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Rozen bloeien op Avonturenberg in Beringen-Mijn
Ingestuurd door Dany Tielens

BERINGEN

Vorige vrijdag vond de inhuldiging plaats van de rozen op
de Avonturenberg, de vroegere mijnterril in Beringen-Mijn.
Dit plechtige moment ging
samen met het plaatsen van
een infobord in samenzijn
met de voorzitter en leden
van de Rozenkring, de schepen van recreatie Jessie De
Weyer, de sponsor DCM en
de mensen van Be-Mine, die
een handje toestaken bij de
aanplantingen.

Hondsrozen

Enkele jaren geleden merkte Michel Oyen, voorzitter
van de Rozenkring, tijdens
een wandeling op de Avonturenberg dat er spontaan
hondsrozen bloeiden op
deze plek. Dit bracht hem
op het idee om aan de stad
voor te stellen om ook andere oude, winterharde rozensoorten aan te planten.
Na groen licht van de stad
en een grondige analyse van
de bodem werden in 2017 de
eerste rozen aangekocht en
aangeplant door de medewerkers van de Rozenkring.
Vervolgens werden de rozen van de juiste zorgen
voorzien!

De resultaten van deze inspanningen worden ondertussen zichtbaar. Gedreven
door het succes kocht de
stad dit jaar bijkomende
planten aan die ondertussen ook al een plaatsje hebben gekregen op de Avonturenberg.
Schepen van recreatie Jessie
De Weyer: “Het werd hoog
tijd dat onze partners ook
eens in de bloemetjes werden gezet. De wandelaars
op de Avonturenberg kunnen nu genieten van prachtig bloeiende rozen. Dit
project is een prima voorbeeld van efficiënte participatie en toont dat we, om
mooie kleinschalige projecten te kunnen realiseren, samenwerking met creatieve
en enthousiaste mensen
moeten stimuleren.”
Michel Oyen: “Zonder de
ondersteuning van de stad
en commerciële sponsors
had ik deze droom niet kunnen realiseren. Ik ben dankbaar dat ik die kans heb gekregen.”

Vijfdejaars gaan aan de slag in oefenfirma IC Innovation
Ingestuurd door Brigitte Ramaekers

HERK-DE-STAD

Oefenfirma’s zijn virtuele bedrijven waar leerlingen in
een veilige omgeving bedrijfsrealistische taken
uitvoeren. Op die manier verwerven ze competenties en
attitudes die ze in het echte arbeidsleven nodig hebben.
De vijfdejaars Handel van
de Sint-Martinusscholen
waren dit jaar tewerkgesteld in het fictieve bedrijf
IC Innovation, een bedrijf
met 3 afdelingen: Technologie, Bureau en Sport. De
leerlingen doorliepen de
drie afdelingen in verschillende functies. Uiteraard
hadden ze ook contact met
virtuele bedrijven van andere scholen. Via allerlei
praktische taken en met
een realistische documen-

tenflow, zijn ze nu vertrouwd met bedrijfsprocedures.
Creativiteit is onmisbaar in
het bedrijfsleven en dus
mochten de leerlingen in de
laatste weken van het
schooljaar in kleinere groepen allerlei activiteiten organiseren. Zo was er een
bedrijfsbezoek aan Belfius
met een gesprek met de
kantoordirecteur. Bij de
notarissen Benoit Levecq
& Manu Beelen leerden ze

over de dagelijkse werking
van een notariaat.
Een andere groep organiseerde een bedrijfsbezoek
aan LASE, gespecialiseerd
in automatiseringstoepassingen voor de automobielsector. Via een rondleiding kregen ze een goed
beeld van de workflow. Enkele leerlingen maakten
een economisch spel rond
de ICT-gigant Microsoft
waarbij de klasgenoten
moesten
samenwerken.
Ook voor de opvolging
was aandacht: de vierdejaars Handel kregen in een
gemoedelijke sfeer informatie over de vakken en de
oefenfirma voor volgend
schooljaar.

Nieuw busje voor dienstencentrum ‘t Klavertje
Ingestuurd door
Jo Janssen

Actie weekendje
ontstressen
“Eifel Ranch”
bij bestellingen > 2.500€
(excl btw) poorten
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Lokaal dienstencentrum
‘t Klavertje wordt 10 jaar
en dat wordt gevierd.
Er waren al gratis bubbels vóór het feestmenu
van het seniorenrestaurant, dat druk bezocht
werd. Enkele dames werden met het nieuwe busje
opgehaald (foto). Dit
busje staat ter beschikking van mensen die een
verplaatsing zelf niet
meer kunnen maken.
Ook mensen met een rolstoel kunnen mee. Het
dienstencentrum staat in
voor de planning van het
busje.
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