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Voorwoord  

 

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

 

De Sint is reeds veilig en wel vertrokken naar het warme Spanje. 

In Stede Akkers brengen we zelf de warmte in huis en maken we 

ons klaar voor het eindejaar. Zachte lichtjes en kerstmuziek 

zorgen voor sfeer in en om het huis. De kerststal en kerstboom 

staan te pronken.  

 

Ook in deze feestperiode zit de activiteitenkalender boordevol.  

Kerst en nieuwjaarsfeestjes, kinderen die langs komen met hun 

nieuwjaarsbrief, extra bezoekjes, … . Een fijne warme en gezellige 

tijd in huis.  

 

Vanaf eind januari maken we ons klaar voor de familieontbijten op 

de zaterdagmorgen. Per blok nodigen de bewoners hun dichtste 

familie of beste vrienden uit om samen rond de feesttafel aan te 

schuiven. Net zoals thuis. We kijken er naar uit.  

 

In herinnering kijkt terug naar de overleden bewoners van de 

voorbije periode. We bewaren hun dierbare herinnering in ons 

hart. We verwelkomen de nieuwkomers en wensen dat ze zich hier 

gauw thuis mogen voelen.  

 

Bewoner in de kijker is Jos van Gorp. Jos en zijn echtgenote Jet 

vertellen ons hun levensverhaal. Samen beleefden ze vele mooie 

momenten die ze graag met ons delen. Dankuwel Jos en Jet!  

 

Aan u allen veel warmte, gezondheid en geluk toegewenst in 

2019!  

 

 

Veel leesplezier.  

Trees Mertens 



4 
 

 Activiteiten JANUARI  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Din 1  NIEUWJAAR  

Woe 2    

Don 3 10.00u Tijdschriften A & D In de kamer 

 14.00u  Bingo Leefruimte 

Vrij 4 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Djembé C Leefruimte 

Zat 5    

Zon 6 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 7 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 8 10.00u Wandeling Cafetaria 

 10.00u Violacc# Kapel van het 

Gasthuis 

 14.00u Muzieknamiddag A & C Leefruimte 

Woe 9 10.00u Breigroepje Leslokalen 

Don 10 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 11 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

Zat 12    

Zon 13 10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 14 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 15 14.00u Nieuwjaarsreceptie Leefruimte 

Woe 16    

Don 17 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 18 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte  

10.00u Voorlezen voor bewoners 

met dementie 

Blok A 
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* voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien 

 

  

Zat 19 8.45u Familieontbijt C Cafetaria 

Zon 20 10.00u Woorddienst C & D* Leslokalen 

Maa 21 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 22 10.00u Leescontacten Leefruimte 

 14.00u Optreden Trabant Cafetaria 

Woe 23    

Don 24 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 25 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 13.30u Boekenbedeling C In de kamer 

Zat 26    

Zon 27 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 28 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 29 10.00u Tijdschriften B & C In de kamer 

 14.00u Verjaardagsfeestje Leslokalen 

Woe 30 10.00u Breigroepje B & D Leefruimte D1 

 14.00u Zangkoor ‘De tijd van toen’ Leslokalen 

Don 31 14.00u Bingo Leefruimte 
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 Activiteiten FEBRUARI  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Vrij 1 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 10.00u Djembé Blok D 

Zat 2 08.45u Familieontbijt A Cafetaria 

Zon 3 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 4 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 5 14.00u Sjoelen Leefruimte 

Woe 6    

Don 7 Vanaf 

10.00u 

Tijdschriften A & D In de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 8 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 10.00u Violacc# klassiek concert  Kapel  

Zat 9 08.45u Familieontbijt DVC Cafetaria 

Zon 10 10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 

15.00u Superprestige/veldrijden 

Hoogstraten 

Veiling 

Maa 11 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 12 10.00u Wandeling Cafetaria 

 14.00u Muzieknamiddag B & D Leefruimte 

Woe 13 10.00u Breigroepje A & C Leefruimte A1 

Don 14 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 15 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 10.00u Voorlezen voor bewoners 

met dementie  

Blok C 

Zat 16 

 

08.45u Familieontbijt B Cafetaria 
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* voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien 

 
 
  

Zon 17 10.00u Woorddienst C & D* Cafetaria 

Maa 18 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 19 10.00u Leescontacten Leefruimte 

Woe 20    

Don 21 14.00u Bingo Leefruimte  

Vrij 22 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 10.00u Gebruikersraad voor de 

afgevaardigden 
Vergaderzaal 1 

 13.30u Boeken C In de kamer 

Zat 23    

Zon 24 10.00u Misviering A & B* Cafetaria 

Maa 25 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 26 10.00u Tijdschriften B & C In de kamer 

14.00u Verjaardagsfeestje  Leslokalen 

Woe 27 10.00u Breigroepje B & D Leefruimte D1 

 14.00u Zangkoor ‘De tijd van toen’ Leslokalen 

Don 28 14.00u Bingo Leefruimte 
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Activiteiten in de kijker 
 
Violacc# 
 
Op dinsdag 8 januari komen er 3 muzikanten om 10 uur in de 
Kapel van het Gasthuis (de grot) optreden. Zij spelen accordeon, 
viool en contrabas en nemen ons mee door een wereld van 
melancholie en weemoed, van hartstocht en brandend vuur. 

 

Familieontbijt 2019 

Genoot u vorig jaar ook zo van lekker eten tijdens het 

familieontbijt? Of bent u nieuw en nieuwsgierig naar dit gebeuren?  

Het is een mooie jaarlijkse traditie waarbij we alle bewoners met 

hun familie uitnodigen om samen feestelijk te ontbijten. Net als 

vorig jaar organiseren we dit per blok, telkens op een 

zaterdagvoormiddag. 

U ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging met de 

correcte informatie. Dit zijn de data, schrijf ze alvast in uw 
agenda.  
 

 Blok C: Zaterdag 19 januari 2019 
 Blok A: Zaterdag 2 februari 2019 
 DVC: Zaterdag 9 februari 2019 
 Blok B: Zaterdag 16 februari 2019 
 Blok D: Zaterdag 23 maart 2019 

 

U bent van harte welkom. Zorg dat u 
er bij bent!  
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Nieuwjaarsreceptie 

Dinsdag 15 januari 2019 heffen we het glas op het nieuwe jaar, 

samen met alle bewoners. We maken er een gezellige namiddag 

van met een lekker drankje en hapje.  

Kom om 14u naar je leefruimte en toost mee op het nieuwe jaar! 

 
 
 

 

 

 

 

Veldrijden 

Bent u een wielerliefhebber?  
 
Noteer alvast zondag 10 februari in uw agenda als u graag naar de 
veldrit hier in Hoogstraten gaat kijken. Reeds enkele jaren krijgt 
het woonzorgcentrum gratis inkomkaarten voor de Telenet 
Superprestige veldritwedstrijd te Hoogstraten. Deze kaarten 
worden geschonken door De Hoogstraatse Spurters vzw.  

De kaarten zijn voor bewoners die interesse hebben in het 
veldrijden. Elke bewoner die hier naartoe wenst te gaan, krijgt 
twee gratis inkomkaarten. Eén voor de bewoner en één voor het 
familielid/kennis die de bewoner begeleidt tijdens deze uitstap. De 
bewoner zorgt zelf voor begeleiding.  
 
U vindt een inschrijvingsstrookje in het Briesje. Inschrijven is 
mogelijk tot 1 februari. De inkomkaarten worden u ten laatste 
bezorgd op vrijdag 8 februari 2019. 
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Verslagen 
 

Schoenenverkoop 

Verschillende bewoners lopen weer rond met mooie en nieuwe 

schoenen aan hun voeten. Fijn! 

 

Knutselen met bloempotten 

Wat doen we met oude bloempotten die we niet meer gebruiken? 
Enkele creatieve bewoonsters van blok C staken de handen uit de 
mouwen. Met verf en penseel gingen ze aan de slag en maakten 
ze leuke winterdecoratie. Wie had ooit gedacht dat je met oude 
bloempotten mooie sneeuwmannetjes kon maken? Puik gedaan! 
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Kees Strijbos 

Op 12 oktober genoten we van de muziek van Kees Strijbos. Hij 
toverde mooie muziek uit zijn draaiorgel en speelde de leukste 
liederen op zijn accordeon. Bedankt Kees, voor deze muzikale 
namiddag.  
 

 

 

  Foto DVC 
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Gezonde buitenlucht in plezant 

gezelschap 

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de 

Meerpaal wandelden met onze bewoners 

onder een stralend zonnetje. Genieten! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Blok B 

Modeshow  

In oktober genoten de bewoners van de modeshow. Kleding en 

sjaals werden geshowd aan de mensen, onder andere door onze 

eigen vrijwilligers. 

Weer helemaal mee met de laatste modetrends! 
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Bezoek knuffelhonden 

Lekker knuffelen en snuffelen bij de bewoners in de leefruimte en 

in de kamers. Wat een zalig gevoel!  

   
Blok A  

Knuffelhonden Bailey en Lucy 

In blok B komt sinds kort een nieuwe knuffelhond, Bailey. 

De bewoners zijn alvast enthousiast! 
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Nog maar twee keer is knuffelhond Lucy op bezoek geweest. Toch 

is Lucy gezellig knuffelen en gestreeld worden al goed gewoon! 

 

 
     Blok A 

 

Een Nederlandse kampioen op bezoek 

Osha, onze lieve knuffelhond, is 13 oktober Nederlands kampioen 
Hoopers geworden. Hoopers is een leuke, nieuwe hondensport. De 
hond moet zelfstandig een parcours afleggen op stem- en 
lichaamsaanwijzingen van het 
baasje dat op dezelfde plaats 
blijft staan. 
 

Heel fier kwam Osha ons haar 
medaille en natuurlijk ook haar 
kunstjes tonen. Dikke proficiat 
Osha en baasje Anny. Wat een 
geweldige prestatie! 
 
 

 
 

 

 
 
          Blok C 
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Hocus pocus, pilatus pas!  
Stagiair Stef trakteerde de bewoners op een fantastisch 

goochelspektakel. Hij toonde zijn trucs aan bewoners en 

medewerkers. Heel straf wat Stef allemaal kan met een boek 

kaarten!  

 
Blok C 

 

Mosselen en videe 

Elke keer is het genieten van heerlijke mosselen! Mmm, het was 
weer lekker!  

 

Blok C 
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Halloween 

Jan en Jos aan het werk om mooie pompoendecoratie te maken 

voor Halloween. Sterke mannen hadden we hier nodig!  

 

Blok C 

Herfstig ontbijt 

Dinsdag 30 oktober genoten de bewoners van een lekker 
ontbijtbuffet. Koffiekoeken, sandwiches, notenbrood, 
wildzwijnpaté, … te veel om op te sommen. Heerlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Blok C 
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Spinnensoep voor Halloween 

Met Halloween staken de bewoners van blok C de handen uit de 
mouwen. Samen met vrijwilligster Leen maakten ze heerlijke 
pompoensoep. Er mocht deze keer wel eens iets extra in de soep. 
Wat dachten jullie van dikke spinnen? Wat is er beter dan 
spinnensoep met Halloween?  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halloweenspookjes maken 

In de griezeligste periode van het jaar stonden er op tafel 
zelfgemaakte spoken. Dat het geen proper werkje ging zijn, wisten 
we al. Met gipsbeslag, stof en behangerslijm maakten we deze 
griezelige decoratie. 

 

Blok A 
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Laat de winter maar beginnen… 

In de herfstvakantie schilderden we er samen met de kinderen van 

Stekelbees lustig op los.  

Het resultaat is een prachtige decoratie voor aan de kamerdeuren! 

Goed om de koude wintermaanden wat op te fleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 Blok D 

‘De kat in de kelder’ 

8 november gingen enkele dames van blok C een avondje uit. In 
Zaal voor Kunst en Volk in Meer toverde toneelgezelschap ’t 
Heidebloempje een mooie generale repetitie op het podium. 
Animator Fonne Brosens (blok A) schitterde in de rol van meneer 
De Kat.  
Wij zijn blij dat we de repetitie mochten bijwonen. We hebben veel 
gelachen en ook hard genoten. Het was een hele leuke avond! 
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Knuffelhonden in blok D 

De knuffelhonden Luna, Mirza en Choco komen elke maand met 

hun baasjes langs in de leefruimte. Alle hondenliefhebbers kijken 

er steeds weer naar uit. 

 

 
 

 

Breigroepje 

Op 14 november was het breigroepje voor blok A & blok C en 

iedereen deed mee. Bewoners, vrijwilligers en familie.  

 
  



20 
 

Accordeonverenigingen op bezoek 

Koninklijke accordeonvereniging ‘de Vrije Kunst’ uit Beerse 

trakteerde ons op dinsdag 13 november in de cafetaria op een 

mooi samenspel. Met maar liefst 14 accordeons, 1 drum en 1 

dirigent brachten ze voor ons een medley van verschillende 

bekende liederen. Dat was genieten! 

 

Op 26 november galmden de accordeonklanken van de Turnhoutse 
vereniging door de cafetaria. En genoten werd er volop!  
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Ouderenweek   

In de week van 19 tot 25 november legden we de bewoners extra 

in de watten. Het was ouderenweek! 

 

Maandagochtend verrasten we de 

bewoners bij het ontbijt met een 

lekker koekje met een mooie spreuk 

op. 

 

 

Dinsdagavond genoten de bewoners van  

een breugeltafel tijdens het avondeten.  

Lekker eten, voor ieder wat wils. 

 

 

 

Woensdag dronken de bewoners  

een verfrissende cocktail als aperitief  

voor het middageten. 

 

Donderdag verwenden we de bewoners met 

pralines tijdens de bingo. Heerlijk! 

 

Vrijdag, tijdens de gezelschapsspelen,  

maakten we verse warme chocomelk.  

Gezellig! 

 

 

 
 

 
 

 
         

  

Blok A 

Blok D 
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Hartenwens  

Lisa Taks haar hartenwens ging in vervulling. Elke 

woensdagnamiddag gaat ze naar de cafetaria met haar vrienden. 

Graag wou ze samen met hen gezellig taart eten. Seniorenplus 

zorgde voor de taart. Voor de gezelligheid zorgden ze zelf.  

Dank je wel seniorenplus voor het uitkomen van deze hartenwens. 

Aan alle bewoners met een hartenwens hierbij de oproep om deze 

volgend jaar zeker door te geven tijdens de leescontacten. 

Misschien gaat jouw wens dan wel in vervulling.  

 

  Blok D 

Sjoelnamiddag blok D 

Er werd gesjoeld in blok D. Iedereen zette zijn beste beentje voor. 
Josephine werd de winnares met maar liefst 235 punten. Het was 
genieten! 
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Turnen met kleuters 

Op 19 november kwamen de kleuters van de Kleine Sem mee 

turnen, dansen en zingen in blok B en D. Hun vrolijke gezichtjes 

maakten iedereen blij! 

 

 
 

Uitstap De Bosrand 

Op 22 november ging blok A op uitstap naar De Bosrand. We 

zagen kerstbomen, sneeuwmannen en lichtjes in alle vormen en 

groottes. Het was genieten! 
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Informatiemoment voor kleinkinderen 

Op zaterdag 27 oktober en zaterdag 24 november was er telkens 

een informatiemoment. Te beginnen met uitleg over het 

dagverloop in het WZC – nadien een bezoek aan het contactkoor – 

later een rondleiding naar allerlei geheime hoekjes en kantjes in 

Stede Akkers – afsluitend een lekkere maaltijd samen in de 

cafetaria. Telkens een gezellige sfeer!  

 
 

Sinterklaastekeningen inkleuren met kleinkinderen 

Woensdag 28 november was het een gezellige drukte. Met 

kleurtjes en stiften in de hand ging iedereen aan de slag. Het 

verrassingsbezoek van de Zwarte Piet zorgde voor veel verbaasde 

en blije gezichten.  
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Breugeltafel 

Heerlijk… 
Veel meer woorden zijn er niet nodig om de breugeltafel te 
omschrijven! 
 

  
Blok A      Blok B 
 

     
Blok C         Blok D 
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Frikadellen met krieken 

Blok D kon in november genieten van verse frikadellen met 

krieken. De bewoners rolden en bakten deze met veel plezier zelf! 

 
 

Croque-monsieur 

Dankzij enkele helpers genoten de bewoners van blok C van 
lekkere croque-monsieurs tijdens het avondeten. Dat heeft 
gesmaakt! 
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Verjaardagsfeest 

Dinsdag 27 november kwamen de jarigen van november bij 
elkaar. Met een lekker stukje gebak en een drankje was het weer 
genieten. Tussendoor werd er gezongen op de mooie muziek van 
Jos en May. 

 
 

Optreden Mai-Li  

In blok D hadden de bewoners op vrijdagnamiddag de kans om te 

komen luisteren naar Mai-Li. Alle bewoners genoten ten volle van 

haar mooie stem!  
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Kleine kittens op bezoek 

Net voor ze verhuisden naar hun nieuwe thuis, brachten 2  
schattige kleine poesjes ons een bezoekje. De bewoners  
verzorgden hen met de grootste zorgen. De katjes werden nog  
nooit zo hard verwend!  

Blok C      Blok A 

Blok D      Blok A  
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Sint & Piet 

 
Sinterklaasje, Sinterklaasje, 

wat ben jij een aardig baasje? 
Jij brengt snoepgoed voor ons mee, 

vanuit Spanje over de zee. 
 

Zwarte pietje, zwarte pietje, 
wat ben jij een deugenietje? 

Jij gooit snoepgoed in de hoeken, 
zodat ik er naar moet zoeken! 

 

 
Blok A 

 
Blok B 
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Blok C  
 

 
Blok D 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Januari 2019 

 

 blok A 

Schrijvers Jos 07/01/1932 87j A013 

Neeckx Treza 15/01/1928 91j A508 

Bevers José 29/01/1927 92j A512 

Stoops Carola 25/01/1941 78j A309 
 

blok B    

Van Den Heuvel Julia 29/01/1943 76j B507 
 

 blok C 

Verheyen Hilda 04/01/1937 82j C308 

Leuris Jeanne 15/01/1930 89j C210 

Lambrechts Fons 21/01/1943 76j C214 
 

 blok D 

Donckers Annie 08/01/1925 94j D208 

Verholen Karel 17/01/1929 90j D206 

Tax Lisa 20/01/1924 95j D011 
 

We vieren de jarigen van januari op 29 januari 2019.  

 

Tel niet de jaren van je leven 

Tel de vrienden die je zijn gegeven 

Tel waar je staat en wat je hebt bereikt 

Tel hoe iedereen met trots naar je kijkt 

Tel de warmte en de liefde die passeerde doorheen de tijd 

Tel de herinneringen, die heb je voor altijd 

Tel de vreugde van elke dag, dat is pas een mooi talent 

En bedenk dan pas hoeveel jaar je geworden bent!  
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Februari 2019 

 

blok A 

Jansen Josepha 05/02/1941 78j A507 

Bastijns Anna 08/02/1924 95j A310 

Govaerts Louisa 19/02/1930 89j A511 

 

blok B 

Van den Heuvel Jaak 03/02/1934 85j     B009 

Krijnen Maria  19/02/1939 80j B308 

 

blok C 

Jacobs Dina 03/02/1948 71j C510 

Braspenning Pieter Jan     16/02/1930 89j C307 

Baetens Ivonne  25/02/1931 88j C314 

 

blok D 

Voet Jan 03/02/1936 83j D010 

Bijnens Hugo 04/02/1943 76j D212 

Livens Fons 05/02/1927 92j D311 

Jageneau Tina 09/02/1924 95j D506 

Strijbos José 15/02/1937 82j D007 

De Bie Lisa 16/02/1929 90j D013 

 

 

We vieren de jarigen van februari op 26 februari 2019.  
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 Nieuwkomers  
 

Bastijns Julia Brosens Hilda 

 

 

Afkomstig van: Wortel Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: A206 Kamer: C507 

  

Brosens Jos Vorsselmans Jos 

 

 
 
 

  

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Minderhout 

Kamer:A207 Kamer: D009 
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Peeraer Annie Verheyen Jan 

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van : Merksplas 

Kamer: B306 Kamer: B006 

  

Pauwels Jeanne Oostvogels Berry 
 

 

 

 

Afkomstig van: Minderhout Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: B210 Kamer: B209 
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Servaes Marie Voet Jan 

 

 

Afkomstig van: Heist-op-den-

berg 

Afkomstig van : Wortel 

Kamer: B511 Kamer: D010 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Jansens Jeanne    °11/03/1934 - † 31/10/2018 

Pemen Ursula     °02/05/1924 - † 31/10/2018 

Backx Wis     °04/09/1922 - † 07/11/2018 

Jansen Caroline    °18/09/1929 - † 07/11/2018 

Bluekens Martha    °12/10/1940   - † 10/11/2018 

Van Dijck Maria    °26/01/1932   - † 26/11/2018 

Lambregts Jozef    °11/08/1938   - † 28/11/2018 

Van Gestel Maria    °17/01/1926   - † 05/12/2018 

Van Bergen Albert    °31/01/1928   - † 08/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ieder afscheid valt een traan, 

omdat je iemand moet laten gaan, 

waar je zo aan bent gehecht 

verdriet dat is een groot gevecht 

Veel sterkte  

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=overlijden&source=images&cd=&cad=rja&docid=TENyPeoMoQ90fM&tbnid=YnXL4ChEnPAcIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.krabbelme.nl/?p=krabbel&c=392&s=70&ei=XsVmUantJoPfPfeggLAC&bvm=bv.45107431,d.ZWU&psig=AFQjCNFjRaaG1BbyEW-m8ZUmW0mQSSxo0w&ust=1365775478889139
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Jansens Jeanne    ° 11/03/1934 - † 31/10/2018 

D 009 

Jeanne, we kennen je hier al enige 

tijd. Sinds 2015 kwam je in de 

dagopvang. Een tweetal jaren 

geleden maakte je de stap naar het 

woonzorgcentrum, naar blok D. 

Mathilde woonde in dezelfde 

leefruimte en dit was voor jou een 

geruststelling. Je kende haar goed 

van vroeger. Zij was ook kleuterjuf. 

Vaak zaten jullie samen. Met dezelfde 

passie voor kleuters genoten jullie 

steeds wanneer er hier kleuters en 

kinderen langskwamen. Je kon ook genieten van de bezoekjes van 

je kleinkinderen. 
 

Samen met jou leerden we ook je man Jos kennen. Het geduld en 

de zorgzaamheid die hij uitstraalde, daar kan iedereen van 

dromen. Hij zorgde voor de bloemen, voor de radio, voor een 

babbeltje, voor een verse tas koffie,… Wat gaan we jullie 

aanwezigheid missen in de leefruimte.  
 

In de tijd dat je hier woonde, hebben we ook enkele hoogtepunten 

meegemaakt. In 2017 was je jarig op de dag van het familie-

ontbijt. Heel de zaal die zong voor jou en jij zong vrolijk mee. 

Zingen deed je echt graag. Steeds gingen jullie samen naar het 

contactkoor. Jullie 50ste huwelijksverjaardag was een zeer mooie 

dag. Met volle teugen genoten jullie van de aandacht en de 

gezelligheid die dat met zich meebracht. Je pinkte die dag wel 

eens een traantje weg.  

 

Als we aan jou terug denken, herinneren we ons jouw gevatte 

antwoorden, je vrolijke noot en je dankbaarheid. Je was betrokken 

bij iedereen en dankbaar voor de zorg die je kreeg.  

Stilletjes ging je achteruit. Toch ben je heel onverwacht van ons 

heen gegaan. Jeanne, geniet hierboven maar verder van de 

hemelse klanken.   
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Pemen Ursula   ° 02/05/1924 - † 31/10/2018 

B 306 

Ursula,  

 

In oktober 2014 kwam je in blok B 

wonen. Eerst in kortverblijf en 

aansluitend in definitief verblijf.   

Je was een actieve dame en graag 

gezien door je medebewoners.  

Je deed mee met alle activiteiten, maar 

daarnaast had je ook je eigen 

bezigheden. Een week was soms te kort 

voor jou. 

 

Heel wat bollen wol heb je opgebreid, dit was je favoriete 

bezigheid op je kamer. Het was mooi om je steeds al breiend in de 

zetel aan het raam aan te treffen wanneer we je kwamen halen 

voor een activiteit.  

Je maakte ook lange tijd deel uit van het vast rummikubgroepje 

van blok B. Jullie konden er niet genoeg  van krijgen. Op elk vrij 

moment kwamen jullie samen in de kleine zithoek om te 

rummikuppen.  

Zingen was ook een van je passies. Je kon zo van muziek 

genieten. Vaak begon je zelf ook uit het niets een liedje te zingen. 

Dan toverde je bij veel mensen een lach op het gezicht.  

 

De laatste tijd werd het moeilijker, je was niet meer de goedlachse 

Ursula die we kenden. We konden je niet meer plezieren met de 

activiteiten. Je was liever op jezelf. Soms hoorden we je dan 

hardop bidden. Geloof was belangrijk voor jou. We hopen dat het 

je veel steun heeft gebracht.  

 

Ursula, we hebben graag voor je gezorgd. Geniet van de rust 

hierboven.  
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Backx Wis     ° 04/09/1922 - † 07/11/2018 

B 006 

Wis,  

 

In 2004 ben je samen met je man Jef 

naar het WZC verhuisd. Dat was nog in 

het oude gebouw in de lange gang.  

Toen al zorgden jullie samen voor de 

goede sfeer in de afdeling. Jullie hebben  

hier zelfs samen jullie 60- en 65- jarig 

jubileum gevierd! 

In de lange gang luidde jij de bel. Het 

signaal voor de bewoners dat het 

etenstijd was. Dan gingen alle bewoners 

samen met jou en je man naar beneden, naar het restaurant om 

samen te eten. Dat was mooi om zien.  

 

Wis, je was een bezige bij. Steeds in de weer voor andere 

bewoners en medewerkers. Je hielp iedereen waar je kon. 

Zorgzaamheid is zeker een eigenschap die jou typeerde. Je had 

steeds een duidelijke mening en deze deelde je ook met ons. We 

wisten wat we aan je hadden.  

Je deed veel mee aan activiteiten binnenshuis. Buitenshuis ging je 

niet graag. Voor de huifkartocht maakte je echter een 

uitzondering. Je had er mooie herinneringen aan. Het deed je 

denken aan vroeger toen je met paard en kar het veld bewerkte. 

 

Het geloof betekende heel veel voor je. De wekelijkse misvieringen 

in de kapel waren niet weg te denken voor jou.  

Hopelijk heb je veel houvast gevonden in je geloof de laatste 

periode. Je voelde je al langere tijd niet goed en was steeds vaker 

terug te vinden alleen op je kamer.  

 
Wis, je was een vaste waarde hier in het WZC. Hoe kan dat ook 
anders, 14 jaar was jij in ons midden. We hebben graag voor je 

gezorgd en zullen je missen. Het ga je goed hierboven.  
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Jansen Caroline    ° 18/09/1929 - † 07/11/2018 

B 210 

Caroline,  

 

Begin 2016 kwam je in het WZC wonen. 

Hier werd je omringd door je zussen en 

broer. Yvonne in blok A, Louis in de 

bejaardenwoningen en Maria in de 

flatjes. 

Louis kwam je een paar keer per week 

halen om bij Yvonne op bezoek te gaan. 

Het was steeds mooi om te zien hoe jullie 

dat deden. Wat was het gemis groot voor 

jou toen Yvonne in september 2017, op 

jouw verjaardag, overleed.  

 

Caroline, je was altijd zo’n fiere en verzorgde dame. Alles was 

steeds tot in de puntjes verzorgd. Je kamer hield je zelf mee op 

orde, daar stond je op. Je kastjes afstoffen was een dagelijkse 

bezigheid. Daarnaast kon je genieten van de rust op je kamer. De 

tv stond niet vaak aan, behalve als er sport op de tv was en dan 

het liefst wielrennen of veldrijden.  

 
Elke dag oefeningen doen, was ook één van je vaste bezigheden. 
Je had je eigen zetelfietsje op de kamer en een stok waarmee je je 
armen trainde. We zagen je regelmatig oefenen met de kinesist, 
jullie wandelden een grote toer door de gangen beneden.  

 
Dankbaar was je als er een medewerker even binnen kwam voor 
een babbeltje. En natuurlijk ook de bezoekjes van je dochter 
Monique deden je deugd.  
 
En toen was daar die plotse val, die alles op zijn kop zette. Je 
dagelijkse routines vielen weg, je had meer hulp nodig. Dit was 
erg moeilijk voor jou. We zagen je stilletjes achteruitgaan.  
 
Caroline, het zal een blij weerzien zijn hierboven met je man en 

dochter die je zo lang hebt moeten missen. Geniet ervan.  
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Bluekens Martha   ° 12/10/1940 - † 10/11/2018 

B 209 

Lieve Martha,  

 
Op 26 juni kwam je in het WZC 
wonen. Voor ons was je geen 
onbekende. We kenden je reeds 
geruime tijd als gebruiker van het 
dagverzorgingscentrum.  
 
Om je partner en familie wat ruimte 

te geven kwam je enkele dagen naar 
het DVC. Je was er niet altijd even 
blij mee want ‘zoals het klokje thuis 
tikt, tikt het nergens’.  
 

Af en toe zagen we je genieten en ontspannen tussen de 
medegebruikers. Vooral lange wandelingen, arm in arm met een 
medegebruiker deden je zichtbaar deugd. Het leek soms alsof 
jullie twee dikke vriendinnen waren. Hartverwarmend om zien.  
 

We zagen al enige tijd dat het helemaal niet goed met je ging. Een 
verhuis naar het WZC was voor jou niet de gewenste, maar wel de 
beste oplossing.   
 
De fiere en opgewekte dame die we kenden, moest steeds meer 
inleveren. Wat zagen we je graag fier rechtop op je hakken en met 
vinnige stap door de gangen en de leefruimte wandelen. Het ging 
echter allemaal zo snel achteruit dat wij niet anders konden dan 
jou zo goed mogelijk omringen met de juiste comfortzorgen.  

 
Lieve Martha, tot de laatste dag werd je gedragen door de liefde 
van je echtgenoot en familie. We zagen hen ongelooflijk veel en 
met de grootste zorg werd je omringd.  
Rust nu maar zacht en weet dat we jou als fiere en vrolijke dame 
meenemen in onze herinnering.  
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Van Dijck Maria   ° 26/01/1932 - † 26/11/2018 

B 506 

Lieve Maria,  

 

In de zomer van 2016 kwam je met je 

man Louis in blok B wonen. Van het 

geliefde Wijnegem, waar jullie heel 

jullie leven woonden, verhuisden jullie 

naar Hoogstraten. Zo kwamen jullie 

dichter bij dochter Veerle en haar gezin 

wonen.  

 

We betrokken jullie al snel bij alle 

activiteiten en merkten dat jullie graag 

met alles meededen. Waar we Maria 

zagen, zagen we Louis en omgekeerd, een onafscheidelijk duo. De 

liefde die jullie voor elkaar voelden was overduidelijk.   

 

Muziek is iets wat niet weg te denken was uit je leven. Je was een 

actief lid van het contactkoor en het zangkoor van het WZC. We 

zagen je ogen stralen als de eerste noten weerklonken.  

Die muzikaliteit heb je zeker doorgegeven aan de rest van je 

gezin. Zo denken we onder andere aan het jaarlijkse kerstfeestje 

waar we mochten genieten van de mooie muziek die je dochter 

Veerle bracht. En ook jij kon je talent voor toneelspelen hier laten 

zien tijdens het uitbeelden van het kerstverhaal. Mooi om te zien 

hoe jij je kon inleven in een rol.  

 

Ongeveer een jaar geleden zagen we plots een minder actieve 

Maria. Dan zagen we dat je genoot van de bedrijvigheid om je 

heen. Ook de zorgen en tederheid van Louis deden je deugd. Altijd 

was je tevreden en dankbaar, dat konden we merken aan je lieve 

glimlach.  

 
Maria, we zullen je missen. Vooral voor Louis brengt dit afscheid 

een grote leegte met zich mee. We beloven dat we goed voor 
Louis zullen zorgen. Rust nu maar zacht, dat heb je verdiend. 
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Lambregts Jos    ° 11/08/1938 - † 28/11/2018 

D 311 

Jos,  

 

Reeds enkele jaren was jij een gekend 

figuur op campus Stede Akkers. Je 

woonde in de serviceflats De Linde. Bij 

goed weer was je steeds buiten te 

vinden. Je zat uren op je rollator te 

kijken naar het drukke, voorbijgaande 

verkeer in Hoogstraten. De verpleging 

en verzorging van blok D waren ook al 

gekende personen voor jou. Want in 

geval van nood, kon je een oproep doen en kwamen zij jou 

helpen.  

 

Helaas was het niet langer mogelijk om alleen te wonen. Daarom 

kwam je op 28 juni 2018 in het woonzorgcentrum wonen. De 

medewerkers kenden jou al, dat maakte de stap naar het 

woonzorgcentrum alvast iets gemakkelijker. Toen je hier kwam, 

was je nog gaande en staande. Toch kwam je begin juli in het 

ziekenhuis terecht. Bij terugkeer was je niet meer dezelfde. Je had 

meer zorg nodig. Het was dikwijls moeilijk voor jou om afhankelijk 

te moeten zijn van anderen.  

 

Je zat vaak voor het raam in de leefruimte op de eerste 

verdieping. Hier kon je opnieuw terug uren naar buiten kijken, 

zoals je vroeger gedaan had. Je kon vandaar perfect het verkeer 

op de Vrijheid zien. Op het terras buiten zat je ook echt graag. 

Wanneer het weer dit toeliet, zat je buiten. Met activiteiten konden 

we je niet plezieren. Je zat liefst rustig op jezelf.   

 

Jos, we zagen dat je lichaam niet meer mee wilde en het werd 

steeds moeilijker voor jou. Stilletjes aan gleed je weg. Je liet ons 

aanvoelen dat het genoeg geweest was voor jou. 

Je wens is in vervulling gegaan. Het ga je goed daar aan de 

overkant. We wensen je alle rust toe.  
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Van Gestel Maria   ° 17/01/1926 - † 05/12/2018 

A 012 

Maria,  

 

Juni 2018 kwam je in blok A wonen. 

Dit was voor jou en je familie een 

moeilijke stap. Maar de zorg thuis 

was niet langer haalbaar.  

 

In de dag zagen we je regelmatig de 

benen strekken en wandelde je een 

toerke door de leefruimte. Al snel had 

je een eigen plekje tussen de andere 

bewoners. 

Ondanks je beperking met je gehoor, 

maakte jij ons duidelijk wat je wilde 

vertellen. Met eenvoudige en duidelijke pictogrammen kon je ons 

sneller begrijpen. 

 

Het vele bezoek van jouw grote familie deed je elke dag 

ontzettend veel deugd. Ook je kleinkinderen waren erg 

geïnteresseerd waar je woonde. We zagen hen meermaals 

verschijnen tijdens gezamenlijke activiteiten. 

Niets hield je tegen om buiten je dagelijkse wandeling te maken. 

Tijdens de warme zomerdagen had je niet veel overtuiging nodig 

om mee te gaan. En toen het wat kouder werd, had je steeds een 

dikke jas en een warme sjaal klaar. Zelfs 2 dagen voor je 

overlijden genoot je van de frisse lucht. 

 

Ook met de activiteiten was je er graag bij. Gewoon genieten van 

elkaars gezelschap was voor jou soms genoeg. 

Maria, de laatste dagen was je onrustig en op heel korte tijd heb 

je dan van ons afscheid genomen. 

Omgeven door familie ben je vertrokken naar jouw geliefden die je 

zijn voor gegaan. 

Maria, je was een sterke vrouw! Rust nu maar zacht.  

  



45 
 

Van Bergen Albert  ° 31/01/1928 - † 08/12/2018 

B 310 
 

Albert, 

 

In 2010 kwam je in het 

woonzorgcentrum wonen in de lange 

gang op de 2de verdieping in het oude 

gebouw. Samen met andere bewoners 

gingen jullie beneden in het restaurant 

eten. Jij nam zelfs de trap naar beneden. 

Het weekend bracht je lange tijd door bij 

je vriendin.  

 

Je was een echte muziekliefhebber. 

Vanuit je kamer in blok B van het nieuwe 

woonzorgcentrum, weerklonk steeds muziek uit je radiospeler, 

anders vanuit de tv, vaak MENT. Was er een muziekactiviteit zoals 

het zangkoor of het verjaardagsfeestje, dan zong je uit volle borst 

mee. Als er de gelegenheid was om een danske te placeren, stond 

je op de eerste rij om je aan een dans te wagen. Je danste dan 

ook heel goed. Medebewoners, medewerkers en vrijwilligers 

stonden graag met jou op de denkbeeldige dansvloer. Voor jou 

was het leuk om extra aandacht te krijgen van iedereen.  

Ook bij andere activiteiten was je steeds van de partij.  

 

Albert, je was een trotse en fiere man. Voor jou was het heel 

belangrijk dat je een verzorgd voorkomen had. Heel vaak zagen 

we je met een stropdas lopen. Had je er eens geen aan? Dan viel 

dat ook meteen op. De laatste weken hield je de medebewoners in 

de leefruimte gezelschap. Samen rustig naar MENT kijken en wat 

muziek beluisteren.  

 

Lieve Albert, jouw uitbundige lach vergeten we nooit.  
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Mededelingen 
 

Priester Fons Van Dijck  ° 21/01/1934 - † 5/11/2018 

 

Voor de mensen van Campus Stede 

Akkers was je priester en vrijwilliger 

in het woonzorgcentrum. U woonde 

in een serviceflat hier op de campus. 

Onverwachts bent u van ons 

heengegaan.  

 

Op 2 september vierden we in Stede 

Akkers nog uw 60-jarig 

priesterjubileum. De cafetaria zat 

vol met bewoners, familie en vrijwilligers tijdens de feestelijke 

viering, gevolgd door een receptie. U genoot intens van alle 

aandacht en straalde als een herder tussen uw schapen in uw 

‘parochie’ Stede Akkers. Jarenlang verzorgde u de zondagse 

vieringen, met elke keer een eenvoudige boodschap. Zo dicht bij 

het leven, zo herkenbaar. Preken, dat kon u als geen ander, 

woorden die mensen weer kracht en moed gaven.  

Zovele jaren was u een vertrouwd gezicht in het WZC. Nieuwe 

bewoners kregen een persoonlijk bezoekje, een warm welkom, 

een hartelijk woord. Ook de jarigen vergat u niet.  

 

Ruim 30 jaar geleden zette u de vrijwilligerswerking in het 

rusthuis, zoals het WZC toen nog genoemd werd, mee in de 

startblokken. U gaf de werking mee vorm, samen met 

medewerkers van het WZC, en bouwde ze mee uit.  

Samen met Lieva zagen we u regelmatig wandelen, de buitenlucht 

en de natuur in, en zo weer sterker worden.  

Wij gaan u niet meer uw dagelijkse wandeling zien maken, geen 

eucharistieviering meer zien voorgaan. U blijft voor altijd in het 

hart van de bewoners en vrijwilligers van Campus Stede Akkers.  

Het ga je goed Fons. Wij wensen u alle rust toe, veilig wandelend 

naar de overkant.   
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Misvieringen in WZC Stede Akkers 

“Gaan er nu nog missen zijn? Is er nog een pastoor beschikbaar? 

Die hebben het allemaal zo druk….” Deze vragen hoorden we 

regelmatig in de wandelgangen. Bewoners uitten hun bezorgdheid 

over het nog kunnen doorgaan van de misvieringen. We stellen de 

bewoners gerust. De missen gaan door. 

We zaten samen met pastoor Rombouts, als pastoor vanuit de 

pastorale eenheid, en enkele vrijwilligers. 

Vanaf januari gaat telkens de eerste zondag van de maand een 

pater Kapucijn van Meersel-Dreef voor in de misviering.  

De tweede en derde zondag leiden vrijwilligers Magda of Louis een 

woorddienst. Pastoor Fons Soontjens gaat de misviering elke 

vierde zondag van de maand voor. Is er een vijfde zondag in de 

maand? Die zondag is er geen misviering of woorddienst. Als er 

onverwacht een voorganger niet kan komen, dan brengen we jullie 

hiervan op de hoogte. Er is die zondag dan geen mis. 

Intenties aanvragen 

Hoe vraagt u in de toekomst misintenties aan? 

- Bij het parochiesecretariaat van Hoogstraten 

o Telefonisch: 03 314 51 54 

o Via mail: parochie.sintkatharina@skynet.be 

o Of ter plaatse: Vrijheid 185, 2320 Hoogstraten 

 Maandag 9u-11u 

 Woensdagavond 18u30-20u 

 In juli en augustus enkel maandag 9u-11u 

- Een intentie kost 13 euro. Dit bedrag is over de hele 

pastorale eenheid Sint Franciscus hetzelfde. Betalen doet u in 

het parochiesecretariaat of via overschrijving. 

- De intenties aangevraagd door bewoners van WZC Stede 

Akkers staan vanaf 1 januari 2019 in het parochieblad. De 

voorganger leest deze intenties voor tijdens de misviering in 

Stede Akkers. 

- De misintenties worden ten laatste 3 weken voordien 

aangevraagd. 
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- Voor elke overleden bewoner wordt een intentie gelezen 

tijdens de mis op de zondag na het overlijden. 

Dankzij de goede samenwerking met de pastorale eenheid is het 

mogelijk om bijna elke zondag een misviering te organiseren. 

We volgen het verloop van de misvieringen goed op. Verandert er 

toch iets? Dan hoor je het zeker.  

 

Verjaardagsfeestjes 2019 
 

Maandelijks worden de jarigen in de bloemetjes gezet tijdens het 
verjaardagsfeestje. Vanaf januari 2019 mogen de jarige bewoners 
één familielid of kennis meebrengen om mee te vieren. Wij 
verzoeken u vriendelijk om op voorhand te laten weten of er 
iemand extra mee komt. Zo kunnen wij het nodige gebak 
voorzien.  
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Nieuws van de medewerkers 
 
Overlijden 

 
Marij Staes, Zorgkundige D, † 03/11/2018 

 
 
Jouw warmte en vriendschap,  
jouw vrolijke lach,  

jouw grappen en zotte kuren,  
ze blijven ons altijd bij.  
 
Verkleed als gelijk wie, liefst als een schattig oud vrouwtje,  
je wist steeds de harten te veroveren.  
Zovele keren bracht jij op feestjes samen met andere collega’s de 
zaal aan het glimlachen, maar evengoed schaterlachen! 
 
Marij,  

zo oneindig trots op haar familie,  
haar gezin,  
haar kinderen en kleinkinderen. 
 
Marij,  
voor altijd in onze gedachten,  
in ons hart,  
in onze herinnering.  
We missen jou.  
We vergeten je nooit. 

 
 
 

Meer dan 30 jaar werkte Marij als zorgkundige 
voor het OCMW van Hoogstraten. Eerst in Sint 
Anna, vervolgens in de Wingerd en dan in 
WZC Stede Akkers. 
 

Marij,  
de lieve, zachte en vriendelijke zorgkundige, 
zorgzaam voor bewoners,  
zorgzaam voor families  
én zorgzaam voor haar collega’s.  
Altijd bezorgd dat iedereen zich goed voelde. 
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Geboortes 
 

Op 6 november is Silke Brosens bevallen van een knappe dochter, 
Milou. Bij de geboorte was ze 51cm groot en woog ze 3,245kg. 
Mama Silke werkt in blok D als zorgkundige. Proficiat Silke en 
Jonas, genieten maar! 
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Bewoner in de kijker 
 

Jos Van Gorp en Jet Hendrickx  
 
Op een rustige voormiddag in november hoorden we vertellen dat 
Jos Van Gorp en Jet Hendrickx in februari 60 jaar getrouwd zijn. 
Dus werden de voorbereidingen voor de feestelijkheden gestart, te 
beginnen met een bewoner in de kijker.  
 
3de Jos Van Gorp  

 
Op 13 september 1936 werd er in Beerse een 1ste kindje geboren 
bij Maria Eykens en Jos Van Gorp. Jos en Maria doopten hun 
eerstgeborene Jos. Dit was de 3de Jos Van Gorp op rij. Toen Jos 2 
jaar was kreeg hij een zusje Louisa en toen hij 6 jaar was een 
broertje Frans. Zo groeide Jos op in een arbeidersgezin in Beerse.  
Ondertussen één dorp verder, namelijk in Sint-Jozef komt Jet ter 
wereld. Zij was de dochter van Jan Hendrickx en Emma Sels.  Zij 
was de 4de in de rij na Mathilde, Henry en Emiel.  

 
Aan het werk…  
 
Jos ging naar de lagere school in Beerse terwijl Jet school liep in 
Rijkevorsel. Jos ging amper tot zijn 14 jaar naar school want hij 
begon al snel te werken in de steenfabriek. De familie Van Gorp 
had een goede relatie met de toenmalige directie van de 
steenfabrieken. Zodus gingen er vele familieleden van Jos in de 
steenfabriek werken, zoals ook zijn broer. Dit was zwaar werk! 
Alles was in die tijd nog met de hand en het was veel van buiten 

naar binnen lopen. Dus van de koude naar de warmte aan de 
ovens. Jet begon ook direct na haar schooltijd te werken. Zij 
werkte bij Philips tot ze trouwde. 
 
De jeugd van je leven!  
 
Als kind was Jos eerder verlegen. Met zijn zus en jonger broertje 
en kinderen uit de buurt maakte hij veel plezier. Jos zat altijd 
buiten om vogeltjes te zoeken, bosbessen te plukken of... Jos 
moest als oudste regelmatig naar de buurtwinkel. Hij had de 

boodschappen bij, maar niet de overschot van het geld. Onderweg 
was hij het verloren terwijl hij in sloten aan het spelen was. Dus 
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moest hij van zijn moeder terug om in sloten en grachten naar het 
geld te zoeken. Wonder boven wonder vond hij het geld steeds 

weer. Ondertussen had Jet ook een goede jeugd. Ze was veel bij 
haar tante en nonkel die een straat verder woonden. Zij hadden 
geen kinderen en zij werd daar samen met haar broertje echt 
verwend.  
 
Een knappe man!  
 
In Rijkevorsel op een boerenbal leerden Jos en Jet elkaar kennen. 
Jos was en is uiteraard een knappe man. Na deze ontmoeting 
maakten ze veel fietstochtjes samen. Jos is Jet één keer thuis 

komen halen met de motor van zijn vader. Hij had deze ‘geleend’. 
Dit was voor Jet een grote verrassing. Ze reden samen naar 
Scherpenheuvel. Na dit avontuurlijk motorritje zag Jet het wel 
zitten met Jos. Zodus, nadat ze 2 jaar kennis hadden, stapten ze 
op 7 februari 1959 in het huwelijksbootje. Ze trouwden in Sint-
Jozef Rijkevorsel. Die dag was het een bescheiden feest daar de 
vader van Jet pas overleden was. Het jonge paar kocht het huis 
van de tante van Jet. Zij woonde twee huizen verder dan de 
moeder van Jet op Stevennekens.   

 
Uitbreiding van het vrouwelijk 
volk!  
 
Jos en Jet kregen twee prachtige 
dochters. De eerste Martine in  
januari 1960 en één jaar later in 
november 1961, Kristine. Toen ze 
jong waren werkte Jos nog steeds 
in de steenfabriek. Jet werd in die 

tijd wel eens aangesproken dat 
haar dochters aanhingen bij de 
brommer van een ‘Marokkaan’, 
zoals dat toen nog in de 
volksmond werd gezegd. Wel te 
verstaan was dit Jos na een lange 
werkdag in de steenfabriek, waar hij zeer vuil van werd. Martine 
mocht dan tot halverwege rijden en daar zag ze Jos en mocht ze 
met haar fiets aan de brommer van haar vader hangen. Plezier 

alom bij die twee. Tot zijn 40 jaar werkte Jos in de steenfabriek. 
Later ging hij werken bij General Motors. Hier heeft hij nog 25 jaar 
in ploegen gewerkt.  
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Van links naar rechts: Kristine – Jos – Jet – Martine  

 
De beste chauffeur van Vlaanderen  
 
Er zijn enkele leuke anekdotes over de rijvaardigheid van Jos.  

- Op een keer ging het gezin Van Gorp naar de Ardennen. Na 

een tijdje roken ze brandgeur in de auto. Geen idee waar dit 

vandaan kwam. Bleek uiteindelijk dat de hele rit de handrem 

had opgestaan.  

- Jos kon niet achteruit rijden. Wat er voor zorgde dat ze 

steeds overal het blokje rond reden. Wat voor ludieke 

momenten zorgde en soms ook lang wachten.  

- Meermaals reed Jos op het verkeerde rijvak.  

- Wanneer Martine 18 jaar werd, ging Jos haar leren auto 

rijden. Dit was een zéér slecht idee. Dat lukte echt niet. 

Gelukkig mocht ze dan naar de autorijschool.  

Buiten, buiten, buiten  
 

Jos was steeds buiten te vinden. Om te beginnen ging hij zeer 
graag naar de voetbal 
kijken. Eigenlijk had hij 
interesse in alle sporten. 
Wekelijks ging hij naar Sint-
Jozef kijken. Hij ging ook 
kijken naar de voetbal van 
Turnhout en Zwarte Leeuw. 
Veel drinken deed Jos dan 

niet, want na 1 pint was hij 
al zat. Thuis was hij veel 
buiten te vinden. Hij had 
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namelijk een grote groenten hof en een serre.  
De 2 dochters zorgden voor 3 kleinkinderen namelijk Vincent, 

Natalie en Evelien. Die kleinkinderen gingen op hun beurt met 

vovo heel veel naar buiten in de serre en in de groenten hof. Ooit 

had Jos zelfs voor uitbreiding van de familie Van Gorp gezorgd. 
Een kikkervisje in de regenton was uitgegroeid tot een kikker. Dit 
was dan Ricky Van Gorp. Andere leuke zaken deed Jos ook met 
zijn kleinkinderen zoals naar de speeltuin gaan, … Jos verkleedde 
zichzelf ook graag en haalde heel graag grapjes uit met zijn 
kleinkinderen.  
 

 
Van links naar rechts: Natalie, Koen (vriend van Natalie), Vincent 
en Evelien.  
 
Tijd voor hobby’s en ontspanning was er zeker. Jos kon zich uren 
bezighouden met kruiswoordraadsels of naar sport kijken,... 
Terwijl Jet lustig in de keuken zat te werken. Jos stond altijd wel 
mee in voor het opruimen. Wat je nu nog steeds ziet, want hij 
heeft alles graag zeer ordelijk en opgeruimd. Nu woont Jos al 2 
jaar in blok D. Terwijl Jet bij haar dochter in Turnhout woont. 
Gelukkig kan ze regelmatig met de bus naar hier komen.  
En altijd voorzien ze wel 
iets lekkers en zien we Jos 
heerlijk smullen.  
 
Jos en Jet, proficiat met 
jullie 60ste 
huwelijksverjaardag!  
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Medewerker in de kijker 
 

Naam: An Bartholomeeusen 

Beroep: administratief medewerker 

WZC Stede Akkers 

Hoe lang werk je hier: 2 jaar 

Geboortedatum: 05/08/1983 

Burgerlijke staat: gehuwd met Bart 

Broers en zussen: 2 broers, Jan & Tim 

Kinderen: 2, Ward & Fleur 

Woonplaats: Hoogstraten 

Hobby’s: naaien, sjauwelen met vrienden, op vakantie gaan, … 

Sport: een sporadische wandeling 

Lievelingsliedje/ Lievelingsgroep: Ed Sheeran, The 

Rembrandts, Maaike Ouboter, … 

Lievelingsdier: Ik hou niet zo van dieren. 

Lievelingseten: Koekjestaart 

Mooiste film: The Shawshank Redemption 

Mooiste boek: Nostalgie naar vroeger met ‘Pluk van de Petteflet’ 

van Annie M.G. Schmidt 

Grootste wens: Dat mijn kinderen mogen opgroeien tot warme 

mensen, mensen die zorgen voor zichzelf en voor anderen. En dat 

dat alles in goede gezondheid mag zijn. 
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