29/05/2018

Persbericht

Beste journalist,
Beste redactie,

Uitnodiging pers: vrijdag 1 juni - Deze zomer herbeleeft WZC De
Wending in Turnhout de legendarische Expo 58
Op vrijdag 1 juni om 10u30 is het zover, dan verklaart
Zorggroep Orion de tentoonstelling Expo 58 officieel open.
In 1958, 60 jaar geleden werd deze wereldtentoonstelling in
Brussel georganiseerd. De expositie verzamelt flink wat
memorabilia en er zijn ook een hele resem getuigenissen
bewaard van senioren uit Turnhout die nog mooie
herinneringen koesteren aan deze Expo. Een gevarieerde
verzameling van foto's, posters, plannen, ansichtkaarten enz.
doet de herinneringen meteen weer opflakkeren. De
tentoonstelling is voor jong en oud te zien in de inkomhal
van WZC De Wending 1 overdag tussen 9 en 16 uur, van 1
juni tot en met 15 september.
Zusje Collier: "In het begin leefde wereldtentoonstelling nog niet zo want we wisten eigenlijk niet wat het was.
Maar hoe meer we er over hoorden praten, hoe nieuwsgieriger we werden.
Toen ging de vrouwengilde van Turnhout naar de Expo. We gingen met elk uitje mee en dus nu ook. Het was
overweldigend en machtig, al die gebouwen. En ook de aankleding met water, fonteinen en bloemen. Het
was heel mooi."
Andre van Deun: "Wat ik mij herinner? De tomatensoep in het paleis van Marie Thumas! En de sandwiches met
de eerste Planta. En de kunstmatige zeegolven in het Nederlands paviljoen!"
Michel De Bont: "Mijn sterkste herinnering aan Expo 58 is een geur. De indringende geur van vloeibare
chocolade in het Paviljoen van nv Chocoladefabrieken Jacques. Daar werd dagelijks vijf ton chocolade
geproduceerd. Chocolade en praliné-vulling werden daarvoor dagelijks per tankwagen uit Eupen aangevoerd.
Vanaf een loopbrug kreeg ik te zien hoe de chocolade gegoten en verpakt werd. Als je weet dat geuren
stijgen, dan weet je dat de chocoladegeur overweldigend was. Het was bovendien een erg didactisch
perspectief: de loopbrug bood een overzicht over de lopende band, de kuipen, de automatische
temperatuurmachine, de gietvormen. Het leek wel 'Sjakie en de Chocoladefabriek' ! "
UITNODIGING PERS - OPENING EXPO 58 - VRIJDAG 1 JUNI - 10U30
Zorggroep Orion nodigt u graag uit naar de opening van deze tentoonstelling. Plaats van afspraak is de
inkomhal van WZC De Wending 1, Albert Van Dyckstraat 18.
Vriendelijke groeten
Bart Michielsen - algemeen directeur
Luc Op de Beeck – voorzitter
RSVP: Graag uw aanwezigheid bevestigen via uw perscontact katrien.adriaens@zorggroep-orion.be
Zorggroep Orion ging op 1 januari 2017 van start. Het omvat op dit moment woonzorgcentrum De Wending,
de Groep van Assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck en ontmoetingscentrum De
Meerloop. Ruim 170 medewerkers en 200 vrijwilligers zetten zich samen in om integrale, kwalitatieve en
mensgerichte zorg- en dienstverlening te bieden. Zorggroep Orion bouwt in zijn werking op drie
basiselementen: betere zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie.
PERSCONTACT
Katrien Adriaens – adviseur communicatie – G 0478 517801 - T 014 474205
E katrien.adriaens@zorggroep-orion.be - www.zorggroep-orion.be

