
HET BRIESJE 
WZC Stede Akkers 

 
 

Maria Grauwmans 
 

OCMW Hoogstraten 

MAART-APRIL 

 2018  



2 
 

Inhoudsopgave  
 

Inhoudsopgave ................................................................ 2 

Voorwoord ....................................................................... 3 

Activiteiten MAART .......................................................... 4 

Activiteiten APRIL ............................................................ 6 

Activiteiten in de kijker .................................................... 8 

Verslagen ....................................................................... 11 

Jarigen in Stede Akkers ................................................. 26 

Nieuwkomers ................................................................. 28 

Overlijdens .................................................................... 31 

Mededelingen ................................................................. 44 

Nieuws van de medewerkers ......................................... 50 

Bewoner in de kijker ...................................................... 53 

Medewerker in de kijker ................................................ 62 

Teksten uit eigen huis .................................................... 63 

 

 

  



3 
 

Voorwoord  

 

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

Het winterzonnetje straalt al flink wat warmte uit. Ik zie bewoners 

een wandeling maken, lekker goed ingeduffeld en genietend van 

de mooie winterlucht. Fijn om te zien.  

 

In de verslagen van de voorbije activiteiten passeren heel wat 

beelden van mooie en intense momenten. Bewoners die genieten 

van de kleine dingen, zich laten verwennen, op uitstap gaan, tijd 

maken voor extra beweging, samen lekkere soep koken, gewoon 

genieten van mekaars aanwezigheid, ..  

 

Sinds 1 februari zijn de uren van de maaltijden lichtjes 

verschoven. Soms voelt het nog wat onwennig, maar ieder zet zijn 

beste beentje voor om de hygiënische zorg en maaltijdmomenten 

nog beter op elkaar af te stemmen. De beste zorg bieden, een 

aangenaam maaltijdmoment beleven, daar gaan we voor.  

 

Met een warme herinnering kijken wij terug naar de bewoners die 

overleden zijn. We verwelkomen de nieuwe bewoners en hun 

familie, dat ze zich hier gauw thuis mogen voelen.  

 

Bewoner in de kijker is deze maand Maria Grauwmans. Het is een 

energiek levensverhaal van een vlotte, aangename dame met een 

grote inzet voor haar medemens, heel haar leven lang.  

Dankjewel Maria, het is een genot om uw verhaal te mogen lezen. 

We zijn trots op u.  

 

 

 

Veel leesplezier.  

Trees Mertens 
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 Activiteiten MAART  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Don 1 
 

10.00u Tijdschriften A & D Op de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 2 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 3 08.45u Familieontbijt blok D Cafetaria 

Zon 4 09.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 5 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

Din 6 10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

 14.00u Muzieknamiddag Blok A & D 

Woe 7    

Don 8  14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 9 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 10  08.45u  Familieontbijt blok A Cafetaria 

Zon 11 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 12 10.00u Turnen  Leefruimte 

Din 13 10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

 14.00u Optreden zangkoor Baarle-
Nassau 

Cafetaria 

Woe 14 10.00u Breigroepje A & C Leefruimte A1 

Don 15 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 16 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 17    

Zon 18 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 19  VADERDAG  

 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien.  
 

 

 

  

  

Din 20 10.00u Leescontacten Leefruimte 

 14.00u Bloemschikken ‘Pasen’ Leefruimte 

Woe 21    

Don 22 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 23 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 24    

Zon 25 10.00u Misviering Blok A & B* Leslokalen 

Maa 26 10.00u Turnen Leefruimte 

 10.00u Paaseitjes rapen kleine Sem 
B & D 

Leefruimte 

Din 27 10.00u Tijdschriften B & C Op de kamer 

 14.00u Verjaardagsfeest Leslokalen 

Woe 28 10.00u Breigroepje B & D Leefruimte D1 

 14.00u Zangkoor ‘De tijd van toen’ Leslokalen 

Don 29 10.00u Boekenbedeling A & B Op de kamer 

 10.00u Misviering Witte Donderdag 
C & D* 

Leslokalen 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 30 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 10.00u Misviering Goede Vrijdag  
A & B* 

Leslokalen 

 14.00u Volksspelen A & C In 
gemeenteschool 

 14.00u Boekenbedeling Blok C Op de kamer 

Zat 31    
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 Activiteiten APRIL  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Zon 1  PASEN  

10.00u Misviering Pasen A-B-C-D* Cafetaria 

Maa 2 10.00u Zetelfietsen  Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 3 14.00u Optreden VLV Combo Cafetaria 

Woe 4 14.00u Ziekenzalving Leefruimte 

Don 5 10.00u Tijdschriften A & D Op de kamer 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 6 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 7    

Zon 8 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 9 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 10 10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

 14.00u Modeshow Cafetaria 

Woe 11 10.00u Breigroepje A & C  Leefruimte A1 

Don 12 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 13 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 14     

Zon 15 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 16 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

 14.00u Muzieknamiddag  Blok B & D 

Din 17 10.00u Leescontacten  Leefruimte 

10.00u Tijdschriften B & C Op de kamer 

 14.00u Schoenenverkoop Cafetaria 
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien.  
 

 

 

 
  

Woe 18    

Don 19 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 20 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 21 08.45u Familieontbijt Blok B Cafetaria 

Zon 22 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 23 10.00u Turnen  Leefruimte 

Din 24 14.00u Verjaardagsfeest Leslokalen 

Woe 25 10.00u Breigroepje B & D Leefruimte D1 

 14.00u Zangkoor ‘De tijd van toen’ Leslokalen 

Don 26 10.00u Boeken A & B Op de kamer 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 27 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 14.00u Boekenbedeling C Op de kamer 

Zat 28    

Zon 29 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 30 10.00u Zetelfietsen Leefruimte A1 

 10.35u Zetelfietsen  Leefruimte A4 
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Activiteiten in de kijker 

 

Dankmoment vrijwilligers 

Elk jaar zet het OCMW haar vrijwilligers in de bloemetjes. We 

bedanken hen voor de hulp die ze bieden. Dit dankmoment gaat 

door op dinsdag 6 maart, midden in ‘de week van de vrijwilliger’ 

(3 maart tot en met 11 maart). Zowel de vrijwilligers van het WZC 

als het LDC zijn er welkom! 

 

Pasen 

Op 1 april is er de feestdag waarop we de verrijzenis van Jezus 

vieren, Pasen. In de cafetaria vindt om 10u de paasviering plaats 

voor alle bewoners. 

Na de viering is er gelegenheid om samen een tas koffie of thee te 

drinken.  

Dat iedereen de paasvreugde mag beleven! 

 

Ziekenzalving  

Elke bewoner krijgt de kans om de ziekenzalving te ontvangen. 

Een vrijwilliger komt vrijblijvend langs om de inschrijvingskaart in 

te vullen.  Die kaart blijft op de kamer staan zodat de familie ziet 

dat de bewoner al dan niet ingeschreven is. 

Voor de bewoners die de ziekenzalving wensen te ontvangen, 

nodigen wij langs deze weg enkele familieleden uit. Tijdens de 

zalving door de priester mag de familie de hand opleggen bij de 

bewoner om bescherming en zorg uit te drukken. Zo wordt het 

een zinvol en intens gebeuren voor de bewoner, familieleden en 

iedereen die aanwezig is.  
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Modeshow en schoenenverkoop 

Op 10 april is er in de cafetaria een heuse modeshow. Een nieuwe 

collectie kledij wordt getoond. Na afloop van deze modeshow is er 

de gelegenheid om de kledij te passen en eventueel aan te kopen.

  

Heb je nog kleren in je kast hangen? Maar heb je wel een paar 

nieuwe schoenen nodig? Kom dan op 17 april kijken naar de 

schoenenverkoop in de cafetaria.  

Gewoon een tas koffie of thee komen drinken voor de gezelligheid 

kan ook.  

 

Voor jong en oud: Paasmandjes maken 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zin om samen met je kleinkind iets leuk te doen? Een paar keer 
per jaar nodigen we graag de (achter)kleinkinderen uit voor een 
gezellig samenzijn met de grootouder. Deze keer werken we rond 
Pasen.  
 

Zijn jouw oogappels goed voorbereid op de komst van de 
paashaas? 
Maak samen met je kleinkind het mooiste paasmandje!  
 
Kom op woensdag 14 maart samen naar de leslokalen van het 
Lokaal Dienstencentrum (naast de cafetaria). Vanaf 14u beginnen 
we te knippen en plakken.  
 
Schrijf je in vóór 12 maart met het inschrijvingsstrookje 
achteraan het Briesje of via mail (an.aerts@hoogstraten.be of 

kim.michielsen@hoogstraten.be). 

mailto:an.aerts@hoogstraten.be
mailto:kim.michielsen@hoogstraten.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE2Ljs1qDZAhVMJcAKHbOxAcQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DASRsSVGKNZo&psig=AOvVaw0qSn2Sgug2afvdus_5GvLE&ust=1518535159685500
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Voor jong en oud: Ook in het woonzorgcentrum komt de 
paashaas langs 
 

Samen met je kleinkinderen op zoek naar paaseieren. De 
zoektocht start in de leefruimte. Jullie worden verwacht op 
vrijdag 6 april om 14u. 
 
Achteraf smullen we samen van de paaseieren met een tas koffie, 
thee of een glaasje fruitsap. 
 

Speurders mogen zich inschrijven vóór 
26 maart met het inschrijvingsstrookje 

achteraan het Briesje of via mail 
(an.aerts@hoogstraten.be of 
kim.michielsen@hoogstraten.be). 
Zo laat de paashaas zeker voldoende 
eieren achter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat meebrengen op 6 april? 
 

- Mandje om de geraapte 
eitjes te verzamelen 

- Goed humeur 
- Speurneus  

 

mailto:an.aerts@hoogstraten.be
mailto:kim.michielsen@hoogstraten.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_teOV5qrZAhVJKMAKHd2hAhMQjRwIBw&url=http://www.kleurprentjes.be/63/Kleurplaten-Pasen.html&psig=AOvVaw1rjU28td99hAhN-xQMFpIh&ust=1518882980123602
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Verslagen 

 
Bingo for life  

€ 2983,88 schenken we aan de 

Alzheimerliga. Dank aan alle 

helpende handen!  

Bingo spelen is in het WZC elke 

week een super activiteit . Deze  

keer speelden we voor het goede 

doel, zalig was dat. Zo’n fijne 

warme sfeer waarmee we de 

Alzheimerliga steunden.  

Zowel in de namiddag als ‘s avonds 

waren er veel deelnemers om te komen meespelen. Zelfs Brahim 

van de radio kwam ons steunen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brahim 
 

Met een mooie prijzentafel voor elk 

wat wils. Van harte dank aan al de 

sponsors! 
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Kerstsfeer in huis 

De kerstboom versieren, ook dat verleren we nooit!  

De kerststukjes voor op tafel maken het helemaal af. 

 

Blok D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Blok C 
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Kerstfeestje  
 

Dicht bij kerstdag vierden de bewoners een gezellig kerstfeest met 
zang, dans, gebak, kerstverhalen en kerstekindjes, …  en uiteraard 
leuke cadeaus. 

 

 

 

 

 

Blok D  Blok A 

 

 

 

 

 

  Blok C 

 

 

Blok B        

 

 

 

 

    Blok C   

 

Blok C 

  



14 
 

Borrelkar  
 

Rond de periode van Kerstmis en Nieuwjaar is het de traditie van 
het huis om iedere bewoner persoonlijk gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Daarbij maken we gebruik van de borrelkar! 

   Blok D 

 

Blok B 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok C 
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Nieuwjaarsreceptie 
 

Op 9 januari klonken we met de bewoners op het nieuwe jaar.  

Een hartige en een zoete hap erbij, dat smaakt altijd! 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Blok B 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Blok C 
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Op uitstap 
 

Helemaal in kerststemming geraken? Dat doe je door in december 
naar de mooie kerst- en wintertaferelen in tuincentrum ‘De 
Bosrand’ te gaan kijken. Bewoners van blok C mochten dit aan den 
lijve ondervinden. Ook bewoners van blok A brachten in januari 
een bezoek aan het tuincentrum. Er is niets leuker dan je ogen de 
kost geven tussen de mooie bloemen, planten en visjes. 
 

    
Blok A         Blok A 
 

 
Blok C 
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Appelgebak D1 
 

Samen gezellig appelgebak eten met een vers bolletje ijs van ‘De 

Bouwhoeve’. Netje had deze zomer een gratis ijsbon gewonnen en 

alle medebewoners smulden er van mee! Dankjewel Netje.  

 

         Blok D 

 

De Bibi’s 

Het verhaal van Drie 

Koningen gebracht 

door de voorlezers 

van de bib. De mooie 

kleding en de 

muzikale 

ondersteuning van 

Flor Verschueren 

maakten het plaatje 

compleet. ‘Er is een 

kindeke geboren op 

aard…’ 
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Samen gemaakt, dat smaakt! 
 

We maakten een pot verse paprikasoep met balletjes naar het 
recept van Jeroen Meus.  
 
Op tijd en stond doen we een kookactiviteit want samen gemaakt, 
dat smaakt! 
 

 
Blok C 
 
Verse groentesoep en zachtgekookte eitjes 
 
Op de vrijdagen 19 en 26 januari werd er in blok A lekkere 
groentesoep gemaakt met verse balletjes, heerlijk om te maken 
en om van te smullen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Blok A 
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Op dinsdag 23 januari werden er in de leefruimte super verse 
zachtgekookte eitjes gekookt. 

 

 
    Blok A 
 

Oudjaar …  

Wafels bakken, het hoort bij oudjaar! Heerlijk, de geur van wafels 

in huis!  

 
Blok D        Blok B 
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Lichtmis 
 

Op vrijdag 2 februari is het traditioneel ‘Lichtmis’. Enkele 
bewoners van blok A haalden samen mooie herinneringen op aan 
lichtmis. Een lekker dessertje erbij maakte deze herinneringen nog 
veel aangenamer!  
 
Familie ontbijt blok C op 3 februari 2018 
 
Een jaarlijkse traditie: ontbijt samen met familie. Bewoners van 
blok C mochten reeds genieten van dit gezellig samenzijn. En of 
het genieten was… 

 

 
       Blok C 
 
Zelfgemaakte frikadellen met krieken en pruimen in blok B 
 
Zelf frikadellen rollen… Voor vele bewoners was het al lang 
geleden, maar hun handen waren het nog niet verleerd! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Blok B 
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Zitdansen 
 

Op dinsdag 6 februari 2018 is blok A gestart met het maandelijkse 
zitdansen op leuke originele muziek. 
Het is een activiteit die zeer aanstekelijk werkt. En beweging 
houdt jong!  

 
We kijken nu al uit naar volgende maand!  

 
      Blok A 

 

Poesjes David en Bowi 

Op 7 februari kwamen de 2 poesjes David en Bowi nog eens langs. 

We konden met eigen ogen zien hoe hard ze gegroeid waren! Hoe 

mooi en zacht voelt dat wel!  

 
      Blok D 
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Papegaai van Michiel op bezoek 

Tijdens het breigroepje kwam Michiel 

met zijn papegaai op bezoek. De 

papegaai had zoveel aantrek dat  de 

breiwerkjes roerloos op schoot bleven 

liggen. 

 

 

 

 

 

            Blok D 

Schoolgaande jeugd in huis 
 
Of het nu leerlingen van VTI Spijker zijn, Hivset, Berkenbeek, de 
gemeentescholen, VITO of Klein Seminarie, het is telkens weer 
een fijne ontmoeting tussen jong en oud. … 

Samen mogen werken aan iets moois …  
 
 

Blok C           Blok C 
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  Blok C 

 

Sporten is gezond 
 
Bewegen, bewegen, bewegen, het houdt je jong!  
In elke blok zijn er extra mogelijkheden voorzien om te bewegen. 
Doe jij ook mee? 

 
  
 

Blok C 

 

 

 

        Blok B 
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    Blok D 

Met blok B naar het toneel in Meer 

Het toneel ‘De Pismadam’ gaf ons een beeld van een dame die 

werkt in de toiletten van het centraal station. Wat zij allemaal 

hoort en ziet! Het was een gezellige avond waarin we het reilen en 

zeilen leerden kennen van het leven daar. Soms grappig, soms 

ernstig? … . Dankjewel aan het toneelgezelschap dat we de avant-

première mochten bijwonen.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Blok B 
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Wellness 
 

Voetbadjes, handmassages, nagels lakken, een sinaasappelsapje, 
een lekker gezond hapje, het haardvuur knisperend op de 
achtergrond… De bewoners genoten duidelijk van deze 
verwennerij.  
 

 
     Blok B 

 
 

 
     Blok C 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Maart 2018 

 

blok A 

Christiaensen Jeanne 02/03/1928 90 j A209 

Koyen Louis 04/03/1926 92 j A505 

Verhoeven Pol 18/03/1928 90 j A012 

Van Haute Yvonne 31/03/1929 89j A313 

    
 

blok B 

Tilburgs Jeanne 10/03/1929 89 j B209 

Roelen Rit 16/03/1939 79 j B510 

Borghmans Annie 17/03/1942 76 j B205 

    

 

blok C 

Marijnissen Rosalia 04/03/1930 88 j C513 

Nuyts Rita  24/03/1956 62 j  C007 

Bogaerts Carolina 27/03/1931 87 j C011 

 

blok D 

Van Ostaeyen Mathilde 08/03/1933 85 j D205 

Jansens Jeanne 11/03/1934 84 j D009 

Van Deuren Stan 17/03/1949 69 j D010 

de Vries Lisette 27/03/1944 74 j D308 

 

 

 

We vieren met de jarigen van maart op 27 maart 2018. 
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April 2018 

 

blok A 

Louf Rosy 19/04/1939 79j A207 

Tilburgs Magriet 26/04/1928 90 j A513 

Verheijen Jan 26/04/1939 79 j A306 

Timmermans Maria 30/04/1936 82 j A210 

 

blok B 

Brosens Jan 13/04/1936 82 j B509 

 

blok C 

Grauwmans Maria 18/04/1926 92 j C310 

Oostvogels Maria 24/04/1940 78 j C514 

Mertens Julia 30/04/1931 87 j C305 

 

blok D 

Verheyen Jeanne     15/04/1939 79 j D209 

Mortelmans Lisa 20/04/1931 87 j D306 

Brosens Jos 27/04/1944 74 j D006 

    

    

    

We vieren met de jarigen van april op 24 april 2018. 

 

  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.dezekaartversturen.nl/images/cards/e4215690b4aaae61e26c4e3b8402086b67a0371b/611483/390x282/front.jpg&imgrefurl=http://www.kaartversturen.eu/category/gefeliciteerd/&h=282&w=390&tbnid=2Bs5TAcHtK5T_M:&docid=eYEQB84C-Fhe3M&ei=3MGLVrKRFoHUsgGBho5I&tbm=isch&ved=0ahUKEwiy79K24JLKAhUBqiwKHQGDAwk4ZBAzCDEoLjAu
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Nieuwkomers 
 
 

Ceusters Fred † Van Weereld Marcel † 
 

 

 

Afkomstig van: Geel Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: B 214 kamer:B 013 

  

Brosens Jeanne Vermonden War 
 

 

 

 

 

Afkomstig van: Wortel Afkomstig van: Hoogstraten  

Kamer: B 211 Kamer: D 307 
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Van Bergen Marcel Van den Heuvel Jaak  

   

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Sint-Lenaarts 

Kamer: C 208 Kamer: B 009 

  

Verheyen Lea Vanhaute Yvonne 
 

 

 

 

Afkomstig van : Hoogstraten  Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: B 013  Kamer: A 313  
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Adriaensen Alex Van Gestel Marcel 
 

 

 

 

Afkomstig van : Hoogstraten  Afkomstig van:  

Kamer: B 313  Kamer: A 206 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Oomen Cyriel     ° 18/01/1929 - † 11/12/2017 

Govaerts Maria          ° 15/05/1937 - † 21/12/2017 

Verschueren Toke    ° 06/06/1932 - † 25/12/2017 

Schrauwen Emma    ° 28/07/1935 - † 04/01/2018 

Lambregts Jo     ° 07/11/1926-  † 05/01/2018 

Van Weereld Marcel    ° 30/01/1934 - † 08/01/2018  

De Loose Neel     ° 18/03/1936 - † 14/01/2018 

Van de Heijning Min    ° 05/01/1931 - † 24/01/2018 

Ceusters Fred     ° 28/11/1927 - † 27/01/2018 

Faes Herman     ° 02/08/1937 - † 07/02/2018 

Koeken Jeanne     ° 29/10/1948-  † 09/02/2018 

Hofmans Louis     ° 07/06/1933-  † 13/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Oomen Cyriel    ° 18/01/1929 - † 11/12/2017 

B 013 

Cyriel, 
 
In 2017 kwam je in Stede Akkers wonen. 

Je had een kamer op het gelijkvloers met 

zicht op de serviceflats.  

Het was echt wennen voor jou. Veel 

bewoners kenden jou, vaak van de 

voetbal. 

In begin ervaarde je de zorgmomenten 

door ons als overbodig. Je wou zo graag 

het allemaal nog zelf kunnen en vooral 

zelf doen.  

 

Je was een rustige man die genoot van de stilte op je kamer 

lekker in je zetel. Elke dag las je trouw je krant. Was je krant uit? 

Dan begon je kruiswoordraadsels te maken, waaronder ook 

sudoku’s. Televisie kijken kon je bekoren, in het bijzonder sport.  

 

Je kinderen zorgden goed voor jou. Vaak gingen jullie ook samen 

wandelen, hier genoot je zo van. Als er bezoek langskwam, was je 

in je nopjes. Je wist ook precies wanneer je iemand mocht 

verwachten. 

 

Naargelang je nog meer hulp nodig had, aanvaardde je dit 

uiteindelijk wel van de zorgkundigen. Je stelde je meer en meer 

open voor ons en je was dankbaar voor de zorgen die je kreeg.  

 

Cyriel, je was een man met karakter. Je hield van rust, liefst geen 

drukte om je heen.  

 

We zullen je herinneren als een dankbare lieve man, in je zetel op 

de kamer met je krant erbij. 
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Govaerts Maria         ° 15/05/1937 - † 21/12/2017 

D307 

                            

Maria,  

 
Vele jaren woonde jij in het 
woonzorgcentrum. Eerst woonde je in de 
Wingerd en daarna verhuisde je mee naar 
blok D.  
 
Je was een fiere dame die hield van orde 
en netheid. Jouw kamer was steeds 
netjes opgeruimd. Alles was altijd pico 
bello. Zo had jij het graag.  
 
Jij keek verlangend uit naar de uitstapjes 

met je vriendin. Samen gaan winkelen of een lekker ijsje gaan 
eten was iets wat je echt fijn vond. Ook de uitstapjes naar onder 
andere de markt en Meersel-Dreef waren heel belangrijk voor jou. 
Je was gehecht aan je vaste uitstapvrijwilliger. We zagen jou 
genieten van alle activiteiten hier in huis, ook het bezoek van 

dieren en kinderen deden jouw ogen blinken.  
 
Toen je buurman Jos Van Pelt in het woonzorgcentrum kwam 
wonen, voelde jij je een beetje verantwoordelijk voor hem. Je 
week niet van zijn zijde en zorgde dat hij niets tekort kwam. Hoe 
vaak zagen we jullie niet rustig en tevreden naast elkaar zitten? 
 
Je was een zeer dankbare vrouw. Bij alle zorgen die je kreeg, 
hoorden we een welgemeende ‘dankuwel’. Je was zeer genegen 
voor je vertrouwenspersonen en voor alle mensen die jou met 
zorg omringden.  
 
Je toonde een warme interesse in het personeel en leefde intens 
met hen mee. Zo blijven wij jou ook herinneren. Jouw mooie 
vriendelijke lach zullen we niet vergeten. 
 
Rust zacht Maria. 
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Verschueren Toke  ° 06/06/1932 - † 25/12/2017 

D512 

Toke,  
 
De korte tijd dat jij in het WZC woonde, 
leerden wij jou kennen als een lieve, 
rustige en sociale dame. Iemand die wist 
wat ze wou. Vele jaren woonden jij en je 
man Jan in Oud-Turnhout.  
 
Jullie waren erg content dat jullie terug 

naar Hoogstraten konden komen wonen, 
dicht bij jullie familie. Beiden afkomstig 
‘af’ Meer voelde een beetje als thuis 
komen in Hoogstraten.  
 
 

Met jouw gezondheid ging het moeizaam vanaf het eerste moment 
dat je hier kwam. Eten ging moeilijk. Maar je dankbaarheid was 
groot. Zowel naar het personeel als een helpende hand van een 
medebewoner.  

 
We mochten ook jullie lieve, zorgzame nichtjes leren kennen. Zij 
waren diegenen die goed voor jullie zorgden en jullie met raad en 
daad bijstonden.  
Met pijn in het hart vertrouwde jij ons toe dat jullie kinderwens 
nooit was uitgekomen. Jij had zo graag kindjes gewild. Met het 
kerstfeestje heb je nog een echt baby’tje vast gehad. Je straalde 
vanaf het eerste moment dat jij het baby’tje op je schoot had. 
Deze mooie herinneringen gaan we vasthouden en nog dikwijls 

delen met Jan.  
 
Activiteiten meedoen was moeizaam omwille van je zwakke 
gezondheid. Het liefst van al zat je gewoon rustig vanop je kamer 
naar buiten te kijken. Je keek recht op de Vrijheid en hield de 
straat in het oog terwijl Jan lustig sudoku’s zat in te vullen.  
 
Toke, Jan is hier bij ons in goede handen. Wij en je hele familie 
gaan heel erg goed voor hem zorgen. Nog dikwijls zullen we 
praten over jou.  

 
Rust zacht lieve Toke.  
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Schrauwen Emma   ° 28/07/1935 - † 04/01/2018 

B 012 

Emma,  

 

Enkele maanden geleden kreeg je te 

horen dat je niet lang meer te leven had. 

Je man en kinderen deden hun uiterste 

best om je thuis de beste zorgen te 

geven. Dag en nacht stonden ze voor je 

klaar. Elk moment was van onschatbare 

waarde.  

 

Om jou de beste zorgen te kunnen geven, 

hebben jullie samen beslist om toch naar 

het WZC te verhuizen. Zo ben je op 1 september bij ons komen 

wonen.  

 

Het was een geruststelling voor je familie dat er altijd hulp in de 

buurt was. Zo was je dochter Kris, hoofdverpleegkundige van blok 

C, dicht in de buurt. Haar middagpauze spendeerde ze elke dag bij 

jou en ze zorgde ervoor dat je nog veel naar je geliefde huis kon.  

Ook je man was hier elke dag, we zagen jullie dan samen door de 

gangen van het WZC wandelen. Iedereen die je tegenkwam kreeg 

een warme glimlach of je stopte om een praatje te maken.  

 

Lief, vriendelijk, moedig, zorgzaam, enthousiast zijn enkele 

woorden waarmee we jouw persoonlijkheid kunnen omschrijven. 

Maar je was ook vooral heel dankbaar. Dankbaar voor alle hulp en 

zorgen die je hier kreeg.   

 

Emma, we hebben graag voor jou gezorgd en hadden je graag nog 

lang bij ons gehad. Je hebt je strijd moedig gestreden, rust nu 

maar zacht.  
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Lambregts Jo        ° 07/11/1926 - † 05/01/2018 

B 009 

Jo,  

 

We zien je daar nog zitten in je witte 

relax. Je zat steeds in de leefruimte 

naast Maria. De gazet lag ’s morgens 

ook steevast in je buurt.  

 Je was een fijne, spontane vrouw en 

deelde je warme lach graag met ons.  

 

Jo, je had vele lieve woorden voor ons. 

We waren voor jou altijd ‘de beste, de 

mooiste, de liefste, een schatteke,…’ Dit 

gaf ons altijd een goed gevoel.  

 

Bij activiteiten koos je zelf om wel of niet deel te nemen. Soms zat 

je graag tussen de andere mensen aan tafel. Andere momenten 

las je veel liever in je krant of je lag in de zetel voor de televisie 

naar MENT te luisteren. Ook daar genoot je van.  

 

De dagen voor je overlijden was je onrustig en had je last van je 

hand. We deden ons best om je comfort te bieden.  

 

Jou eigenste plaatsje in de leefruimte is vrijgekomen Jo.  

Het is nog onwennig. We missen je warme lach, je lieve woorden, 

je dankbaarheid.   

 
Rust zacht lieve Jo.  
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Van Weereld Marcel  ° 30/01/1934 - † 08/01/2018 

B 0.13 

Marcel,  

 

We hebben de tijd niet meer gehad om 

samen over je leven, je stamboom, je 

dierbare familie … te praten. In plaats van 

je levensloop, staat nu je ‘in herinnering’ op 

papier. 

 

Op 22 december ben je bij ons komen 

wonen. Je moest gelukkig niet ver 

verhuizen. Het was maar de straat 

oversteken vanuit de serviceflats. Dit was 

voor je vrouw ook een geruststelling. Zo was je toch nog in de 

buurt. We zagen al snel dat je ook in het woonzorgcentrum heel 

warm omringd werd door je hele familie.  

 

Op 29 december werden er verse wafels gebakken in de 

leefruimte. Ik weet nog dat ik je vrouw en jou uitnodigde om er 

eentje te komen eten bij een lekkere tas koffie. Het werd al snel 

duidelijk dat je veel liever naar de koers keek. Wafels waren er 

toch genoeg, die kon je evengoed in je kamer met je vrouw en 

familie later lekker opsmullen.  

 

Je zat graag in je kamer naar buiten te kijken. Elke keer als er 

iemand voorbij kwam zwaaide je naar hen. Bekend of onbekend 

iedereen werd door jou begroet. Marcel, je was een lieve man, 

niets was je teveel. Je was dankbaar voor datgene dat anderen 

voor je deden. Wij willen ook dankjewel zeggen. Dankjewel voor 

de vogels en de vogelkooi van blok A die jij aan ons hebt 

geschonken. Dankjewel dat we je mochten leren kennen, zo’n 

vriendelijke en gastvrije man.  

 

Marcel, dat je nu van je rust mag genieten. 
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De Loose Neel   ° 18/03/1936 - † 14/01/2018 

A313 

Neel , 

In december 2016 verhuisde jij naar  
het WZC. Stede Akkers was voor jou  
al heel vertrouwd. Regelmatig kwam  
jij op bezoek bij jouw schoonzus  
Julia. Jullie hadden een goede band  
en genoten van mekaars gezelschap.  
 
Toen jij in het WZC kwam wonen, 
zochten wij direct een plaatsje voor je 
auto, want je auto was je vrijheid. 
Dagelijks reed je nog een toerke. 

 
Geregeld bezocht je de vogeltjesmarkt. Een andere keer ging je 
met veel smaak een frietje eten bij frituur ‘De Vredesboom’ in 
Meer. Zelfs drie maal per week naar de nierdialyse kregen jouw 
optimisme niet klein. 
De laatste tijd gingen je krachten sterk achteruit. De gewone 
dingen doen werd steeds moeilijker. Jouw positieve ingesteldheid 
maakte dat je sterk bleef.  
 
Neel, grote activiteiten waren niet aan jou besteed. Een gezellige 
babbel over vroeger kon er altijd wel af. Samen gezellig op de 
kamer en de krant lezen was voor jou een dagelijks ritueel waar je 
echt van genoot! 
 
We hoorden je graag de verhalen vertellen over jouw werk in de 
steenfabriek of als medewerker bij de gemeente. Wat is er toch 
veel veranderd in goede zin en soms ook in slechte zin. Daar had 
je het dan over. 
 

Neel, we hadden je graag in ons midden en zorgden graag voor 
jou. We zullen Julia met veel warmte en goede zorgen blijven 
omringen.  
 
Geniet van jouw rust ! 
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Van de Heijning Min   ° 05/01/1931 - † 24/01/2018 

B 313 

Min,  

 
Op 17 oktober 2017 kwam je in Stede 
Akkers wonen. Na je verblijf in ‘Het 
Binnenhof’ in Merksplas was je blij dat je 
weer naar het vertrouwde Hoogstraten 
kon komen. Jarenlang woonde jij hier in 
de bejaardenwoningen.   
Voor velen was je geen onbekende in het 

WZC. Je was immers Min van café ‘Den 
Bombardon’ in Meerle. Je hebt zelfs het 
eten op de trouw van een van onze 
medewerkers nog verzorgd vele jaren 
geleden.  

 
In het begin van je verblijf bij ons vond je het moeilijk om terug 
meer onder de mensen te komen, om samen te komen eten met 
je medebewoners in de leefruimte. Vanaf de eerste dag waren de 
andere bewoners toch erg blij om je bij aan tafel te hebben.  

Het was altijd gezellig met jou erbij want je maakte een praatje 
met iedereen. Je had steeds een goed en bemoedigend woord 
klaar. Je kon ook zo genieten van het uitzicht dat je had vanuit de 
leefruimte. ’s Morgens de vogels bewonderen op de voetbalpleinen 
of naar de rookwolken kijken die uit de schoorstenen van de 
andere blokken kwamen.  
 
Je zat graag in je zetel naar televisie te kijken, liefst sport. Van de 
koers, veldrijden of voetbal kon je echt genieten. Je genoot nog 

van het kerstfeestje in de leefruimte, gezellig samenzijn met 
elkaar.  
 
Begin januari ging het niet goed met je, je werd opgenomen in het 
ziekenhuis. Dit hadden we helemaal niet zien aankomen. We 
waren blij dat je enkele weken later terug thuis was, maar we 
hadden nooit verwacht dat je nog maar enkele dagen bij ons zou 
zijn.  
 
Min, rust nu maar zacht, we zullen je missen.  
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Ceusters Fred   ° 28/11/1927 - † 27/01/2018 

B 214 

Fred,  

 

Zo graag had je nog lang in je geliefde 

huis in Geel gewoond, maar alleen 

wonen werd steeds moeilijker.  

Daarom was er de verhuis naar het 

woonzorgcentrum in Kasterlee, dichtbij 

Geel, je geboorteplaats. Het verblijf 

viel je zwaar en daarom besliste je 

samen met je dochters om dichter bij 

hen te komen wonen, in Hoogstraten.  

 

Op 27 november mochten wij je verwelkomen in blok B.  

In de leefruimte zat je lekker in de zetel, maar het liefst was je op 

je kamer om gewoon in je bed te liggen.  

  

Je kon genieten van muziek. Je vroeg ons dan ook om muziek op 

te zetten in de leefruimte, liefst muziek van vroeger. Snoepen 

deed je graag. We brachten je dan een lekkere Cornetto. Met het 

kerstfeestje heb je nog genoten van een heerlijke ijsstronk met 

chocolade. 

 

Langzaamaan ging je gezondheid achteruit. Je lag steeds meer in 

je bed, we zagen je minder in de leefruimte. Je dochters deden er 

alles aan om bij jou te zijn. Alle drie waren ze dan ook aanwezig 

toen je stilletjes in een diepe slaap viel en overleed.  

 

Rust zacht Fred.  
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Faes Herman    ° 02/08/1937 - † 07/02/2018 

D 309 

Herman,  

 

Computer en kruiswoordraadsels waren je 
lang leven. Uren was je hiermee bezig. 
Kruiswoordraadsels uit de krant maakte je 
steevast. De krant was enorm belangrijk 
voor jou. Je stond erop om ze dagelijks te 
lezen zodat je mee was met het nieuws. 
 
Toen jij in het woonzorgcentrum kwam 
wonen, leerden we ook je vrouw Lisette 
kennen. Je was trots op haar, net als op al 

je kinderen. In 2006 kwamen jullie in het woonzorgcentrum 
wonen. Eerst in woonden jullie ‘Sint Anna’, daarna naar in ‘De 
Wingerd’ en zo verhuisden jullie mee naar blok D. Jullie hadden 
kamers tegenover elkaar zodat jullie steeds dicht bij elkaar waren. 
In 2013 was het feest voor jullie 50-jarig huwelijksjubileum.  
 
Met activiteiten konden we jou ook wel plezieren. Je was een 

fanatieke sjoeler. Van katjes, hondjes en kuikentjes die op bezoek 
kwamen genoot je enorm. Jaren was je schooldirecteur geweest. 
‘In de klas van toen’ een aantal jaren geleden, kon je ook je hart 
ophalen.  
 
Herman, we gaan je herinneren als een man met 
doorzettingsvermogen. Steevast wou je met de kinesist stappen. 
Je wou dit blijven kunnen. Je dagelijkse rit op de MOTOmed, de 
elektrische fiets, was belangrijk voor jou. Meer dan 20 kilometer 
was normaal voor jou. Een dankjewel had je voor iedereen klaar!  
 
We voelden dat het de laatste tijd steeds minder goed met je ging. 
Een ziekenhuisopname was nodig. Nu Lisette hier zonder jou 
verder moet, zullen we haar goed opvangen. Samen zullen we de 
mooie herinneringen aan jou in ons hart en onze gedachten 
houden.  

 

Rust zacht. 
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Koeken Jeanne   ° 29/10/1948-  † 09/02/2018 

A 206  

Jeanne, 

 
In de zomer van 2016 kwam jij in blok A 
wonen. De laatste jaren had jouw man 
thuis met veel liefde en warmte voor jou 
gezorgd.  
De moeilijke beslissing om de zorg uit 
handen te geven en naar het WZC te 
verhuizen was niet gemakkelijk. Maar je 

lieve familie bleef heel dicht bij jou. 
Dagelijks kwam jouw man Marcel langs 
om je te bezoeken. Ook je dochters 
brachten geregeld een bezoekje. 
 

In de leefruimte wandelde je graag en veel rond. Je kon ver naar 
buiten kijken. Het mooie vergezicht, daar hield je van. Jeanne, we 
zien je nog rondlopen met jouw mp3-speler met je favoriete 
muziek op.  
Je bent altijd een fiere en zelfzekere vrouw geweest. We voelden 

dat nog in hele kleine dingen. In het begin konden we toch een 
beetje tot je doordringen, maar gaandeweg werd ook dit 
moeizamer.  
 
Bij lekker gebak op tafel zagen we jou glunderen. 
Jouw medebewoner Rosy was zeer zorgzaam voor jou, vooral 
tijdens het avondgebeuren. Jullie hadden fijn gezelschap aan 
mekaar. Jullie begrepen mekaar en hadden daar geen woorden 
voor nodig. Een blik, een gebaar was voldoende.  

De laatste periode ging je gezondheid snel achteruit en ook jouw 
familie besefte dat met pijn in het hart. Het rondstappen in de 
leefruimte werd dag na dag minder. Ook eten ging moeizamer.  
 
De laatste week verbleef je in de rust van je eigen kamer. Steeds 
je man en jouw familie heel dicht bij je. Heel vroeg in de morgen 
ben je zachtjes weggegleden in het bijzijn van je dochter.  
 
Voor altijd rust. Veel te jong. 
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Louis Hofmans  ° 07/06/1933 - † 13/02/2018 

A 212  

Louis, 
 
In juli 2012 kwam jij in blok A wonen. 
Toen we je voor de eerste keer 
ontmoetten, zagen we een praatgrage 
man. Soms wist je het niet meer zo goed 
en toch lukte het je om dit een beetje te 
verbloemen. 
Je kon vertellen over vroeger als de 

beste. Als begrafenisondernemer van 
weleer had jij vele verhalen bij! 
 
 
 

Je vertelde ons dat je vroeger zelf je eigen kisten maakte. Vele 
bewoners en bezoekers kenden jou door jouw beroep als 
begrafenisnemer. Je had altijd een antwoord klaar of een knipoog 
voor een bewoner, bezoeker of medewerker. Liefst maakte je een 
grapje of had je een mopje klaar. Iedereen kreeg van jouw 
aandacht.  
En als we vroegen of je mee naar buiten ging, dan pakte je al je 
jas. Zo zijn we samen ooit paastakken gaan knippen en palm voor 
Palmzondag. Je deed het met veel plezier. 
 
Jouw kinderen kwamen veel op bezoek en dan ging je met hen 
naar de cafetaria. Je kwam dan natuurlijk bekenden tegen. Als we 
rondkwamen met de borrelkar genoot je enorm van een glaasje 
jenever. “Alsof er een engeltje op je tong pist”, zei je dan. 
 
Tijdens het accordeonoptreden genoot je van de gezellige muziek 
en het samen meezingen. De laatste tijd ging het stappen niet 
meer zo goed. Je had het er zelf moeilijk mee. Je hield immers van 
wandelen in de leefruimte en eens buiten kijken. En als we je dan 
al wandelend tegenkwamen, gaf je graag een knipoogje. 
 
Louis, we hebben graag voor jou gezorgd. Jouw zetel is nu leeg. 
We denken met een warme glimlach aan je terug. 
 
Rust zacht Louis. 
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Mededelingen 
 
Brievenbus 
 
Iedere bewoner van campus Stede Akkers 
kan met zijn gefrankeerde post terecht 
aan het onthaal. Zo komt je brief ook op 
bestemming. 
 
 

 
 
Alternatief voor cadeaubon  
 
De consumptiekaart vervangt cadeaubon Hoogstraten ! 
In het dienstencentrum van Hoogstraten kan u voortaan ook 
betalen met een consumptiekaart of een cadeaubon voor het 
kapsalon en/of schoonheidssalon.  
 
De consumptiekaarten en cadeaubonnen zijn te koop bij het 

onthaal van Stede Akkers in Hoogstraten.  Het is niet langer 
mogelijk om er te betalen met de gekende Hoogstraatse 
cadeaubon. 

 

 

 

Tentoonstelling handwerk  

Handwerkvrijwilligster Maria Dierckx gaat bewoners op de kamer 

helpen met hun handwerk. Bewoners maken het handwerk en 

Maria werkt dit verder af tot mooie handwerkstukken.  

Van 4 april tot 2 mei 2018 mei stellen zij deze handwerken 

tentoon in de inkomhal van LDC Stede Akkers. Dit is zeker een 

bezoekje waard!   
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Doet u mee met de week van de amateurkunsten?  
 

Expo in openlucht op campus Stede Akkers 
 

Het jaarthema van de Week van de Amateurkunsten (WAK) luidt: 
KUNST BUITEN! Het is de bedoeling om kunstenaars naar buiten 
te laten komen met hun kunst om hun werk te tonen buiten de 
‘comfortzone’. Er is daarom gekozen voor een minder 
vanzelfsprekende locatie: het voormalige OCMW-rusthuis (H-
gebouw) aan de Heilig Bloedlaan in Hoogstraten. Gedurende twee 
weekends worden een deel van de lokalen omgevormd tot een 
tijdelijke expositieruimte.  

 
Praktisch 
 

De organisatie voorziet de infrastructuur, eventueel tafels en 
stoelen, elektriciteit en permanentie tijdens de weekends. Zodra 
alle deelnemers gekend zijn, organiseert men in de loop van maart 
een plaatsbezoek in het H-gebouw waarbij iedere kunstenaar een 
eigen stukje van het gebouw kan uitkiezen. U staat zelf in voor de 
aankleding daarvan en eventuele bevestigingsmaterialen of 

expositiepanelen. We verwachten dat u twee weekends kan 
deelnemen en ook zoveel mogelijk aanwezig kan zijn tijdens de 
weekends.  De expo zal geopend zijn op 28 en 29 april en 5 en 6 
mei. Op de zaterdagen zal de expo geopend zijn van 14u tot 22u 
en op de zondag van 10u tot 17u.   
 
Informatie 

 

Brent Blockx (cultuurfunctionaris stad Hoogstraten), Vrijheid 149, 
2320 Hoogstraten, 03 340 19 57, cultuur@hoogstraten.be, 

www.hoogstraten. 
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GEZOCHT!: herinneringen aan uw eerste communie en 

vormsel 

 

In de maanden april en mei organiseren we allerhande leuke 

activiteiten die volledig in het teken staan van de eerste 

Communie en het vormsel. Hiervoor zijn we  op zoek naar alles 

wat met de communie te maken heeft.  

 

In de expositiegang zullen communiefoto’s hangen van bewoners, 

medewerkers en vrijwilligers.  

 

Breng daarom je ingekaderde foto 

binnen!   

 

- één foto van je eerste communie 

en/of vormsel 

- Graag volgende gegevens  bij de foto 

voegen:  

Naam–communie/vormsel – 

dorp van de communie of 

vormsel - datum/jaar.  

 

 

Met de bewoners gaan we herinneringen ophalen over de 

communie. Heb jij nog spullen van vroeger die met de 

communie of het vormsel te maken hebben? Zoals onder 

andere communieprentjes? We zouden ze graag lenen om de 

gespreksruimte mooi aan te kleden en met de bewoners te 

bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Op woensdagnamiddag 23 mei zal er een heuse communie-

modeshow georganiseerd worden. Heb jij je communiekleren 

nog of ken je iemand die ze heeft bewaard?   

Laat het ons weten, dan zetten wij deze in de kijker.  

 

Alle kinderen die dit jaar hun communie-  of lentefeest gedaan 

hebben, nodigen wij uit om in Stede Akkers hun mooie kleren te 

komen showen.  

Willen je kinderen of kleinkinderen in de modeshow meelopen? 

Mail dan naar denise.galle@hoogstraten.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij deze materialen in je bezit? 

Laat het weten aan de medewerkers van  

ergo – animatie of aan het onthaal 
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Duofiets 
 

Straks wordt het weer lente. De duofiets staat voor u klaar. Hebt u 
zin om met een familielid te gaan fietsen? U kan steeds aan het 
onthaal of bij het paramedisch team terecht voor de 
beschikbaarheid van de duofiets. U betaalt niets voor het 
gebruiken van de fiets. 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De duofiets beschikt over enkele aanpassingen die het fietsen voor 

vele bewoners mogelijk maakt. Zo kan bijvoorbeeld het zitje 
waarop de bewoner plaatsneemt, draaien.  
Wenst u graag meer informatie over het gebruik van de duofiets, 
dan kan u steeds terecht aan het onthaal of bij het paramedisch 
team. 
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Facebook WZC Stede Akkers en LDC Stede Akkers 
Hoogstraten 

 
Woonzorgcentrum (WZC): Vind ik leuk!    
 
Heeft u Facebook? Zo ja, dan kan u ons vinden onder de zoekterm 
‘WZC Stede Akkers’. Aarzel niet om ons ‘leuk’ te vinden.   
 
U vindt hier leuke foto’s van activiteiten, oproepen voor 
vrijwilligers, materialen, …. 
 
Zin om te reageren? Met een antwoord of liever met de knoppen: 

‘vind ik leuk’, ‘geweldig’, ‘grappig’, ‘verbaasd’… Klik gerust!  
 
 
 
 
 
 
Lokaal dienstencentrum: Vriendschapsverzoek 
 

Wie graag op de hoogte blijft van het aanbod en de activiteiten in 
Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers, leest best de maandelijkse 
centrumkrant.  
Deze publicatie is gratis af te halen aan de foldertafel in de 
cafetaria.  
 
Wist u dat er ook een Facebookpagina bestaat met wekelijkse 
berichten over het reilen en zeilen in het ‘dienstencentrume? U 
vindt ze als ‘Ldc Stede Akkers Hoogstraten’ op Facebook.  Graag 
beantwoorden we uw vriendschapsverzoek. 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.facebook.com/1881902355382368/photos/2033713813534554/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFk7KliKrZAhWbF8AKHW4fADgQjRwIBw&url=http://eethuisakmir.nl/index.php?route%3Dpavblog/blog%26id%3D12&psig=AOvVaw0QkDncnis_yzPyCLUwJmrV&ust=1518857775383483
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Nieuws van de medewerkers 
 
Overlijdens 
 
 
 

 
 
 

Een man om nooit te 
vergeten, 

een vader uit duizenden, 
een opa als geen ander, 

een vriend voor het leven … 
 
 
 
 
 
 

Een fijne collega met een warm hart, zo zouden we deze mooie 
tekst op het overlijdensbericht van collega René Vervoort kunnen 
aanvullen. 
 
Op 5 februari stierf onze collega René Vervoort. Dit najaar zou 
René met pensioen gaan. Na meer dan 40 jaar werken voor OCMW 
Hoogstraten als ontvanger-financieel beheerder hadden we het 
hem zo gegund om te genieten van een welverdiende rust samen 
met zijn familie.  
 

Het heeft niet mogen zijn … we zullen René hier missen … voor 
altijd …  
 
Wij dragen de mooie herinneringen aan René voor altijd mee in 
ons hart. Wij wensen zijn dierbare familie en naaste omgeving 
sterkte toe. 
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Op pensioen 
 

Hilde, medewerkster van de keuken bij Compass Group, ging op 
pensioen. Voor haar jarenlange inzet verdient Hilde een oprechte 
dankbetuiging  
 

 
 
 

Geboortes 
 
Ilse Van Der Flaas, hoofdverpleegkundige van blok A, en haar 
echtgenoot Raf Verstraelen mogen zich trotse ouders noemen van 
kleine Lou. Hun eerste kindje kwam ter wereld op 18 december 
2017 en woog toen 3,725 kg en was 53 cm groot. 
 
Proficiat aan Ilse en Raf.  
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Op 22 januari 2018 is Liss geboren, het kindje van Esther 
Verhoeven en Steven Schellekens. Grote zus Tess is apetrots op 

haar nieuw speelkameraadje.  
 
Liss woog bij haar geboorte 3,720 kg en was 49,5 cm lang. Esther 
is zorgkundige in blok C. 
 
Van harte proficiat aan Esther en Steven.  
 

 
 
Ergotherapeut Annelies Kustermans en echtgenoot Chris Elst zijn 
de fiere ouders van Roza. Grote broer Jaan en zusje Nelle zijn ook 
supertrots op hun kleine zusje geboren op 8 februari 2018. Ze 
woog 3,470 kg en was bij geboorte 51 cm groot. 
 
Proficiat aan Annelies en Chris.  
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Bewoner in de kijker 
 

Een 91-jarige kwieke dame met een geheugen als een olifant.      

U vindt haar terug in kamer 310 van blok C. Haar naam is Maria 

Grauwmans. Haar geheim om op deze leeftijd nog zo fit en jong 

van geest te zijn? Een leven vol leerrijke ervaringen en een 

positieve ingesteldheid. Lees hieronder haar levensverhaal. 

 

Onder den toren 

In een landelijk dorpje hier niet zo ver vandaan, werd op 18 april 

1926 het eerste kindje geboren bij Rik Grauwmans en Eliza 

Sterkens. Maria werd haar naam. Het gezin woonde in Zoersel, 

waar vader Rik werkte als timmerman bij aannemer Jansen.  

In 1929 werd Maria grote zus van broer Frans. Vader Rik had 

ondertussen de ambitie om als zelfstandig timmerman aan de slag 

te gaan. Er werd gezocht naar een geschikte locatie en in 1930 

verhuisde het gezin naar de Donckstraat in Meer, naar een huis 

vlak ‘onder den toren’. Met de komst van broer Jos in 1932 was 

het gezin Grauwmans compleet. 

  

Maria met broer Frans   Gezin Grauwmans 
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Koningin Astrid 

De tuin van het gezin Grauwmans grensde aan de tuin van het 

klooster van Meer waar de zusters van het Heilig Graf verbleven. 

Maria groeide dus op onder toeziend oog van de nonnen. Ze liep 

niet enkel school bij de nonnen, zij deden ook vaak beroep op de 

goedheid en jonge beentjes van Maria.  

“Maria, Maria, kunt u nog eens naar de winkel gaan?” werd er dan 

vanachter de poort van het klooster geroepen. “Het is zo een goei, 

je kan ze overal henne sturen.”  

 

Zo werd Maria ook voor de geboorte van het zevende meisje bij de 

familie Rommens het dorp ingestuurd door de zusters om de 

stoetvergadering bijeen te roepen. Als dank hiervoor mocht Maria 

koningin Astrid zijn in de stoet, een hele eer. 

 

 
Maria als koningin Astrid in de stoet 
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Primus 
 

Als primus van de klas is het niet te verwonderen dat Maria graag 
naar school ging. Voor de eerste plaats in de klas was het 
wedijveren met Maria Van Rillaer. Rekenen of tekenen, Maria had 
van alles een handje weg. Tot haar 14 jaar liep Maria school om 
nadien nog twee jaar huishoudschool te volgen. Ze studeerde er af 
met grootste onderscheiding.  Verder studeren zat er jammer 
genoeg niet in omdat de oorlog uitbrak. 
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Over de oorlog kan Maria een boek schrijven. Ze was 14 jaar toen 
de oorlog begon. Wat normaal gezien de schoonste jaren van haar 
leven hadden moeten zijn, waren nu jaren van soberheid en angst. 
Er werd geen muziek gespeeld op straat, geen kermis gevierd en 
geen bals gehouden. Groot was de vreugde toen er een einde 
kwam aan de oorlog. Maria herinnert zich de bevrijdingsstoet alsof 
het gister was. 
 
Ingehaalde schade 
 
Na de oorlog werd de schade ingehaald en was er meer tijd voor 
leute en plezier. Samen met haar vriendinnen naar Heilig Bloed, 
Wuustwezelkermis of te voet in een ‘tajer’ naar het toneel in 
Meersel-Dreef. Van een dagje winkelen in Antwerpen of met de 
fiets naar het park in Breda, een daguitstap met het Davidfonds 
met bus ‘De Kempen’ van René Van Bladel, naar de BJB of 
meespelen in het toneel van de missiekrans genoot Maria met 

volle teugen. Ze vertelt met fonkelende pretoogjes over het stuk 
‘de vrouw met het masker’ waarin ze ballet danste. 
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Heilig bloed (Maria staat links) Bus ‘De Kempen’ van René Van 

Bladel 
 
 
Jammer genoeg liep niet alles zoals gewenst. Tegen het einde van 
de oorlog werd moeder Eliza ziek. Maria nam als 17-jarige de 
zorgen voor moeder en het huishouden op zich. Dit bleef ze doen 
ook nadat moeder in 1951 stierf. Zorgen voor haar vader, broers 
en later voor haar kleine nichtjes was voor Maria als 
vanzelfsprekend. Drukwerk sorteren in de drukkerij, zegeltjes 

plakken in de bakkerij of helpen in de kledingwinkel van tante 
Margriet en in de winkel bij ‘Jochems voeding en textiel’. De 
familie wist maar al te goed bij wie men steeds terecht kon. Ook 
mijn schoonzussen Jeanne Tilburgs en Liesa Snoeys konden op mij 
beroep doen. 
 
Het werkpaard en de jonge veulens 
 
In 1973 besloot Maria om in dienst te gaan werken bij het AC-
wegrestaurant naast de E19. Maria deed daar wat ze het liefste 

deed namelijk achter de schermen instaan voor de afwas, het 
poetswerk en onderhoud. Ze stond er als 46-jarige tussen de 
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jonge veulens, om hen in toom te houden. Of toch niet? Maria 
genoot er zelf van om af en toe een beetje zot te doen. Met de kar 

rondjes rijden op de parking. Het hield haar jong. 
 
Maria was een graag geziene medewerkster. Op haar 50ste 
verjaardag kreeg ze wel 50 rode rozen thuisgestuurd van AC. Met 
spijt in het hart ging Maria op haar 60 jaar met pensioen. De leuke 
sfeer onder de collega’s zijn ze nog lang niet vergeten. In 
december 2017 kwamen enkele oud-collega’s opnieuw samen in 
de AC om nog eens goed te lachen om de mooie herinneringen 
van vroeger.  

 
Maria met haar 50ste verjaardag samen met nicht Marit 
 

 
De wijde wereld 
 
Nadat vader in 1974 overleed had Maria meer tijd voor zichzelf. 
Samen met haar goede vriendin Jeanette Brosens trok ze de wijde 
wereld in. Met de bus en in reisgezelschap trokken ze ieder jaar op 
vakantie. Vele bestemmingen passeerden de revue: Luxemburg, 
Duitsland (Dresden, Berlijn), Hongarije, Italië (Venetië, Isolabella), 
Joegoslavië, Praag, … .  De vele foto’s, souvenirs en levendige 
herinneringen maken duidelijk dat Maria meer dan wat dan ook 

genoot van het reizen. Zelfs na een zware operatie bleef Maria op 
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vakantie gaan. Haar interesse in oude gebouwen, drukkunst en 
andere culturen is dan ook gemakkelijk te verklaren. 

 

 
Maria op vakantie 
 

 
Maria (links) op vakantie in Hongarije met tante Margriet 
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Iets dichter bij huis 
 

Niet enkel de wijde wereld hield Maria bezig, ze had ook voldoende 
bezigheden in eigen dorp. Zo zette ze zich 20 jaar in bij ziekenzorg 
en ging ze dansen bij de dansgroep van gepensioneerden in Meer. 
Een wals, foxtrot of linedance, het is Maria niet vreemd. Elke 
maandag zette ze haar beste (dans)beentje voor. Ook de 
bewoners van het rusthuis konden op Maria haar inzet en muzikale 
kennis rekenen. 
 
 

 
Met de dansgroep van Meer tijdens een carnavalsoptreden in het 
rusthuis 
 

In Meer was Maria een graag gezien persoon. Toen ze in 2001 in 
de Lokbosstraat ging wonen, nadat ze nog bijna 20 jaar in de 
Dorpstraat had gewoond, werd ze ook daar op handen gedragen 
door haar buren. Maria woonde er graag, het was ‘in’ en toch ‘uit’ 
het dorp. Alles wat Maria zelf nog kon, deed ze zelf. Ze ging te 
voet naar de winkel, eerst nog zonder rollator en na een tijdje 
met. “Uiteindelijk was dat toch gemakkelijk,” zegt Maria. Ik had 
altijd een stoel bij me als ik bekenden tegenkwam en we een 
praatje deden. Waar het wat moeilijker ging, kon Maria rekenen 
op de hulp van familie en buren. 
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Op naar de 100 
 

Haar 90ste verjaardag vierde Maria nog thuis. Een feest met de 
buren, een feest met de familie, Maria werd door iedereen in de 
bloemetjes gezet. 
 

 
Maria op haar 90ste verjaardag. 
 
Sinds mei 2017 woont Maria in blok C van het woonzorgcentrum. 
Al snel vond Maria goed haar draai hier. Bij veel activiteiten is ze 
aanwezig en laat ze zich van haar beste kant zien. 
Haar liefde voor muziek en cultuur steekt ze niet onder stoelen of 

banken. We kennen Maria als een wijze vrouw die graag alles 
netjes in orde heeft. Altijd even vriendelijk en goedlachs.  
 
Maria is blij en erg dankbaar. Ze wil graag haar familie, de 
bewoners en verzorging hier bedanken voor de hulp, de 
vriendschap en steun. 
 
 
En wij bedankten Maria graag om dit energievolle levensverhaal 
met ons te delen en op naar de 100! 
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Medewerker in de kijker 
 

 

Naam: Vânia Cristina Pereira Machado  

 

Beroep: Verpleegkundige, momenteel 

vervangend hoofdverpleegkundige in blok A 

 

Hoe lang werk je hier: Sinds 22 september 

2014  

 

Geboortedatum: 5 december 1984 

 

Burgerlijke staat: Samenwonend met Ricardo 

 

Broers en zussen: Vera en João 

 

Kinderen en kleinkinderen: 1 zoontje William 

 

Woonplaats: Rijkevorsel 

 

Lievelingsliedje/ Lievelingsgroep: Nirvana met ‘The man who 

sold the world’  

 

Lievelingsdier: Vlinder 

 

Lievelingseten: Aardappelpuree met lever en ajuinvinaigrette 

 

Mooiste film: La vita è bella 

 

Mooiste boek:  Het Boek der Rustloosheid van Fernando Pessoa  

 

Grootste wens: Vakantie in Afrika 
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Teksten uit eigen huis 
 
In de week van 3 tot 11 maart is het week van de 
vrijwilliger. Daarom kijken we graag terug naar hoe het 
vrijwilligerswerk ooit begon in het WZC …  
 
 
Terugblikken naar de start 
 
Op een rustige middag in de zomervakantie van 2017 staken de 
vrijwilligers van het eerste uur namelijk Jaak, Frans, Mariette, 
Fons, Lutgarde en Jeanne de koppen bij elkaar. Sommige onder 
hen zijn nog steeds goede vrienden, andere waren elkaar door de 
tijd heen lichtjes uit het oog verloren. Zij keken samen met An, de 
huidige coördinator vrijwilligerswerking, terug naar het allereerste 
begin van de vrijwilligerswerking in het WZC. De fijne 
herinneringen van vroeger kwamen zo weer terug boven …  
 
 
Hoe het ooit begon 

 
Vrijwilligerswerk heeft altijd bestaan in het woonzorgcentrum. Het 
werd zo niet benoemd maar het was er wel. Maria De Backer 
kwam via Caritas helpen bij het eten geven aan de bewoners in De 
Drempel, een heel dankbare taak! Maria Verwimp uit Poppel kwam 
helpen met handwerk. Toke Geerde was hier dag en nacht. Zij 
zorgde voor de was, de grot, de kapel… . Elke avond om 18u werd 
er samen een rozenhoedje gebeden met de bewoners. De familie 
Van Huffelen – Verbiest heeft ook zeer veel geholpen in de kapel. 
En velen worden dan nog vergeten …  

 
 
En hoe geraakte het vrijwilligerswerk uit de startblokken 
 
In 1986 kwam Fons Van Dijck als pastoor in Hoogstraten. Hij was 
daarvoor pastoor in Mol geweest en kende de vrijwilligerswerking 
vanuit het rusthuis Witte Meren. Fons opperde het idee om ook in 
Hoogstraten zo’n nobel initiatief op te starten en plaatste een 
annonce in het parochieblad. Hij plande in de Pax een open 

vergadering waar geïnteresseerden welkom waren. De directeur 
van de ‘Witte Meren’ kwam toelichting geven.  
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1995 
 
Inzet van gepensioneerdenbond 
 
Fons had ondertussen 
Jaak Brosens al 
aangesproken. Jaak was 
toen de secretaris van 
de gepensioneerdenbond 

van Hoogstraten. Het 
leek Fons interessant om 
met de 
gepensioneerdenbond 
een samenwerking aan 
te gaan voor de 
vrijwilligerswerking van het bejaardenhuis.  
 
Op deze foto zien jullie een bezoek aan het nieuwe gemeentehuis, 

officieel geopend 23 april 1993. 
 
Jaak zag dit zitten en besprak het idee met Eddy Verhoeven. Eddy 
was de secretaris van het OCMW en vond dit goed. Hij zei dat Jaak 
het moest bespreken met Stan Verlinden, de gewestvoorzitter van 
gepensioneerdenbond en zo ging de bal aan het rollen. In die tijd 
bestond het gewest uit Hoogstraten met al zijn deeldorpen en 
Rijkevorsel. Er werd de duidelijke afspraak gemaakt dat niet alleen 
leden van de gepensioneerdenbond vrijwilliger mochten worden, 
maar dat iedereen zich mocht aanmelden.  
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Verandering geeft tegenwerking! 

 
Elke verandering zorgt voor tegenwerking. Volgende uitspraken 
werden gedaan:  
“ Meneer pastoor, dat lukt nooit want de politiek zit ertussen.” 
“ De vrijwilligerswerking mag wel de werkgelegenheid niet 
ondermijnen.”  
Maar de initiatiefnemers zeiden: “Nee, hoor de vrijwilligers zijn de 
kers op de taart!” 
 
 

Begeleiding naar de zondagsmis 
 
Onder het motto van de aanhouder wint kwam stilletjes aan de 
vrijwilligerswerking van de grond. De eerste vrijwilligerstaak die 
gestructureerd door vrijwilligers werd gedaan was de misviering. 
Dit zou rond het jaar 1990 geweest zijn. Vrijwilligers van de 
verschillende deeldorpen kwamen elke week op zondag helpen om 
de bewoners naar de misviering te brengen. En zo kwam er voor 
iedereen eens een nieuwtje in huis.  Bart Van Delm begon als 

orgelist en hij doet dit tot op vandaag nog steeds! Hij belandde als 
vrijwilliger in het rusthuis doordat zijn grootouders hier woonden.  
 
 
Briesje rapen  
 
Een volgende vrijwilligerstaak waar al snel mee gestart werd, was 
het Briesje rapen. Het Briesje werd gemaakt door Ingrid Van Dyck. 
Het eerste Briesje kwam er in september 1993. Het werd in de 
Heilig Bloedlaan ‘gestencild’. Vrijwilligers kwamen elk maand op 

vrijdagavond om het Briesje te rapen. 
Toen was het een maandelijks blad. Frans 
Simons, bewoner blok D, was de nieter 
en de overige vrijwilligers raapten het 
Briesje. Ze waren met een man of 7 à 8. 
Er wordt verteld dat het toen toch ook al 
om veel exemplaren ging. Ze waren 
dolgedraaid na een avondje rapen.  
Gezellig sloten ze de avond af met een 

pintje …  
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Briesje rondbrengen 

 
Dat Frans Simons vrijwilligersvoorzitter werd, heeft hij te danken 
aan zijn dochter. Jaak Brosens kende Frans omdat hun dochters 
bevriend waren. In Frans zagen ze wel een goede voorzitter. En zo 
gezegd, zo gedaan … Frans zijn taak was het rondbrengen van de 
Briesjes bij de vrijwilligers en kennismaking met nieuwe 
vrijwilligers. Waar Frans voor bewonderd werd door de andere 
vrijwilligers, was dat hij naar elke begrafenis van elke bewoner 
ging.  
 

 
Eerste kernvergadering 
 
In 1992 is de eerste kernvergadering doorgegaan. In deze groep 
zat Jaak Brosens, Frans Simons en Fons Van Dijck zoals al 
vernoemd. Ook Jeanne Stoffels, Lutgard Lanszweert en Mariette 
Van Passel maakten hiervan deel uit. En vanuit het rusthuis zaten 
Lydia Dockx en Ingrid Van Dijck erbij. In 1994 waren er reeds 56 
vrijwilligers.  

Doorheen de tijd werden wij als vrijwilliger ook bijgestaan en 
bijgestuurd door Els Timmermans (toenmalig directeur WZC), 
Trees Mertens (huidig directeur WZC) en Jos Brosens (toenmalig 
OCMW-voorzitter). 
 
 
Vrijwilligers palliatieve zorg 
 
Jeanne Stoffels kwam erbij en volgde een cursus palliatieve zorg 
samen met verpleegkundigen Vera Van Loock en Karin Govaerts. 

Ook medevrijwilligers Annie Van Keulen en Frans Simons volgden 
de opleiding. Dit waren verschillende zaterdagen in Gooreind met 
uiteindelijk een stage. De man van Jeanne, Jaan Peeters, heeft 
ontelbare verslagen uitgetypt voor het rusthuis. Mariette Van 
Passel schreef de verslagen. Jeanne nam ze mee naar huis en Jaan 
typte ze uit. Hoe Mariette in dit groepje kwam was simpel. De 
vader van Mariette woonde in die tijd in het rusthuis en zo kwam 
van het een het ander…  
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Cafetaria open houden 

 
Een andere vrijwilligerstaak die bestaat sinds 1992 is de bar 
openhouden. De 1ste dinsdag van de maand werd het café open 
gedaan. Eerst nam bewoner Christ Aerts deze taak op zich. Later 
werd dit in beurtrol gedaan door de vrijwilligers. Al snel breidde 
het café uit naar meerdere dagen per week.  Het opmaken van de 
beurtrollijst van de vrijwilligers werd gedaan door Jaak Brosens. 
De vrouw van Jaak heeft wel eens tegen Jaak gezegd: “Zal ik uwe 
pyjama maar naar het rusthuis brengen?” Met de inkomsten van 
de cafetaria, die bijgehouden werden door Lydia Dockx (toen 

administratief medewerker van het rusthuis), zorgden ze voor iets 
extra voor de bewoners. Mee een ijsje gaan eten, het orgel en de 
muziekinstallatie aankopen en zo zijn er nog vele dingen. Jaak 
ging maandelijks ook bij alle bewoners op bezoek. Hij bracht het 
boekje rond van de gepensioneerdenbond en zo was hij mee met 
het gebeuren in het rusthuis. Fons Van Dijck bracht in de advent 
dan weer een bezoek aan alle bewoners. Op die manier was hij 
ook begaan met het leven in het rusthuis en het verloop van de 
vrijwilligerswerking.  

 

 
Hobbynamiddag met KBG-vrijwilligers, 1993 
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En er volgden nog nieuwe activiteiten 

 
Af en toe hoorde een van de kernleden iets nieuws dat in een 
ander rusthuis werd gedaan of iemand had een nieuw voorstel. En 
dan probeerden ze dat ook uit … Zo werd er begonnen met 
voorlezen, tijdschriften en boeken werden rond gedragen, 
accordeonisten kwamen langs, zitdansen, er werd aan 
rolstoeldansen gedaan … Stilletjes aan werd er meer en meer 
gedaan. Half de jaren 90 werd er ook gestart met het principe van 
een ‘bezoekvrijwilliger’. Dit zijn vrijwilligers die op bezoek gaan bij 
eenzaam bejaarden. In die tijd zouden er in totaal al een kleine 

100 vrijwilligers actief geweest zijn.  
 

 
Zitdansen met Eddy Vanopstal, 1993 
 

 
1994 
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Aanwerving nieuwe vrijwilligers 

 
Toen moesten de vrijwilligers geen fiche invullen, maar er werd 
wel een mondeling contract gemaakt onder de noemer ‘horen, zien 
en zwijgen’. Nieuwe vrijwilligers kwamen er bij. Dikwijls waren het 
familieleden van bewoners, kennissen van vrijwilligers, … . Bij elke 
nieuwe vrijwilliger ging Frans, de voorzitter, op bezoek voor een 
kennismaking. Als het dan goed zat, mocht de persoon beginnen 
met vrijwilligerswerk.  
Was het toen gemakkelijker dan nu om vrijwilligers te vinden?  
De dag van vandaag gaat bijna iedereen met twee werken en 

vroeger waren de vrouwen nog dikwijls thuis. Want de vrouwen 
zijn altijd in de meerderheid geweest binnen de groep van 
vrijwilligers. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds. 
Sommige dingen blijven toch hetzelfde… 
 

 
Bezoek aan Scherpenheuvel, 1995 

 
Dankfeest vrijwilligers 
 
Bij de vraag of de vrijwilligers toen een dankfeest hadden, gaf 
Frans heel spontaan het volgende antwoord: “Wij kregen zoveel 
liefde van de bewoners dat dat eigenlijk niet nodig was.” Toch 
werd er voor het eerst een dankfeest georganiseerd in 2001. Dit 
was naar aanleiding van het jaar van de vrijwilliger. De toenmalige 
voorzitter had dit mee georganiseerd en het ging door in ‘De 
Mosten’. De reacties waren positief en zo werd dit feest behouden. 

Het was een hechte groep van vrijwilligers en iedereen kende 
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iedereen. Het volgende jaar was weer in ‘De Mosten’, daarna in 
‘De Castelhoeve’ en daarna vaak in Meersel-Dreef.  

Binnen de gepensioneerdenbond, later de OKRA, werd regelmatig 
toelichting gegeven. Jaak Brosens is de vrijwilligerswerking van 
Hoogstraten meermaals gaan toelichten. Andere woonzorgcentra 
hebben veel geleerd van hoe hier gewerkt werd. Jaak ging samen 
met Stan Verlinden van Turnhout tot Mechelen, tot Brussel. 
Over het vrijwilligerswerk wordt ook nog even nagedacht. Jaak 
geeft aan dat het toch jammer is, dat hij het zelf allemaal niet 
meer kan. Hij is toch fier dat de fakkel is doorgegeven en het 
vrijwilligerswerk blijft bestaan.  
   

 
Vrijwilligersdag Castelréhoeve, 2002 
 
Vrijwilligers werken inspirerend voor de medewerkers 
 
Een nieuwe wind, een nieuwe babbel, een nieuw idee … altijd 
zoekend naar betere zorg en meer aandacht voor de bewoners is 
een talent van vrijwilligers. De deskundigheid van de medewerkers 

zorgt er dan weer voor dat de vrijwilligers kunnen groeien. En de 
medewerkers worden op hun beurt geïnspireerd door de 
vrijwilligers. Deze wisselwerking is al jaren zo en mag zo nog heel 
lang blijven duren…  
 
Dank aan de vrijwilligers van het eerste uur: Jaak, Frans, Mariette, 
Fons, Lutgard en Jeanne om hun verhaal met ons te delen. 
Mochten we nog namen vergeten … dan onze welgemeende 
excuses.  
 

En uiteraard een welgemeende dankjewel aan ieder die elke keer 
weer zijn steentje bijdraagt! 
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