- "O, dat doet er niet toe, 
jongen, ik heb ze volgende maand pas 
nodig om mee te lopen in de stoet."
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Ocura campus Montenaken behoort tot de gemeente Gingelom.

Gingelom werd in 966 voor het eerst vermeld als Gingolonham, de "woning van Gangilo".

Naast Gingelom zelf omvat de fusiegemeente nog 10 deelgemeenten. Dit zijn Borlo, 
Buvingen, Jeuk, Montenaken, Niel-bij-Sint-Truiden, Mielen-boven-Aalst, Muizen, Boekhout, 
Vorsen en Kortijs. De gemeente Gingelom omvat eveneens de gehuchten Hasselbroek, Heiselt, 
Hundelingen, Klein-Jeuk en Klein-Vorsen.

Ondanks de kleine afstand tussen de 
verschillende dorpen van Gingelom 
zijn er toch belangrijke nuance-
verschillen tussen de dialecten. 
De dialecten gebruiken voor tachtig 
procent dezelfde basiswoorden, maar 
er is ook een duidelijk verschil in 
klankwaarde, klankverschuiving en 
tongval. Sommige woorden verschillen
compleet. A b
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Ondanks de kleine afstand tussen de 

De dialecten gebruiken voor tachtig 
procent dezelfde basiswoorden, maar 

tongval. Sommige woorden verschillen

m

Aatbessemen  streng berispenAnienhangen  ruzie makenBoekessekoeken  pannenkoekenChipoteren  prutsen
Djaanaptieker  iemand die niets serieus neemtEeksaas  azijnsaus

Flahoeten  met iemand kwaad spreken   over anderenGritsel  hark
Haltketie  artiest/ slappe kunstenaarMilland  midden, centrumZwellever  zwaluw

Enkele Gingelomse woorden

  Dialect          een mondje vol

      van Gingelom 

Moew het goed es om te kaume woïnen
En alleman zich elken dag maug loate zien
Moew zeker gin pint veur ouch te vaul es
En de beurgemiïster nog zeker wijs es
It iederieen och gène mossel en frit
Ma nog d’ek inne haon an ’t spit.

Waar het goed is om te komen wonen,
En iedereen zich elke dag mag laten zien
Waar zeker geen biertje voor u te veel is
En de burgemeester nog zeker slim is
Eet iedereen ook geen mosselen met frieten
Maar nog vaak een haantje aan het spit.

Ode aan Gingelom

We zijn ook duidelijk beïnvloed door het Frans vanwege 
onze ligging op de taalgrens. In wezen is het 
dialect niet veel veranderd de laatste vijftig jaar, 
maar toch ondergaat het ook veranderingen onder
invloed van de jongerencultuur. Chat- en sms-taal en 
nieuwe woorden verrijken ook de dialecten.”

De bevolking van Gingelom stijgt 
trapsgewijs, maar de ouderen die het dialect 
dagelijks hanteren, verminderen in aantal. Hierdoor begint 
het dialect stilaan te verdwijnen. aa

Ode aan Gingelom

Enkele oneliners:
E slup moew ter stie! Dje krijg het hem né afgelied!
Hij slaapt waar hij staat! Je krijgt het hem niet afgeleerd!Dje het de maus nie van oer schoen gedoan! Màtuwel!

Je hebt de modder niet van je schoenen gedaan. Maar, jawel!Hetze majeleève zoe ne gierige pine gezien?Heb je in je leven als zo een gierige pin gezien?
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Konijnen lusten wel eens een snoepje. De dieren zijn namelijk gek op zoethout. Dat bevat 
een zoetstof die dertig tot vijftig keer sterker is dan suiker. Het wordt dan ook gebruikt om 
snoepjes te maken. Maar helaas moeten konijnen ervan afblijven, omdat ze de suikers niet 

kunnen verteren.

Dalmatiërs zijn het enige hondenras dat last kan krijgen van jicht.

De linkerbil van een kip is zachter dan de rechterbil. Kippen gebruiken hun rechterpoot 
vaker en daardoor zijn de spieren sterker ontwikkeld.

Er zijn al meer mensen gestorven door vlooien dan door alle oorlogen samen. Ze 
verspreiden namelijk ziekten zoals de pest en hebben zo een derde van de Europese 

bevolking uitgeroeid in de veertiende eeuw.

goudvissen verliezen hun kleur als ze in een donkere of matig verlichte ruimte verblijven. 
Net zoals mensen hebben de goudvissen licht nodig om een mooi kleurtje te krijgen.

Sommige Chinese en Amerikaanse alligators overleven de winter door hun hoofd in ijs te 
bevriezen. Enkel hun neus steekt eruit om te blijven ademen.

Quiche
met gerookte zalm en prei

Voor 4 personen

 cirkel bladerdeeg
 2 preien met groen
 25 g boter
 3 eieren
 200 g verse room
 peper, muskaatnoot
 200 g gerookte zalmplakjes

voorbereiding

 Oven voorverwarmen op 200 °
 De prei fijnsnijden en laten aanfruiten zonder te laten 

kleuren.
 De zalm in reepjes snijden.

Bereidingswijze

 De eieren loskloppen met de room, peper, muskaatnoot 
en de prei erbij voegen.

 Een bakvorm bekleden met het deeg.
 De in reepjes gesneden zalm verdelen en overgieten 

met het eiermengsel.
 30 à 35 min. bakken in de voorverwarmde oven.

Smakelijk

DIERENWEETJES
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DVC MONTENAKEN

•	 Marieke	 Leclere,	 Henri	 Knops,	 Rachel	 Medart	
en Roland Pirard nieuwe bezoekers zijn van ons 
dagverzorgingscentrum.

•	 we	op	4	november	afscheid	hebben	genomen	
van onze chauffeur Linda. We wensen haar veel 
succes toe in haar nieuwe job.

•	 Johan	 Salmon	 onze	 nieuwe	 chauffeur	 is.	 Hij	
staat dagelijks klaar om onze bezoekers van het 
dagcentrum ’s morgens op te halen.

•	 we	 op	 11	 september	 onze	 jaarlijkse	
restaurantdag hebben gehad.

•	 we	de	dag	erna	in	de	tent	het	verjaardagsfeest	
hebben gevierd en dat Wendy voor de 
gelegenheid de blonde van K3 was.

•	 we	 op	 16	 september	 zijn	 gaan	 dansen	 in	 de	
sporthal tijdens Haspengouw Swingt.

•	 op	 10	 november	 Martin	 de	 Jonghe	 is	
langsgekomen met zijn oude platenspeler. 

Hij speelde bekende liedjes vanuit de goede 
oude tijd. Dit bracht voor de bezoekers vele 
muziekherinneringen naar boven.

•	 de	derde	week	van	november	de	week	van	de	
senioren was en dat die week de bezoekers van 
het dvc weer extra in de watten zijn gelegd. 
Op maandagnamiddag was er ambiance in 
huis. Iedereen heeft goed meegezongen en 
gedanst met Gaston. Op dinsdagnamiddag 
hebben we lekkere pannenkoeken gebakken 
en gegeten. Woensdagnamiddag hebben we 
het beste van ons zelf gegeven in een fijne 
zangnamiddag. Donderdag was het praatcafé 
en hebben we een lekkere kriek gedronken en 
chips gegeten. De week werd afgesloten met 
een reuzekiennamiddag, waarbij iedereen een 
prijs heeft gewonnen.

•	 Sabrina	 begonnen	 is	 aan	 haar	 laatste	 jaar	
verpleegkunde en dat ze op de eerste examens 
van het jaar weer goede punten heeft gehaald.    

Het wel en wee
van het deeveecee

Wist je dat:
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Campusnieuws - M O N T E N A K E N

MUZIEKHERINNERINGEN MET MARTIN DE JONGHE

SENIORENNAMIDDAG HASPENGOUW SWINGT IN SPORTHAL DE WINNING

SENIORENFEEST IN SPORTHAL DE WINNING SINTERKLAASFEEST

Martin De Jonghe was als programma-maker aan de slag bij de BRT, later VRT, en presenteerde 
verschillende radioprogramma’s op Radio 2.  Samen met zijn vrouw speelde hij platen van vroeger.  

Van maandag 21 november t.e.m. vrijdag 25 november was het “Seniorenweek”.  Met op maandag het 
optreden van Gaston tijdens het maandelijkse verjaardagsfeest.  Dinsdag werden de bewoners op pan-
nenkoeken getrakteerd.  Donderdag konden de bewoners aanschuiven aan het ontbijtbuffet.  De week 
werd afgesloten met de reuzekien, waarbij iedereen won.

De dans- en zangnamiddag werd kleur gegeven door het optreden van Rohnny en Sigrid.  

Dit jaar mochten we twee grote namen verwelko-
men op het seniorenfeest: Jan van Dycke, één van 
de grootste Vlaamse komieken, en Wendy Van Wan-
ten die het allemaal aan mekaar praatte.

Ook dit jaar kwam de Sint weer langs!

Het maandelijks verjaardagsfeest werd opge-
fleurd door Olivia Thijssen.  

SENIORENWEEK

VERJAARDAGSFEEST IN FEESTTENT
SEPTMEBER

VERJAARDAGSFEEST MET OPTREDEN 
DANSSCHOOL 2 STEPS - OKTOBER

Terugblik
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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

Zondag 1/1
Nieuwjaar

Donderdag 5/1
Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 19/1
Spek & ei

Dinsdag 24/1
Verjaardagsfeest

Donderdag 2/2
Pannenkoekenbak voor 
Lichtmis

Donderdag 16/2 
Spek & ei

Dinsdag 28/2
Carnavals –en verjaardagsfeest

Woensdag 1/3
Aswoensdag

Dinsdag 7/3
Hot-dog

Donderdag 16/3
Spek & ei

Dinsdag 28/3
Verjaardagsfeest

Meneer José Pallen op 21 september 2016
Mevrouw Florentine Moers op 10 oktober 2016
Mevrouw Philomène Gillet op 10 november 2016
Mevrouw Yvonne Gysebergs op 18 november 2016
Mevrouw Gaby Onkelinx op 6 december 2016

Proficiat Meneer
Joseph Mouton!

De oplossing was: 
Kerstmarkten

Mevrouw Marie Louise Dehaes
Meneer Marcel Kindermans
Meneer Victor Bousmans
Mevrouw Annaïs Thierie 

JANUARI

5/1 Marthe Vanermen 77 jaar

8/1 Stéphanie Clerinx 94 jaar

17/1 Françoise Ceulemans 96 jaar

20/1 Alice Coenen 85 jaar

23/1 Hélène Thoné 89 jaar

24/1 Maria Ghysens 91 jaar

26/1 Lutgarde Dams 79 jaar

31/1 Jean Renkens 87 jaar

fEBRUARI

3/2 Julienne Desiron 87 jaar

4/2 Elise Sterkendries 83 jaar

12/2 Paula Michaux 103 jaar

13/2 Adrienne Sterkendries 94 jaar

18/2 Jeannine Weygaerts 74 jaar

20/2 Rachel Medart 83 jaar

22/2 Victor Bousmans 93 jaar

22/2 Marie-Louise Defrère 87 jaar

27/2 Marcel Gemis 89 jaar

MAART

14/3 Cecilia Bruffaerts 88 jaar 

16/3 Marie Louise Dehaes 79 jaar

19/3 Marie Ory 84 jaar 

24/3 Maria Bierwerts 96 jaar

29/3 Rosa Lecocq 90 jaar

N i e w e  b e w o n e r ( s )

Z i j n  v a n  o n s  h e e n g e g a a n

W i n n a a r  b e w o n e r s w e d s t r i j d
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Eind september ging vrijwilliger Jos Vaneerdewegh 
van Galerij 1, naar Lourdes. Voor zijn vertrek heeft 
Jos verteld over de geschiedenis van Lourdes en 
hebben we gekeken naar de film over het verhaal 
van Bernadette van Lourdes. We verzamelden de 

wensen van onze bewoners en gaven ze mee aan Jos. 
Jos op zijn beurt gaf al de wensen van onze bewoners 
aan Maria in Lourdes. Dank je wel Jos om onze 
dankbaarheid en gebeden aan Maria van Lourdes 
over te brengen. 

Het thema van de seniorenweek 2016 was “goed 
voor lijf en leden”. We hadden een heel divers 
programma. Er werden smoothies gemaakt. Er was 
een optreden van rollatordans door onze bewoners 
en van kinderdans door Dance4Life. We hebben 
ook heel goed gelachen tijdens de lachyoga. Verder 
waren er meerdere doorlopende activiteiten, zoals 
een wandelzoektocht met foto’s, indoor fit-o-meter 
en een sponsoractie op de hometrainer die ons 
meerdere lachspiegels opgebracht hebben. Als slot 

van de seniorenweek organiseerden we een heuse 
slothappening waar meerdere bekende personen 
kwamen fietsen, o.a. schepenen, burgemeesters, 
wielrenner Marc Wouters, onze directeur Dave 
Roosen, hoofdverpleegkundigen, enz. Sportjournalist 
Noël Truyers was ook van de partij en zorgde voor de 
nodige animo. Iedereen van harte bedankt om van 
de seniorenweek een succes te maken. 

In oktober kwam de buurtbar voor de laatste keer dit 
jaar naar Ocura Beringen! De buurtbar is een koffiebar 
met overheerlijk koffie, hun doel is mensen (buren) 
bij elkaar te brengen. Door onze samenwerking 
maken we er telkens een gezellige namiddag van. 
Het thema van oktober was “multicultureel”. Enkele 
lieve medewerkers maakten hapjes uit verschillende 
windstreken. Waarvoor hartelijk dank! Op die manier 
maakten onze bewoners en bezoekers kennis met 
onze diverse samenleving. 

Koude herfst en winterdagen doen ons denken aan 
gezellig binnenhuisactiviteiten. Ook samen speculaas 
bakken hoort thuis onder deze categorie !

JOS NAAR LOURDES

SENIORENWEEK IN GALERIJ 1

BUURTBAR SPECULAAS

Terugblik
GALERIJ 1
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De aftrap van de seniorenweek was een succes 
voor de bewoners van Zorg op maat. Op maandag 
14 november trokken ze met 34 personen naar de 
Kardijk in Beverlo waar ze genoten van een optreden 
van de New Oldies. Er werd gedanst en er was tijd 
voor koffie en taart.

Dinsdag was er een zoektocht, binnen en buiten, met 
veel puzzelplezier. Tussendoor werd er gefietst voor 
lachspiegels! Voor elke euro die ze ons sponsorden 
hebben we 1 kilometer gefietst. Van de opbrengst 
worden er binnenkort lachspiegels aangekocht!

Woensdag kregen we een optreden van de 
“rollatordansers van Ocura Beringen” en van de 
kinderen van “Dance 4 live” uit Paal.
Ook de lachyoga was een groot succes. Er waren zelfs 
natte broeken van het lachen!

Op vrijdag was er een grote slotfietshappening 
met onder andere burgemeester De Vis van Ham, 
burgemeester Borremans van Heusden-Zolder, 
schepenen Vanhees, Schops en Vints van Beringen 
en ex-wielrenner Marc Wauters. Ze werden 
aangemoedigd en geïnterviewd door Noël Truyers, 
sportjournalist met een hart voor wielrennen.
De plaatselijke entourage van Ocura Beringen waren 
één voor één sterren op de fiets.
De prijsvraag was : “Hoeveel kilometers fietsen 
bekende en minderbekende personen op 5 
hometrainers gedurende 2 uren?”
De gelukkige winnaar was Benny Vints, hij won een 
mand “Goed voor lijf en leden!” (gesponsord door de 
Spar van Beringen).

Gedurende de hele week hebben we heel veel blije 
gezichten gezien….en dat doet deugd!

Dank je wel aan al onze sponsors tijdens de 
fietshappening! We haalden maar liefst 1.500 euro 
op om lachspiegels aan te kopen. En we hebben de 
kilometers ruimschoots bij elkaar gefietst.

Merci!

Wij kijken terug op een geslaagde seniorenweek! Ze deed deugd aan “lijf en leden”!

Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de Sint en zijn Pieten weer op bezoek! Bewoners, hun klein- of 
achterkleinkinderen en het personeel waren allemaal een beetje zenuwachtig. We hebben hen ontvangen 
met leuke Sinterklaasliedjes. De Sint vertelde ons dat we allen braaf waren. We werden dan ook beloond met 
lekker snoepgoed!
Dank je wel Sinterklaas en Zwarte Pieten!

SENIORENWEEK 2016 : GOED VOOR LIJF EN LEDEN!
SENIORENWEEK

ZORG OP MAAT
MIJNHUYS 1
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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

Donderdag 2/2 
Lichtmis pannenkoeken op alle 
wooneenheden als avondeten.

Woensdag 15/2 
Bezoek van de kleuters voor 
de bewoners van het Mijnhuys 
en Zorg Op Maat van 9.15 u tot 
11.30 u.

Januari Februari Maart

Deze activiteiten gaan door onder voorbehoud.

JANUARI
8/1 Juliëtte Lemmens 89 jaar

10/1 Maria Carremans 94 jaar

14/1 Poldine Mertens 85 jaar

16/1 Louisa Gielen 77 jaar

17/1 Chenna Biesemans 84 jaar

18/1 Maria Bielen 85 jaar

20/1 Emma Vanhamel 92 jaar

21/1 Clemence Heymans 93  jaar

23/1 Stans Vandeven 82 jaar

30/1 Mitteke Janssens 89  jaar

fEBRUARI
1/2 Josephine Van Nylen 75 jaar

2/2 Nar Bielen 87 jaar

4/2 Tilleke Van Bael 77 jaar

6/2 Maria Schuermans 90 jaar

6/2 Rosa Lemmens 91 jaar

8/2 Yvonne Keyen 97 jaar

10/2 José Huybrechts 88 jaar

14/2 Rosa Thijs 86 jaar

17/2 José Claes 80 jaar

20/2 Liesette Carmans 83 jaar

23/2 Christof Van Eynde 39 jaar

23/2 Alfons Vanbrabant 87 jaar

26/2 Mia Creemers 84 jaar

27/2 Assunta Oliviero 102 jaar

29/2 Irma Lucas 77 jaar

MAART
1/3 Stanske Poelmans 95 jaar

6/3 Gusta Reykers 88 jaar

7/3 Maria Briers 93 jaar

8/3 Adriënne Dexters 94 jaar

10/3 Lisette Bonneux 84 jaar

11/3 Maaike Coenen 78 jaar

14/3 Romain Rayen 75 jaar

17/3 Louisa Vanmeeuwen 90 jaar

18/3 Rosa Schevernels 77 jaar

19/3 Albertin Reynders 85 jaar

21/3 Astrid Mangelschots 89 jaar

21/3 Nand Tormans 93 jaar

24/3 Rosalie Deboelpaep 90 jaar

25/3 Juliëtte Testelmans 90 jaar

29/3 Angèle Claes 88 jaar

30/3 Maria Bello 84 jaar

30/3 Jos De Wit 82 jaar

31/3 Agnes Masschaele 79 jaar

31/3 Yvonne Reynders 90 jaar

Woensdag 11/1 
Bezoek van de kleuters voor 
de bewoners van het Mijnhuys 
en Zorg Op Maat van 9.15 u tot 
11.30 u in ‘t Trefpunt.

Vrijdag 27/1 
Optreden LINEDANCE Okra in ’t 
Trefpunt: 

voor Mijnhuys 1, Mijnhuys 2, 
Mijnhuys 3 van 10.30 u tot 
11.30 u.

voor Galerij 0 en Galerij 1 van 
13.30 u tot 14.30 u. 

voor Zorg Op Maat en de Thuis-
haven van 15.15 u tot 16.15 u.

Woensdag 8/3 
Bezoek van de kleuters voor 
de bewoners van het Mijnhuys 
en Zorg Op Maat van 9.15 u tot 
11.30 u

Maandag 20/3 
Lentemarkt 13 u tot 16 u.

Vrijdag 24/3 
Spaghettidag van 16u tot 19.30 u 
Iedereen is van harte welkom!!!
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Met enkele vrijwilligers werd er hard gewerkt om deze prachtige Allerheiligen bloemstukjes te 
verwezenlijken, om ze achteraf te koop aan te bieden. En ja hoor, alle 40 bloemstukjes werden verkocht. 
Proficiat aan de helpende handen!

De harde kern van het kienersteam heeft weer hun 
hartje kunnen ophalen. Bij superkienen gaat nie-
mand met lege handen naar huis. Meedoen is de 
slogan. Want iedereen is winnaar.

Woensdag filmnamiddag met de mooie film “Krui-
meltje”. Deze film gaat over een straatjongen met 
zijn hond. Iemand die met zijn humor, levenslust 
en doorzettingsvermogen de wereld naar zijn 
hand weet te zetten.

BLOEMSCHIKKEN

De Demiclowns op bezoek is steeds een hele beleving. En zeker voor onze bewoners met dementie. Via 
non-verbale communicatie zoeken de demiclowns contact met de bewoner. 

Op deze dag kregen we hulp van de leerlingen van het 6e middelbaar schoonheidsverzorging te Diest. 
De leefgroepen van Huyze Oase en Huyze Zonnegloed werden omgetoverd tot een echt schoonheids-
salon. 

Wafelverkoop ten voordele van de animatiekas. 

DEMICLOWNS 

VERWENNAMIDDAG

WAFELBAK

SUPERKIENEN FILM 

Terugblik

WEEK VAN DE SENIOREN
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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
A c t i v i t e i t e n

Donderdag 5/1
Driekoningen cakejes bakken

Vrijdag 6/1
Vieren van Driekoningen

Vrijdag 20/1
Ontbijtbuffet

Maandag 23/1
Zangnamiddag

Vrijdag 27/1
Kookactiviteit Appelstrüdel

Maandag 30/1
Kookactiviteit Appelstrüdel

Woensdag 1/9
Aswoensdag

Maandag 6/3
Kookactiviteit: witloof en 
hespenrolletjes

Maandag 13/3
Kookactiviteit: witloof en 
hespenrolletjes

Maandag 20/3
Bibliotheekbezoek

Dinsdag 21/3
Op de koffie…. In de cafetaria

Maandag 27/3
Zangnamiddag

Vrijdag 31/3
Ontbijtbuffet

Januari Februari MaartMevrouw Maria Greven. Zij is afkomstig van Schulen 
en verblijft op Huyze Oase, kamer 211.

Mevrouw Imelda Vannitsem. Zij is afkomstig van 
Rummen en verblijft op Huyze Avondrood, kamer 
109.

Meneer François Paulissen. Hij is afkomstig van 
St-Truiden en verblijft op Huyze Oase kamer 209.

Mevrouw Rosa Bollen. Zij is afkomstig van Schakke-
broek en verblijft op Huyze Olijfboom, Kamer 003.

Mevrouw Martha Dupont. Zij is afkomstig van Herk-
de-stad en verblijft op Huyze Olijfboom, kamer 003.

Meneer Theo Ectors op 21 september 2016
Meneer Cyriel Guypen 22 oktober 2016 
Mevrouw Alice Boonen 25 oktober 2016
Mevrouw Jeanne Swinnen 25 oktober 2016
Meneer Paulus Franciskus 25 november 2016

JANUARI

14/1 Imelda Vannitsem 88 jaar

15/1 Zr. Damiana 92 jaar

21/1 Lieve Vanbrabant 65 jaar

fEBRUARI

10/2 Mathilde Vanoppen 89 jaar

11/2 Jeanne Smolders 85 jaar

24/2 Yvonne De Bruyn 69 jaar

MAART

2/3 Martha Lavigne 93 jaar

9/3 Gaby Forier 84 jaar

Dinsdag 14/2
Valentijn wafelverkoop in de 
cafetaria

Vrijdag 24/2
Ontbijtbuffet

Maandag 20/2
Zangnamiddag

Maandag 27/2
Optreden Crazy time disco

Er kunnen nog wijzigingen gebeuren in deze kalender.

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

W e  v e r w e l k o m e n . . .

W e  b e t r e u r e n  h e t  o v e r l i j d e n  v a n . . .
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un bon feeling de A à z

Avant de pouvoir commencer à tresser, il fallait 
soigner intensivement les cultures une année 
durant, ce qui représentait beaucoup de travail 
manuel.
Ensuite, le matériau devait être mis à tremper 
pour pouvoir être travaillé. Pour ce faire, on le 
laissait tremper une à trois semaines dans de 
l’eau ordinaire sans adjonction. Le façonnage 
devait ensuite avoir lieu rapidement parce que 
les brindilles séchaient très vite et qu’elles per-
daient alors leur malléabilité. Avant de pouvoir 

commencer, il fallait trier les brindilles, c’est-à-
dire choisir la longueur, l’épaisseur et le type 
adéquats en fonction de la partie du panier à 
réaliser. Le fond, les montants, les anses ou la 
poignée nécessitent évidemment des brindilles 
différentes. Pour le travail plus raffiné, on uti-
lisait généralement un matériau de meilleure 
qualité, à savoir plus malléable et plus souple.

Le travail à réaliser devait être réparti selon la 
taille, la forme, le fond, l’opacité et la fonction. 

Le vannier est un artisan qui tisse des paniers avec toutes sortes de matériaux naturels tels 
que l’osier, le rotin, la paille ou le roseau. Dans les plats pays, on tressait habituellement les 
pousses de saule âgées d’un an que l’on appelait aussi « brindilles ».

Car ces ouvrages de vannerie pouvaient servir 
de panier à œufs, de panier à linge propre ou 
sale, de nid à canard, de panier à beurre, de pa-
nier de pêche ou de nasse.

Un vannier n’avait pas besoin de beaucoup 
d’outils en soi. En fait, un couteau lui suffisait. 
Mais l’utilisation, par exemple, d’une petite ta-
ble très basse et inclinée, de 
différents poinçons, de battes, 
d’un sécateur, de serpettes et 
de faucilles, de maillets et de 
fendoirs lui facilitait le travail.

La vannerie est un métier très 
ancien.
Les paniers tressés étaient au-
trefois un objet d’usage courant indispensable à 
la maison et dans les domaines de l’agriculture, 
de la pêche et de l’industrie. Et ce n’est que dans 
les pays en développement qu’ils ont conservé 
leur fonction d’origine.
Dans notre monde occidental actuel, ces ouvra-
ges sont surtout devenus des objets de décora-

tion. La vannerie en tant que métier appartient 
depuis longtemps déjà au passé.
Pourtant, bon nombre de gens exercent encore 
cet art : certains visent à présenter l’artisanat de 
l’époque à nos contemporains ; d’autres en ont 
fait un merveilleux passe-temps !

Pourquoi un merveilleux passe-temps ?
La vannerie est une forme 
d’activité créative.
Elle a un effet décontractant 
étant donné que vous ne de-
vez penser à rien et que « vous 
pouvez vous vider la tête ». C’est 
une activité qui vous apaise.
La vannerie peut s’exercer à 
l’intérieur, mais également en 

plein air. Et vous pouvez écouter votre musique 
préférée, chanter ou bavarder avec une autre 
personne tout en travaillant. Ou vous pouvez 
opter pour le calme et le silence... Cela fait tou-
jours du bien !

Le vannier
Autrefois un métier ; aujourd’hui un hobby

"La vannerie est 
une forme 

d'activite creative."

Zie pag. 8 - 9voor de Nederlandse versie van dit artikel!
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Bidden tot Onze Lieve Vrouw, Marialiedjes zingen, 
drinken van het bronwater, kaarsje aansteken, lun-
chen in het restaurantje, genieten op een bankje 
in de zon of souvenirtjes kopen voor de kleinkin-
deren. We hebben het allemaal gedaan en gingen 
tevreden met de bus terug naar Voeren.   

Samen in twee busjes kris-kras door de Voerstreek. 
We kwamen door alle zes Voerdorpjes: ’s Graven-
voeren, Moelingen, Sint Martensvoeren, Sint-
Pietersvoeren, Teuven en Remersdaal. De echte 
Voerenaars zagen hun geboortestreek nog eens 
en vertelden waar ze gewoond hadden. Heel bij-
zonder! En we eindigden natuurlijk met een stukje 
Voerense platz bij de koffie.

We herdachten alle overledenen van het afgelopen 
jaar: mevr. Conjaerts, mr. Dillen, mevr. Anastasia, 
mr. Roox, mr. Franckart, mevr. Driesen, mr. Merc-
ken, mevr. Poehlmann, mevr. Henrard, mr. Mahwin, 
mr. Senden, mevr. Caelen, mr. Snoeck, mevr. Kem-
peneers en mr. Godin. Ook de recent overledenen 
mevr. Simonis, mevr. Ory, mevr. Jötten en mr. Of-
fermans werden niet vergeten.

Olivia met haar gitaar liet ons genieten en volop 
meezingen met haar liedjes uit de oude doos. Maar 
ook alleen luisteren, maakte ons al blij.

Prier la Vierge Marie, entonner des chants mariaux, 
s’abreuver à la source, allumer une bougie, déjeuner 
dans le petit restaurant, profiter du soleil assis sur un 
banc ou acheter des souvenirs pour les petits-enfants. 
Tout cela, nous l’avons fait. Et c’est avec un sentiment 
de plénitude que nous sommes rentrés à Fouron.

Rassemblés dans deux minibus pour sillonner la 
région fouronnaise, nous sommes passés par les six 
villages des Fourons : Fouron-le-Comte, Mouland, 
Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Teuven et 
Rémersdael. Les vrais Fouronnais ont eu l’occasion de 
revoir une fois de plus leur région natale et de racon-
ter où ils avaient habité. C’était très particulier ! Et 
nous avons évidemment terminé par un morceau de 
« Voerense platz » (cougnou fouronnais) en accom-
pagnement du café.

Nous avons célébré la mémoire de tous les défunts 
de l’année écoulée : Mme Conjaerts, M. Dillen, Mme 
Anastasia, M. Roox, M. Franckart, Mme Driesen, M. 
Mercken, Mme Poehlmann, Mme Henrard, M. Ma-
hwin, M. Senden, Mme Caelen, M. Snoeck, Mme Kem-
peneers, M. Godin.
Nous n’avons pas non plus oublié Mme Simonis, Mme 
Ory, Mme Jötten et M. Offermans qui nous ont quittés 
récemment.

Olivia et sa guitare nous ont procuré du plaisir et 
c’est en chœur et à tue-tête que nous l’avons accom-
pagnée en chantant sur ses chansons d’hier. Mais le 
simple fait de l’écouter nous remplissait déjà de joie.

Terugblik Coup d’oeil  
  rétrospectif

BEDEVAART BANNEUx

TOEREN DOOR GROOT VOEREN

HERDENKINGSDIENST

OPTREDEN VAN OLIVIA (VAN HUIS VAN DE MENS)

PèLERINAGE à BANNEUx 

CIRCUIT à TRAVERS LES FOURONS 

OFFICE COMMéMORATIF 

PRESTATION D’OLIVIA
(DE L’ASSOCIATION HUIS VAN DE MENS) 
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NOVEMBER … SENIORENMAAND

Met de dansschoenen aan gingen de voetjes van 
de vloer. De dansmuziek gaf ons vleugels!   

Al zo vaak gezien en nog altijd geweldig mooi. Kei-
zerin Sissi en haar Franz-Jozef blijven ons boeien!

Hier hoeven we eigenlijk niks over te zeggen want 
de foto’s spreken voor zich!                                            

Samen met de mensen van het Dorpstreffen wer-
den we door een video en een kleine expositie 
weer even teruggebracht naar de tijd van toen. We 
zagen hoe er toen fruit werd ‘ingemaakt’, boter ge-
maakt, kaas gemaakt, brood en wafels gebakken. 
Zoals onze moeders en ook wijzelf dat deden. En 
wat een verrassing: onze Tiny was gastspeler in de 
film!

Daar was hij weer, die lieve goede Sint. Zijn 
twee Pieten kwamen ons wel bekend voor.                                                                                                                                            
Sinterklaas was natuurlijk weer de enige échte Sin-
terklaas. Maar zijn witte baard zag er veel beter uit 
dan vorig jaar! Tot volgend jaar, Sinterklaas!          

Une fois les chaussures de danse aux pieds, nous 
nous en sommes donné à cœur joie. La musique en-
traînante nous a donné des ailes ! Un quizz sur la famille royale belge avait été organisé 

en l’honneur de l’Armistice et de la Fête du Roi. Vous 
auriez dû entendre nos cellules grises s’activer !

Il n’y a rien à dire à ce sujet puisque les photos parlent 
d’elles-mêmes !

Une vidéo et une petite exposition nous ont briève-
ment replongés, nous et les membres de la Rencontre 
intravillageoise, au temps d’avant. Nous avons vu 
comment on fabriquait alors des conserves de fruits, 
du beurre, du fromage, du pain et des gaufres. Comme 
nos mères et nous-mêmes le faisions à l’époque. Et 
quelle surprise : notre Tiny faisait partie des guest 
stars du film !

Et voilà, Saint Nicolas venait chez nous. Ses deux 
Pères Fouettards ressemblaient ... on ne sait pas à qui.                                                                                                                                             
Saint Nicolas, il était le seul vrai Saint Nicolas, bien 
sûr. Mais sa barbe blanche était beaucoup meilleure 
que l’année dernière! 

DANSNAMIDDAG IN BILZEN

FILM: SISSI, DEEL 1, 2 EN 3

HONDJES OP BEZOEK

KEUKENGERIEF VAN VROEGER

SINTERKLAASFEEST

APRèS-MIDI DANSANT à BILZEN 

qUIZZ

PETITS CHIENS EN VISITE 

USTENSILES DE CUISINE D’ANTAN 

FêTE DE SAINT-NICOLAS 

Ter ere van Wapenstilstand en Koningsdag was er 
een quiz over het Belgische koningshuis. Je had 
onze hersens eens moeten horen kraken!

qUIZ

C’est un film que l’on a vu et revu et, pourtant, on 
adore encore et toujours le revoir. L’impératrice Sissi 
et son François-Joseph nous fascinent toujours au-
tant.

FILM : SISSI, PARTIES 1, 2 ET 3 

DECEMBER
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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 1/3
Aswoensdagviering 
 Célébration du Mercredi des  
 Cendres 

Dinsdag / mardi 7/3
Bezoek van de hondjes  
 Des chiens en visite

Dinsdag / mardi  14/3 
 Steakdag
 Journée steak

Donderdag / jeudi 5/1
Nieuwjaarsdiner 
 Diner du Nouvel an

Vrijdag / vendredi 6/1
Driekoningenfeest en 
Nieuwjaarsreceptie 
 Fête de l’Epiphanie et 
 Réception du Nouvel An

Maandag / lundi 9/1
Modeshow met solden!   
 Défilé de mode avec solden!

Donderdag / jeudi 2/2 
Maria Lichtmis viering   
 Maria Lichtmis viering   

Woensdag / mercredi 22/2
Optreden van Dansmariekes  
 Spectacle de Majorettes

Donderdag / jeudi 24/2
Carnavalsfeest / Bezoek van 
Raad van elf / Verjaardagsfeest 
 Fête du Carnaval / Visite   
 du Conseil des Onze / Fête des  
 anniversaires

Dinsdag / mardi 28/2
Grote carnavalsstoet   
 Grand cortège du Carnaval 

Data onder voorbehoud. / Les dates sont sous réserve.

JANUARI / JANVIER

2/1 Clara Lemmens 90 jaar / ans

6/1 Albine Hermesse 84 jaar / ans

31/1 Jeanne Closson 86 jaar / ans

fEBRUARI / féVRIER

4/2 Alvarina Rodriguez - Prado 83 jaar / ans

8/2 Anny Benders 82 jaar / ans

9/2 Guillaume Nijssen 86 jaar / ans

14/2 Mia Kerkhofs 88 jaar / ans

15/2 Eugenie (Julienne) Weerts 83 jaar / ans

20/2 Soeur Bernadette Pirson 77 jaar / ans

23/2 Jozef Marechal 90 jaar / ans

MAART / MARS

2/3  Nol Dodemont 91 jaar / ans

7/3 Victor Wouters 83 jaar / ans

9/3 Julie Senden 93 jaar / ans

15/3 Maddy Aussems 84 jaar / ans

15/3 Victor Maes 89 jaar / ans

18/3 Gertrude Meessen 88 jaar / ans




