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Voorwoord  
 

Beste bewoner, familie, vrijwilliger en bezoeker,  
 

In de zomermaanden werden twee 100-jarigen en een echtpaar 
dat 65-jaar getrouwd is, in de bloemetjes gezet. Ook deze maand 
is er reden om te feesten, weliswaar in beperkte kring en met 
aandacht voor de strenge richtlijnen.  
 

Ooit gehoord van een platina huwelijksjubileum? Dit komt maar 
zelden voor. Op 27 september vieren Trees Verheijen en Jef Van 
Den Ouweland dan ook hun 70-jarig huwelijk. Enkele jaren na de 
tweede wereldoorlog zijn zij in het huwelijksbootje gestapt. Je kan 
je al inbeelden welke rijke levenservaring zij beiden bezitten. 
Proficiat aan Trees en Jef!  
 

In de lente gingen de deuren van ons huis dicht omwille van het 
besmettingsrisico op COVID-19. Eind juni mochten we de 
maatregelen versoepelen waarbij onder andere een aantal 
vrijwilligers en mantelzorgers opnieuw werden ingezet.  
 

Wat hebben bewoners en familie toen genoten van het bezoek op 
de kamer en in de cafetaria. Het woog dan ook bij iedereen zwaar 
dat dit teruggeschroefd moest worden eind juni.  
 
Gelukkig was er die zonovergoten 
zomer zodat er veel gewandeld of 
buiten gezeten kon worden.  
 

Nu de herfst begonnen is, moeten we 
nog steeds afstand houden en onze 
glimlach achter een mondmasker 
verbergen. Maar waar toegelaten en 
mogelijk, zullen we verder blijven 
inzetten op versoepelingen.  
 

 

En weet dat ‘door te zorgen voor elkaar, je dichtbij mensen blijft’.  
 
Els Timmermans   
  

©Wim Verschraegen 
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 Activiteiten SEPTEMBER & OKTOBER  
 

De activiteitenkalender van september & oktober ontbreekt omwille 

van de coronamaatregelen. Uiteraard doen de paramedici hun 

uiterste best om fijne alternatieven aan te bieden. 

En jullie mogen er zeker van zijn… Er zijn veel familie en vrienden 

die graag zouden langskomen om jullie mee te hamsteren. 

 

 

 

 

 

 

© The Daily Telegraph 
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Activiteiten in de kijker 
 

Week van dementie 

21 september is het Werelddag Dementie.  

Tijdens deze coronatijd vergeten we bijna dat wel degelijk 

dementie dé ziekte van de 21ste eeuw is. Zelfs en vooral in deze 

bijzondere tijden willen we in de week van dementie extra 

aandacht besteden aan onze bewoners met dementie.  

 

We dragen onze 

zelfgehaakte vergeet-

me-nietjes.  

Zodat mensen met 

dementie en hun 

mantelzorgers niet 

vergeten worden.  

 

 

 

We maken dementie bespreekbaar tijdens het dementie-ontbijt. 

We doorbreken het taboe door het ophangen van gedichten en 

wist-je-datjes.  

 

Heb je vragen over dementie? Stel ze gerust aan onze 

medewerkers. 
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Even terugblikken 
 

Cafetaria 

Begin juli openden we voor het eerst de cafetaria terug voor onze 

bewoners en hun familie. Dat leverde leuke beelden op! 

 

 
Blok B        Blok A 
 
 
 

 
Blok A        Blok C 
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Blok D        Blok B 

 

 

 
Blok D        Blok B 

 

 

 
   Blok C 
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Activiteiten in de leefruimte 
 
Uiteraard zijn er de vaste activiteiten. Toch organiseerden we ook 
weer enkele groepsactiviteiten. We verzamelden enkele leuke  
foto’s hieronder. 
 
 

 
Smoothies maken in blok C     Sjoelen in blok D 
 

 
Zingen in blok A       Kegelen blok D 
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Zingen op blok B 

 

 

 
Zetelfietsen blok B   Hamertjesspel blok A 
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Ontbijtbuffet 

Eén maal per maand genieten de bewoners van een uitgebreid 
ontbijtbuffet. Dat valt telkens weer in de smaak. 
 

 
 
 

 
Blok B        
 

 

 

 

 

 

     

     

         Blok C 
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Warme dagen 

Met het warme weer zochten we samen met de bewoners 

verfrissing. De bloemetjes verdienden ook wat extra aandacht. 

 

Bloemetjes gieten in blok A 

 

Voetbadjes in blok D 

 

Buiten zitten met blok C 

 

Borrelkar blok C 
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Al dat lekkers… 

Smoutebollen, koffiekoeken, een aperitiefje voor het middageten, 
ijs, … Het was smullen de voorbije weken! 
 

 
Blok B 

 
Blok C 

 

 
Blok B 

 
Blok B 
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Blok D 

 

 
Blok A 

 
Blok A 

 
Blok A 
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Verjaardagsfeest 

Onder het motto ‘beter laat, dan nooit’ vierden we eind juni de 

jarigen van de maanden maart, april, mei en juni. De taart smaakte 

en de toost op de jarigen is uitgebracht. Hoera! 

Blok A 

 

Blok B 

Blok C 

Blok B 
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Blok A 

 

 
Blok D 

Blok C 
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Marieke Vindevoghel is 100 jaar geworden! 

 

Verjaren in deze gekke periode, 

het is speciaal. 100 jaar worden in 

deze periode, is nog specialer. 

Marieke vierde haar verjaardag 

met een heerlijk feestmaal samen 

met haar dichte familie en genoot 

van een gezellig samenzijn met de 

bewoners en medewerkers.  

Nogmaals proficiat!  
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Wiske vierde een eeuw. 
 
20 augustus was het exact 100 jaar geleden dat Wiske Mertens 
werd geboren. En dat moest gevierd worden!  
 
Wiske kon genieten van een etentje met haar kinderen en later 
van een stuk gebak met de medebewoners en medewerkers.  
De burgemeester kwam haar ook feliciteren. Als kers op de taart 
werd ze nog verrast door de kleinkinderen en achterkleinkinderen 
die voor haar kwamen zingen! 
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Frans en Lisa vieren 65 jaar huwelijk. 
 
Ook Frans en Lisa vierden op 20 augustus feest. Zij stapten 65 
jaar geleden in het huwelijksbootje. Ze mochten dit vieren met een 
lekker feestmaal en gebak met de medebewoners en de 
medewerkers. ’s Avonds konden ze nog genieten van een 
wandeling met hun dochter. 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

September 2020 

 

blok A 

Vorsselmans Martha 10/09/1946 74 j A008 

Michielsen Gusta 28/09/1926 94 j A307 

 

blok B 

Brosens Jeanne 01/09/1930 90 j B211 

Brosens Peer 10/09/1926 94 j B207 

Adams Lia 28/09/1954 66 j B514 

 

blok C 

van Dun Anneke 06/09/1937 83 j  C307 

Braspenning To 10/09/1936 84 j C505 

Renders Maria 23/09/1930 90 j C005 

 

blok D 

Nooren Ad 03/09/1932 88 j D213 

Goossens Netje 05/09/1929 91 j D214 

Schrijvers Ria 09/09/1933 87 j D505 

Van Bavel Jaan 13/09/1934 86 j D205 
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Oktober 2020 

 

blok A 

Doyen Marie 20/10/1930 90 j A514 

 

blok B 

Verschraegen Maria 04/10/1928 92 j B508 

 

blok C 

Verheijen Trees 05/10/1929 91 j C206 

Onincx Frans 12/10/1938 82 j C013 

Renders Maria 12/10/1924 96 j C205 

Van Weereld Jeanne 12/10/1930 90 j C512 

Quirijnen Jos 15/10/1926 94 j C312 

Vermeiren Louis 19/10/1930 90 j C008 

Mertens Jules 26/10/1933 87 j C208 

 

blok D 

Janssen Julia 12/10/1926 94 j D309 

Jacobs Cyrille 29/10/1944 76 j D511 

    

 

 

 

 

 

 

 © www.dagelijksebroodkruimels.nl  
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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! 

 

Proficiat met je verjaardag! 
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 Nieuwkomers  
 

Geysen Jan †  Van De Locht Maria 
 

 
 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Meer 

Kamer: C 212 Kamer: D 510  

  

Mertens Maria & Huybrechts Jan Doyen Marie 

  

Afkomstig van: Meerle Afkomstig van: Hoogstraten 

kamer: D 310 & 311 Kamer: A 514 
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Lambrechts Adrienne Hillen José & Vermeiren Frans 
 

 

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Wortel 

Kamer: C 314 Kamer: D 209 & D 210 

  

Janssen Julia Verhoeven Cieke 

 
 

Afkomstig van: Meer Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: D 309 Kamer: B 507 
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Duval Paul Spaepen Maria 

  

Afkomstig van: Meer Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: C 212 Kamer: B 513 

  

Agnes Bluekens Nuyts Maria 

 
 

Afkomstig van: Borsbeek Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: C 011 Kamer: B 310 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Van den Heuvel Julia    °29/01/1943 - † 30/06/2020 

Bogaerts Caroline     °27/03/1931 - † 12/07/2020 

Mertens José     °22/08/1929 - † 20/07/2020 

Geysen Jan     °04/02/1933 - † 20/07/2020 

Van den Heuvel Jaak    °03/02/1934 - † 20/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Van den Heuvel Julia   ° 29/01/1943 - † 30/06/2020 

B 507 

Lieve Julia,  
 

Oktober 2014 kwam jij samen met je man 

Jean in blok B wonen. Het voelde voor 

jullie onmiddellijk als thuis. Jullie 

veroverden ook snel ons hart. Altijd 

paraat met activiteiten of gewoon even 

binnenspringen voor een babbeltje. Daar 

genoten jullie van. 

 

Daar Jean geen “zittend gat” had, kon jij 

wel genieten van de rust met een goed boek, mooie muziek of een 

spannende serie/film. Ook handwerken en mandala’s kleuren 

waren jouw ding. Als er kleuters op bezoek kwamen was jij in je 

nopjes. Je was vroeger immers kleuterjuf geweest.  
 

We hebben het geluk gehad dat we jullie gouden jubileum samen 

mochten vieren in 2016. Na 50 jaar was Jean nog steeds de liefde 

van je leven. Dat straalden jullie uit zonder het te moeten vertellen. 

Heel mooi om te zien, die ware liefde. De band met je kinderen en 

twee kleinzonen was ook heel hecht. Na het overlijden van Jean in 

het najaar van 2016 waren zij voor jou je grote steun en toeverlaat. 
 

Hier in huis vond je steun bij je buurvrouwen, de vaste vrijwilligers 

die bij je langskwamen, maar ook bij de medewerkers.  

 

Julia, na het overlijden van Jean was het niet meer hetzelfde. De 

laatste tijd ging je stilletjes achteruit. We hadden je graag nog 

langer in ons midden gehad, maar we zijn blij dat je nu herenigd 

bent met Jean. Doe hem veel groetjes van ons!  

 
Rust zacht, Julia. 
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Bogaerts Caroline    ° 27/03/1931 - † 12/07/2020 

C 011 

Lieve Caroline, 
 

Ruim 4 jaar geleden kwam je in het 

wzc wonen. Het was een moeilijke, 

weloverwogen beslissing. Je was 

graag op jezelf en verbleef dan ook 

het liefst in je eigen kamer.  

Deze werd zo ingericht dat je je 

gelukkig snel thuis voelde. Je 

eigen vertrouwde zetel aan het 

raam en wat woordzoekers, meer 

moest dat niet zijn. 
  

Regelmatig kwam er één van je vele kinderen op bezoek. Dit gaf 

extra kleur aan je oude dag. Zelf zei je niet zo sociaal te zijn, maar 

je gulle glimlach en stralende ogen nodigden ons iedere keer weer 

uit om een praatje te maken. Zo leerden wij jou toch goed kennen. 
 

De eerste jaren verliepen geheel op je eigen manier met gezellige 

babbeltjes aan tafel met je medebewoners. Hiernaast kregen de 

medewerkers tijdens de verzorgingsmomenten of schoonmaak 

een kijk in je rijk gevulde leven.  
 

Toen kwam het moment waarop wij jou liever in de leefruimte 

hadden. Dit was even moeilijk. Al vlug werd duidelijk dat dit de 

goede beslissing was. Je had er vrede mee. Meer nog als je de 

keuze had, werd je als eerste gehaald en als laatste terug naar je 

kamer gebracht. Zo graag was je in de leefruimte.  

Nu ben je ergens en we weten niet waar. Het troost ons dat je er 

eeuwige rust kan vinden. 
 

Rust zacht Caroline. Je hebt het verdiend. 
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Mertens José     °22/08/1929 - † 20/07/2020 

B 513 

José, 

 

Vele jaren, ongeveer 28 jaar, woonde je 

hier in het WZC. In 2012 ben je van het 

oude rusthuis mee naar het nieuwe 

verhuisd. Je was een energieke vrouw 

die veel interesse toonde in alles wat er 

in huis allemaal gebeurde. Bij de 

activiteiten was je er steeds graag bij.  

 

Als geboren en getogen Hoogstratenaar kende je vele mensen en 

vele mensen kenden jou. In de loop der jaren bouwde je hier 

hechte vriendschappen op. Vaak vriendschappen waarvan je 

helaas ook weer afscheid moest nemen. Je was iemand die er 

altijd voor ons was en ook oprecht met ons begaan was. Dat 

maakte onze band bijzonder. 

Leefruimte 4 was jouw vertrouwde plekje. Die lege plaats nu 

herinnert ons nog steeds aan die warme goedlachse vrouw die 

met een positieve kijk in het leven stond. Je hield van de zon, de 

zee, bloemen, poezen, mooie kleren & juweeltjes, cadeaus die je 

kinderen van vakantie meebrachten, op uitstap gaan, muziek, …  

Ieder jaar rond je verjaardag ging je op vakantie naar zee en 

stuurde je een mooi kaartje. 

En wat kon je genieten van verwennerijen zoals rood gelakte 

nagels en een relaxatie bad met muziek waarbij je meezong. 

Will Tura was je grote idool. Je zong zijn liedjes heel graag mee. 

Je kinderen kwamen regelmatig op bezoek. Daar keek je telkens 

enorm naar uit. Je was bijzonder fier op hen.  

De laatste tijd ging je gezondheid sterk achteruit.  

Nu moeten we spijtig genoeg met pijn in ons hart afscheid nemen. 

Je mocht net geen 91 jaar worden. 

Rust zacht, lieve José.  
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Geysen Jan     ° 04/02/1933 - † 20/07/2020 

C212 

Lieve Jan, 
 

Het is niet te geloven. Zo plots, zo snel 

dat je ons verlaten hebt. Toen je een 

maand geleden bij ons in het 

woonzorgcentrum kwam wonen, 

dachten we: “Hé hé, eindelijk is Jan 

terug in Hoogstraten.” Waarschijnlijk 

dacht je dit zelf ook. 
 

We kregen echter niet de tijd om ons 

doel te bereiken, een laatste echte thuis creëren. Een plaats waar 

ook Jeanne, je echtgenote, zich thuis zou kunnen voelen.  
 

Gelukkig kenden we jou nog van in ons dagverzorgingscentrum. 

Je was altijd een harde werker en ging ook met de nodige humor 

door het leven. Dat je terug in Hoogstraten verbleef, was 

aangenaam voor je familie en voor de medebewoners.  
 

We maakten al plannen om 3 bestuursleden van de vroegere 

gepensioneerdenbond, die allemaal in blok C wonen, samen te 

brengen om herinneringen van vroeger op te halen. Het mocht 

helaas niet zijn.  
 

Wel hebben we je kunnen verwennen tijdens de maaltijden. We 

wisten namelijk al dat je een snoeper was. Zoetigheden zoals 

choco op je boterham, maakte jou zo content dat wij er ook 

gelukkig van werden.  
 

Het is heel spijtig dat we niet meer kansen hebben gekregen om je 
nog beter te leren kennen. Toch kunnen we vrede nemen met de 
welverdiende rust die je nu gevonden hebt.  

 

Rust zacht, Jan.  
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Van den Heuvel Jaak   °03/02/1934 - † 20/08/2020 

B 009 

Jaak,  
 

Januari 2018 kwam je op het 

gelijkvloers in blok B wonen. Je 

verhuisde van het WZC in Sint-

Lenaarts terug naar Hoogstraten waar 

je geboren en getogen bent.  

Je was een man van weinig woorden, 

maar we konden steeds aan jou 

merken of het goed was of niet. Dat 

zagen we aan je helblauwe ogen en je 

vriendelijke glimlach.  

 

Je dochter Sonja kwam bijna dagelijks op bezoek en bracht dan 

steevast allerlei lekkers voor je mee zodat je niks tekort kwam. 

Daar genoot je van, want je was een echte zoetebek. Een ‘goei’ 

dikke laag choco op je boterham en genoeg suiker in de koffie, wij 

wisten wat je lekker vond. En ook je tafelgenote José zorgde aan 

tafel goed voor je, dat kon je zeker wel appreciëren. Ze begroette 

je elke dag met: “Hé goedemorgen, Jackie!!!” Dat toverde direct 

een glimlach op je gezicht, mooi om te zien.   

We konden je plezieren met bingo, zetelfietsen en op pad gaan 

met de duofiets. We hebben ook nog goed carnaval gevierd waar 

we je mochten uitdossen met de gekste pruiken en hoeden. Het 

bezoek van knuffelhond Hero was iets waarnaar je uitkeek.  

Helaas kon dit niet meer de laatste maanden, maar dan werden je 

dagen opgefleurd door raamcontacten van je dochter Sonja, klein- 

en achterkleinkinderen. Zij toverden steeds een grote glimlach op 

je gezicht en soms werd er ook een traantje weggepinkt.  

 

We zagen je de laatste tijd stilletjes achteruitgaan en plots kwam 

er een ochtend waar we je geen goedemorgen meer konden 

wensen. Rust maar zacht Jaak, dat heb je verdiend.  



31 
 

Nieuws van de medewerkers 
 
Geboorte Hailey 
 

Op 23 juni 2020 zijn Stephanie Torremans, medewerker logistiek & 
schoonmaak in blok A, en Ryan Bril trotse ouders geworden van 
een prachtige dochter. 
 
Hailey woog 3,115 kg en was 47 cm groot. Ze is tevens de 
kleindochter van Trudy Rombouts, zij werkt in blok C. 
 
Proficiat aan de ouders en grootouders!  
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Mededelingen 
 

Nieuws vanuit Salon Stede Akkers 

Enkele maanden geleden startte de 
zoektocht naar een nieuwe 
concessionaris voor het kapsalon en het 
schoonheidssalon. De huidige concessie 
eindigt immers 30 september 2020. 
 
Per 01/10/2020 start daarom Charisse 
Fens als nieuwe concessionaris. Voor 
de meesten een bekend gezicht omdat 
ze al in het kapsalon werkt. Ze is de 
dochter van kapster Carine. Charisse 
wordt het nieuwe aanspreekpunt en zal 
alle kappersactiviteiten in goede banen 
leiden de komende 4 jaar. 
 
Voorlopig blijft de huidige werking bestaan. In coronatijden 
betekent dit dat wij werken met een vaste halve dag per blok tot 
nader bericht. 
  
Vanaf 1 oktober 2020 zullen de prijzen wijzigen. U wordt hiervan 
nog geïnformeerd. 
 
Helaas heeft er niemand ingeschreven voor het schoonheidssalon. 
Per 1 oktober zal deze dienst in het woonzorgcentrum niet meer 
aangeboden worden.  
 
Mocht u in uw zoektocht naar een pedicure of 
schoonheidsspecialiste hulp nodig hebben, dan kunnen wij u 
daarbij uiteraard helpen. 
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Bewoner in de kijker 
 
Een platina huwelijk, 70 jaar getrouwd, het komt zelden voor.  
Trees Verheijen en Jef Van Den Ouweland kennen en delen dit 
geluk. Op 27 september 1950 stapten zij in het huwelijksbootje. 
Met mondmasker en op 1,5 meter afstand blikt Trees samen met 
haar man Jef en zoon Rik terug, met een lach en een traan. 
 
Waar het allemaal begon 
 
Op de boerderij van Jef Verheijen en 
Lucia Lambrechts werd op 5 oktober 
1929 een vierde kindje geboren. Marie, 
Louis en Gust kregen er een zusje bij, 
Trees. Broer Jos en zus Jeanne 
maakten het gezin compleet.  
 
Op 7 augustus 1925, werd op de 
Elsakker in Meerle het jongste zoontje 
geboren van Adriaan Van Den 
Ouweland en Maria Jansen. Na Jaak, 
Ward en Kees kwam Jef ter wereld.  
 
Het gezin van Trees boerde op de 
Voort in Meerle. Daar kende Trees een 
warme thuis. Ze zat er niets mee in om mee te helpen op ‘den 
akker’. Een korte periode is Trees gaan dienen, maar ze kon haar 
ouders maar moeilijk missen. Al snel was ze terug op de boerderij 
te vinden. 
 
 
 
  

Ouderlijk gezin van Trees 
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Voor den donker thuis  
 
Jef ging als jonge gast al eens een pintje 
drinken bij Jaan Govers in de Kerkstraat in 
Meerle. Op een avond leerde hij daar 
Trees kennen. Trees, die voor het donker 
thuis moest zijn, vertrok op tijd met haar 
fiets richting huis. Jef ging haar achterna, 
maar Trees waarschuwde hem: “Draai 
maar terug, want ons moeder komt me 
tegemoet gereden.” Jef liet zich echter niet 
zomaar afschrikken en al snel was hij 
welkom ten huize Verheijen. Veel tijd om te 
vrijen was er niet. Er moest immers hard 
gewerkt worden op de boerderij. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tijdens de verplichte legerdienst van Jef, 
heeft het koppel elkaar een hele tijd moeten 
missen. Jef volgde eerst een opleiding in 
Brugge om daarna in Buren (Duitsland) 
gestationeerd te worden. Eenmaal terug uit 
legerdienst beslisten Jef en Trees dat de 
tijd rijp was om in het huwelijksbootje te 
stappen. 
 
 
 
 
 
  

Trees in haar 
jonge jaren 

Jef tijdens zijn 
legerdienst 
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De grote dag 
 
27 september 1950 was het zover. De trouwdag ging door bij de 
familie Verheijen. De stal werd omgebouwd tot een heuse 
feestzaal.  
 
De gewoonte stelde dat men van thuis te voet naar de kerk ging. 
De weg naar de kerk kende diepe karsporen. Om het risico op 
slecht weer te verkleinen, werd de trouw een week vroeger 
gepland. Normaal zou men gewacht hebben tot Trees haar 21ste 
verjaardag begin oktober. De weergoden waren hen echter gunstig 
gezind. 
 
Het koppel trouwde in het zwart. Dit werd door de vader van Jef 
verwacht. Jef in een mooi kostuum. Trees in een mooie zwarte jurk 
met bloemen en een zilvervos op de schouder, stralend in zwarte 
eenvoud. 
 
Sie van Pol uit Meersel-Dreef verzorgde het trouwmaal. Typische 
kost van die tijd: soep, worsten, rode kool en een stuk van het 
eigen geslachte varken. Al dit lekkere eten kwam uit eigen hof. Het 
werd een mooie dag. 
 
 
  

Het bruidspaar 
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Onpasselijk in de slachterij 
 
Eens getrouwd woonden Trees en Jef in het voormalige huis van 
dokter Gommers in het dorp van Meerle. Jef kocht samen met 
broer Kees varkens op totdat hij als grensarbeider in de 
suikerfabriek in Breda ging werken. Trees ging aan de slag bij de 
slachterij in Meerle.  
 
Tijdens het kuisen van de darmen werd Trees plots onpasselijk. 
Een pilletje zou dit verhelpen. Een week later was het opnieuw 
zover. Als pas getrouwd koppel werd Trees wijselijk naar de dokter 
doorverwezen. Ze bleek in blijde verwachting te zijn van een zoon. 
Rik zag een klein jaar na trouwdatum het levenslicht.  
 
Huisje, tuintje, boompje, kindje… maar dan omgekeerd 
 
Na de thuisgeboorte van Rik in ’51, volgden zonen Jos (’56), Ed 
(’62) en Rudy (’65). Zij kwamen ter wereld in het moederhuis in 
Hoogstraten. Bij zoon Rudy was het even spannend of Trees het 
moederhuis zou halen. Dokter Cleymans zei: “Hou je mond maar 
dicht, anders komt het onderweg.”  
 
Met hun 4 zonen hadden Jef en Trees een heel huishouden te 
stellen. Af en toe werd er al eens gekeven. “We waren niet de 
braafste, maar elk met onze eigen kwaliteiten droegen we bij aan 
het huishouden”, vertelt zoon Rik. 
 
Toen het huis van dokter Gommers 
verkocht werd, besloten Jef  
en Trees om zelf een huis te 
bouwen in de Strijbeekseweg.  
Daar woonden ze graag en in een 
fijn gebuurte. Jef stak af en toe een 
helpend handje toe bij de buren en 
de familie woonde vlakbij.  
 
 
  

Eigen huis op de Strijbeekseweg 
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Om en rond de kerktoren 
 

Jef en Trees leefden in stil genot om en rond de kerktoren. Ze 
apprecieerden de kleine dingen in het leven. Bij het thuiskomen na 
z’n werk trok Jef de tuin in. Trees hield zich bezig met het 
huishouden. Dat deed ze graag. Hoewel ze voornamelijk op 
zichzelf waren, genoten ze van bezoekjes van en aan familie. 
 

Het geloof werd hoog in het vaandel gedragen met een wekelijks 
kerkbezoek in Meerle of Meersel-Dreef. Af en toe werd er tijd 
gemaakt om met vrienden naar de hof van ‘Voortmannen’ te gaan. 
Verder vonden Trees en Jef veel vriendschap bij hun huisdieren. 
Als echte dierenvrienden hebben ze de laatste 25 jaar steeds een 
hond gehad. 
  

Het getrouwde leven ging zijn gangetje. De kinderen groeiden op, 
sloegen hun vleugels uit en zorgden op hun beurt voor 
kleinkinderen. Ondertussen zijn 8 kleinkinderen en 6 
achterkleinkinderen de grote trots van Trees en Jef. 
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Met de hele kroost vierden Trees en Jef hun gouden 
huwelijksjubileum. Er werd gefeest bij zoon Ed in de Voorthoeve. 
Netjes uitgedost en met veel aanwezigen maakte de familie er een 
mooie dag van. 

Gouden huwelijksjubileum  

 
Waar is ‘den tijd’? 
 
Sinds mei 2018 verblijft Trees in 
het woonzorgcentrum. Jef woont 
op z’n 95-jarige leeftijd nog steeds 
thuis in de Strijbeekseweg. In 2019 
vierden ze met heel de familie de 
90ste verjaardag van Trees ‘Bij De 
Paters’ in Meersel-Dreef. 
Tijdens het bekijken van de foto’s 
merkt Trees op: “Waar is den tijd?” 
Het was een mooie tijd. Dat werd 
ons snel duidelijk in het gesprek. 
 
Bedankt Trees en Jef voor het 
delen van jullie levensverhaal. We 
wensen jullie een mooi platina 
huwelijk in deze bijzondere tijden. Jef op bezoek bij Trees in het wzc 
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Medewerker in de kijker 
 

Naam: Ingrid Van Dyck  

Beroep: Ergotherapeute in blok C 

Hoe lang werk je hier: Sinds 1 

april 1987, 33 jaar ondertussen 

Geboortedatum: 27/03/1964 

Burgerlijke staat: Gehuwd met 

Gie Mertens 

Broers en zussen: 1 oudere zus 

Linda 

Kinderen: 3 zonen: Arwen, Lode en Bertold  

Kleinkinderen: Oma van Nette, Joran, Lenn en Renée 

Woonplaats: Merksplas 

Hobby’s: Lezen, reizen, rummikub, scrabble en vooral “oma zijn” 

Sport: Wandelen en zwemmen  

Lievelingsdier: Paard 

Lievelingseten: Pasta’s & salades 

Mooiste film: Pretty Woman 

Mooiste boek: Tot ik jou vind van John Irving 

Grootste wens: Mijn kleinkinderen zien opgroeien in een 

“gezonde wereld”. 
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