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Horpmaal viert vandaag eeuwelinge

Bisschop feliciteert Odile
met honderdste verjaardag
HEERS = In Horpmaal wordt vandaag 15 januari

feest gevierd. Aanleiding is de honderdste verjaardag
van Odile Laquay. Het kranige oudje woont aan de
Cartuyvelstraat 1, en verkeert nog in een uitstekende
gezondheid, «In eerste instantie wou maniet weten van
een viering van haar verjaardag,» zegt zoon Antoine.
Maar nu de gehuren het huis mooi hebben versierd en
het gemeentebestuuren de parochie beslist hebben om
haardonderdag te huldigen, heeft ze daar niks meer op

Woensdag kwam bisschop Paul Schruers haar reeds
feliciteren.

Odile Laquaywerd gehoren in
Horpmaal op Í5 januari 1898.
Alsjong meisje ging ze dienen in
het Luikse. Wadien kreeg ze een
job in de zoo van Antwerpen. Na
de eerste wereldoorlog leerde ze
haar man Guillaume Beelen
kennen. Samen kregen ze drie
kinderen. Antoine, Jenny en
Paula. Inmiddels zijn daar nog
eens vijf kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen _bijgeko-
men. [n'68 overleed Guillaume.

Bisschop

Woensdag kreeg Odile al
groot bezoek naar aanleiding
van haar eeuwfeest. Bisschop
Paul Schruers bezocht haar, op
uitnodiging van de pastoor van
de parochie, en schonk haar cen
kruis. Odile was heel gelukkig
met haar geschenk,
Odile zelf wouoorspronkelijk

miet weten van een viering. «Ma

is nogal bescheiden,» zegt dach-
ter Jenny. <Toch hebben we
haar, na lang aandringen van de
buurt, kunnen overtuigen. De
voarbije dagen hebben de buren
onder leiding van Danny Orye

het huis mooi versierd. Boven-
dien heeft Carolien Vandermeer

gezorgd voor een receptie na de
mis dic vanavond om 19 uur
plaatsvindt in de parochiekerk.
Ookdeburgmeester is al hier ge-
weest. Hij is haar officieel ko-

men uitnedigen voor de recep-
Ue.

Odile Laquay beschikt nog
steeds overeen uitzonderlijk ge-

heugen. Ook haar gehoor en
zicht zijn nog goed, Ze praat
graag over vroeger. Vooral over
de eerste wereldoorlog raakt ze
maar niet uitverteld, „Hoe dik-

wijls zou ze ons werteld hebben
dat ze een belofte gedaan had
aan de Heilige Maagd Maria dat
indien haar broer Adrien - die tij-

dens de eerste wereldoorlog in
de loopgraven vacht - heelhuids
zou thuiskomen, ze in het kloos-

ter zou gaan. Op haar twee blote
knieën had ze dat beloofd in de
basiliek van Kortenbos. Maar
toen enkele tijd later Adrien

heelhuids terug thuis kwam van
de oorlog zei ze: Mu zit ik hier
met de gebakken peren, nú moet
ik hetkloosterin. Blijkbaar heeft
Onze Lieve Heer haar dat toch
vergeven, anders zou ze wellicht
nooit 100 jaar zijn geworden,»
lacht Jenny.

  
De 100jarige Odile Lagquay kreeg woensdag ondermeer het bezoek van

bisschop Paul Schruers. (Foto: J.P.)

Ziek

De eeuwelinge in kwestie
staat elke dag om 8.30 uur op.
Nadat Antoine koffie heeft pe-
maakten ze heeft ontbeten zet ze
zich in de stoel aan het venster. 's

Middags komt dochter Jenny
met het eten en kan Antoine naar
huis. 's Avonds komt hij terug en
blijft hij bij haar gedurende de
nacht. «We kunnenma niet meer

alleen laten,» zegt Jenny. =Vo-
rig jaar is ze heel ergziek pe-

weest. In november '96 brak ze

haar heup. Na tien weken zie-
kenhuis viel ze even later haar
been over. Noggeentwee maan-
den later brak ze haar schouder
en vervolgens werd ze gecon-
fronteerd met een maagbloe-

ding. Sedert 13 augustus is ze
echter opnieuw thuis. Ze is vol-
ledig hersteld. Hopelijk kan ze
vanavond naar de receptie. De
geburen hebben te hard hun hest
gedaan om hen niet even te ku-
men groeten.» J.P.


