
 
 
 
 
 

 

 

OKRA Veldwezelt 
Op bezoek bij WZC De Bessemerberg 2015 
Okra vergeet zijn leden in het woonzorgcentrum niet. Alle maanden gaat de 
voorzitter het ledenblad persoonlijk brengen en blijft hij een hele tijd kletsen 
met zijn klanten. 

Het leek ons een goed idee om met geïnteresseerde leden eens een bezoek te 
brengen aan het woonzorgcentrum De Bessemerberg om met eigen ogen te zien 
hoe onze dorpsgenoten daar verblijven. 
 
Wat het eerst opvalt is de ligging: midden in het bos, ver van de dorpskern. Je zou 
veronderstellen dat men voor senioren een meer centrale plaats zou verkiezen. De 
directeur, Patrick Claes, legt uit dat minder mobiele mensen toch niet meer zo vaak 
buiten komen. Er zijn te veel obstakels: de bestrating is niet geschikt voor rollators, 
de stoepen vormen een hinderpaal, en terrassen zijn vaak niet erg toegankelijk. Dus 
probeert men het dorpsgevoel in het woonzorgcentrum zelf te creëren. Er is een 
cafetaria dat voor iedereen toegankelijk is, een kapsalon en zo nodig haalt men de 
markt in huis. 
 
De opbouw van het gebouw is ook in die zin opgevat, beneden  is het cafetaria en de 
administratieve diensten. Op de drie verdiepingen verblijven de bewoners. Men heeft 
ook hier de illusie van een dorp willen creëren: met straten en wijken. Iedere kamer 
heeft uitzicht naar buiten, op de natuur. De kamers worden naar eigen smaak 
ingericht. Op elke verdieping zijn er pleintjes waar de bewoners kunnen samenzitten. 
Er verblijven op dit ogenblik 120 bewoners, gemengd van gezondheid en hiervoor 
zijn 106 personeelsleden. Een verblijf kost ongeveer 55 euro per dag. Voor de 
toekomst zijn er nog 10 kamers voor kortverblijf gepland. 
 
Hilde Beckers, directeur zorg, en Patrick Claes, directeur, gaven uitleg en antwoord 
op al onze vragen. We konden een kamer bezoeken en door de gangen wandelen. 
Wat opviel was de rust en de aangename sfeer. 
 
Dan troffen we onze dorpsgenoten in het cafetaria. De directie had voor vlaai en 
koffie gezorgd en meneer Gust Thewissen had iedereen verwittigd, zodat het een 
gezellige namiddag werd. Oude verhalen werden opgedist en oude vriendschappen 
hernieuwd. 
 
Met onze dank aan Gust, die zijn organisatietalent nog eens volledig ontplooid heeft 
en dank aan de directie voor de hartelijke ontvangst.  
 
Odette Biets 
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En toen brak de hel los... 
OKRA-Academie over WO II 
75 jaar geleden veranderde het rustige leven van de grensbewoners van Eben-
Emael tot Briegden plots in een nachtmerrie toen op vrijdag 10 mei 1940 de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Deze lezing van OKRA-Academie over WO II in 
het Berenhof op maandagnamiddag 19 januari 2015 was een overdonderend 
succes. 

Stoelen (moeten) bijzetten bij een activiteit is altijd een opsteker voor een 
organisator. En dat was nog  niet voldoende. Ook de schuifdeuren moesten worden 
opengezet om de 150 geïnteresseerden een plaatsje te bieden. Een forse opkomst 
lag in de lijn der verwachting, want de promotie kon tellen: een flyer in elke 
brievenbus, aankondigingen in Het Belang en in ons parochieblad, via Facebook 
werden meer dan 500 bezoekers bereikt, ...   
 
Mathieu Geurts begon al in de aanloop naar de 50-jarige herdenking van het begin 
van WO II veel getuigenissen, vooral over de meigebeurtenissen in Veldwezelt, op te 
tekenen. Germain Geelen is een verwoed verzamelaar van documenten over die 
periode. Mathieu Beckers confronteert overleveringen met archiefstukken en plannen 
om tot een zo nauwgezet mogelijke reconstructie te komen van de meidagen ’40.  Zij 
namen elk een deel van de presentatie voor hun rekening. 
 
De economische crisis van de jaren dertig, na de beurscrash van 1929, ging 
grotendeels aan Veldwezelt voorbij. De kerk werd verder afgebouwd, het 
zusterklooster kwam er, heel wat woonhuizen dateren uit die periode. De aanleg van 
het Albertkanaal en de defensiewerken, zoals Fort Eben-Emael, zorgden voor 
werkgelegenheid. De middenstand bloeide met schrijnwerkers, kleermakers, 
aannemers, bakkers, slagers en als uitschieter meer dan 40 cafés en drankhuizen. 
 
Steeds weer blijkt er onbekend fotomateriaal op te duiken dat door nauwgezet en 
kritisch onderzoek steeds beter kan geduid worden. Een emotioneel moment vormde 
de lijst van de tientallen burgerslachtoffers die op 10 mei in Kesselt en Veldwezelt 
vielen. Vooral triest is de jonge leeftijd van heel wat kinderen die toen het leven 
lieten. 
 
Van WO I kunnen we geen getuigen meer aan het woord laten, voor WO II ligt dat 
anders. Maandag waren meerdere personen aanwezig die getuigden van hun eigen 
ervaringen in die eerste oorlogsmaanden, verhalen die met een warm applaus 
ondersteund werden.  
 
De aangrijpende verhalen van ooggetuigen en nog veel meer rond WO II mag u later 
in ons parochieblad, Kerk & leven van Gellik-Kesselt-Veldwezelt, verwachten. 
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50 jaar OKRA 
Feest 2013 
In de voorbereiding van het 50-jarig jubileum van OKRA hadden we 
vooropgesteld dat het vooral een gezellig feest moest worden, met voldoende 
tijd om de gasten te ontmoeten. En dat is het ook geworden. 

We begonnen met een diner voor de aanwezige leden. Vlak na het dessert kwamen 
de eerste gasten al binnen. De burgemeester, de schepen van senioren, 
verschillende gemeenteraadsleden, collega's van OKRA- trefpunten uit de buurt en 
verenigingen uit Veldwezelt, kwamen met ons meevieren. 
De voorzitter opende met een welkom voor de aanwezigen en dan schetste de 
secretaris een historiek van OKRA. Van het ontstaan van de vereniging zijn niet veel 
feiten meer voorhanden, maar uit het geheugen van de oudere bestuursleden 
kunnen we het volgende nog halen: de feestdiners werden door de bestuursleden 
zelf gekookt: soep met groenten die ze uit de eigen tuin meebrachten en dan 
frikadellen met tomatensaus. Hoogtepunt van het jaar was toch de reis, die door 
Albert Keulen tot in de puntjes verzorgd werd. In de voormiddag werd een Mariaoord 
bezocht, in de namiddag een bedrijfsbezoek of iets cultureels en 's avonds ging men 
dansen in een gelegenheid met een orgel. Die reizen en bezoeken werden 
georganiseerd zonder Google of e-mail, per brief, in dat plechtige fluwelen 
Nederlands dat men toen nog hanteerde. 

In de loop van die 50 jaar hebben heel wat bestuursleden hun tijd en talenten ter 
beschikking gesteld van OKRA. Dit jaar is Gust Thewissen al 25 jaar bestuurslid van 
OKRA en dat verdient wel een speciale vermelding. 

Als ik mag dromen van de toekomst, dan droom ik dat OKRA Veldwezelt de warme, 
open vereniging blijft die ze altijd geweest is, met een flink uitgebouwde werking: 
sport voor de jong- gepensioneerden, reizen voor de cultuurliefhebber, meer 
deelnemers aan OKRA- academie, ...  
In 2001 verscheen een artikel in het parochieblad waarin Reporter 32 het kerstfeest 
van de senioren beschreef en op het einde lezen we deze gevleugelde woorden: Er 
wordt hoopvol uitgekeken naar meer jonge gepensioneerden. Ook zij zullen zich 
zeker thuis voelen! En maak jezelf maar niet wijs dat je je veel te jong voelt voor die 
levenslustige seniorenclub, want wij hebben ondervonden dat de sfeer er - verdorie - 
jong van hart en geest is. Woorden die nu ook nog gelden. 
 
Odette Biets, secretaris 



 
 
 
 
 

 

 

 Voorzitter Servais Hermans en secretaris Odette Biets blazen samen 

    '50' kaarsjes uit 

 Het bestuur: staande van links naar rechts: Mia Keulen, Annie  

    Castermans, Idalie (Lieke) Franssen, Isabella (Bella) Cleuren, Lucie 

    Roggen, Julia Castermans, Servais Hermans, Gust Thewissen 

 De leden 
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Kerst bij OKRA Kesselt en Veldwezelt 
Bij OKRA vinden we het belangrijk dat de leden de kans krijgen om elkaar te 
ontmoeten. Daarom doen we ook inspanningen om, vooral in de eindejaarsperiode, 
de 55-plussers samen te brengen op een gezellig kerstfeest. De tafels zijn mooi 
versierd, de geuren van het diner verwelkomen de gasten al van bij de ingangsdeur, 
de mensen hebben mooie kleren aan en we verwachten dat het een fijne namiddag 
wordt. 78 deelnemers zijn op 2 december aanwezig om samen gezellig feest te 
vieren. Na het welkom van de voorzitter en een woordje van bezinning van meneer 
pastoor, wordt het diner opgediend. Alles verloopt vlekkeloos, al waren de balletjes 
van de tomatensoep niet eerlijk verdeeld, sommigen hadden er wel 12, terwijl 
anderen het met één zielig balletje moesten stellen.  
 
De ontspanningsgroep van Neerharen heeft ons opgevrolijkt met een paar sketches, 
er was nog een tombola en bij het naar huis gaan, kreeg iedereen en speculaashart 
als kerstgeschenk mee naar huis.  
 
Op 22 december werd dit nog eens overgedaan voor de kaart- en kienclub. Hetzelfde 
stramien: lekker eten, prettige conversatie, goed gezelschap. Na het eten werd alles 
afgeruimd en ging het kienen en kaarten gewoon door.  
Het mag wel eens gezegd worden dat de motor achter deze activiteiten, Servais 
Hermans, een dikke proficiat verdient. Het vraagt toch wel wat organisatie en werk 
om deze feesten vlekkeloos te laten verlopen en hij neemt het leeuwendeel op zijn 
schouders.  
 
Op 13 januari komen we weer samen voor een gezellige namiddag. Dan komt René 
Thewissen het verhaal van Helena’s Hof vertellen.  
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