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Mooie wensen 
Warme mensen 

Wonderen groot en klein 
Zo mag ons nieuw jaar zijn. 

 
Welkom 2023! 

 

 

Voorwoord  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 was een jaar met vele mooie momenten, fijne ontmoetingen, leuke 

activiteiten, … Ook was 2022 er nog ééntje met corona op de 

achtergrond, we moesten opnieuw afscheid nemen van dierbaren, … 

2022 is ook het jaar waarin wij in Stede Akkers aanvoelden dat het 

tekort aan medewerkers in de zorg, ons moeilijke en soms andere 

keuzes liet nemen. Maar ook wij willen jullie de beste zorgen blijven 

bieden en willen jullie dan ook enorm bedanken voor jullie begrip. 

 

Samen zullen we op 10 januari klinken op het nieuwe jaar. 

In dit Briesje kunnen jullie trouwens ook het boeiende verhaal lezen van 

Melia Sterkens. Zij was meer als 20 jaar trouw op post als vrijwilligster in 

ons woonzorgcentrum.  

 

Veel leesplezier.  

Els Timmermans  

  

Mooie wensen 
Warme mensen 

Wonderen groot en klein 
Zo mag ons nieuw jaar zijn. 

 
Welkom 2023! 
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 Activiteiten januari  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Zon 1  Nieuwjaar  

Maa 2                  10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 3    

Woe 4    

Don 5 09.30u Tijdschriftenbedeling A en D Kamers 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 6 10.00u Misviering B en D Cafetaria 

Zat 7    

Zon 8    

Maa 9 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 10 14.00u Nieuwjaarsreceptie Leefruimte 

Woe 11 10.00u Breigroepje A en C Leefruimte A1 

Don 12 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 13    

Zat 14    

Zon 15    

Maa 16                 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 17 10.00u Wandeling door Hoogstraten Cafetaria 

 14.00u Muzieknamiddag B en D Leefruimte 

Woe 18    

Don 19 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 20 10.00u Boekenbedeling A, B en C Kamers 

Zat 21    
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Zon 22    

Maa 23 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 24    

Woe 25 10.00u Breigroepje B en D Leefruimte B1 

14.00u Samenzang leden zangkoor Leslokalen 

Don 26 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 27    

Zat 28    

Zon 29    

Maa 30 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 31 09.30u Tijdschriftenbedeling B en C Kamers 

14.00u Verjaardagsfeestje Leslokalen 
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 Activiteiten februari  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Woe 1    

Don 2 09.30u Tijdschriftenbedeling A en D Kamers 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 3 10.00u Misviering A en C Cafetaria 

Zat 4    

Zon 5    

Maa 6 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 7 14.00u Muzieknamiddag C Leefruimte 

Woe 8 10.00u Breigroepje A en C Leefruimte A1 

Don 9 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 10    

Zat 11    

Zon 12    

Maa 13 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 14 14.00u Muzieknamiddag A Leefruimte 

Woe 15    

Don 16 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 17 10.00u Boekenbedeling A, B en C Kamers 

Zat 18    

Zon 19    

Maa 20 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 21 10.00u Wandeling door Hoogstraten Cafetaria 

14.00u Pannenkoeken Vastenavond Leefruimte 
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Woe 22 10.00u Breigroepje B en D Leefruimte B1 

14.00 Samenzang leden zangkoor Leslokalen 

Don 23 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 24    

Zat 25    

Zon 26    

Maa 27 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 28 10.00u Tijdschriften B en C Kamers 

14.00u Verjaardagsfeestje  Leslokalen 
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Activiteiten in de kijker 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
We klinken samen het 
nieuwe jaar in. Op 10 januari 
zijn de bewoners welkom 
vanaf 14u in de leefruimte. 
 
 
 

 
 
Vastenavond 
 

Dinsdag 21 februari is het 
Vastenavond. Dit is de dinsdag voor 
Aswoensdag en traditioneel het einde 
van de carnavalsperiode.  
 
 
 

 
 
Zangkoor 
 
Vanaf januari start het zangkoor 
terug met alle blokken samen, 
op bijna iedere  laatste 
woensdag van de maand. Zet 
alvast woensdag 25 januari en 
woensdag 22 februari 2023 in je 
agenda om 14.00u in de 
leslokalen van het LDC. Van 
harte welkom aan alle 
geïnteresseerde zangers. 
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Even terugblikken 
 

Eucharistievieringen 

Om de maand krijgen de bewoners de kans om een eucharistieviering  of 
een woorddienst bij te wonen. Nadien wordt er gezellig samengezeten 
en gebuurt bij een kopje koffie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Blok B&D 

 

Blok A&C 
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Schoenenpresentatie 

In oktober was er gelegenheid om schoenen te bekijken, te passen en te 
kopen.  

 
 

Oktoberbabbel 

In blok B zaten we 

samen voor een 

gezellige babbel, met 

extra aandacht voor de 

jarigen van oktober. Dit 

met herfstdecoratie uit 

het bos. Er werd 

hartelijk geproefd van 

de noten, kastanjes en 

appels, recht uit de tuin. 

  



11 
 

Sjoelen 

Op regelmatige basis wordt de sjoelbak boven gehaald. Oefening baart 
kunst!  

 
 

 

 

  

Blok D 

Blok C 

Blok B 

Blok A 
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Spinnensoep met Halloween  

We maakten soepballetjes met spaghettistokjes. Onze lekkere soep 

bevatte daardoor vlezige spinnen. 

  
 

 

 
 
 

  

Blok B 

Blok D Blok A en C 

Blok B 
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Ontbijten met Halloween 

De laatste dag van oktober was het Halloween en dat vierden we met 
een ‘griezelig’, maar vooral gezellig ontbijt.  

 
De Halloweenappelsienen en verse fruitsla werd gesmaakt in blok C 

 
Blok D 

 
Blok B  Blok A 
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Grafstukjes maken 

Voor Allerheiligen hebben enkele bewoners van blok A een grafstukje 
gemaakt voor hun dierbare overledenen. 
 

        
 
Bewoners en personeelsactiviteit blok A 

Op vrijdag 28 oktober genoten bewoners en personeel van blok A van 
heerlijke pannenkoeken en lekkere ijs met krieken. 
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Knuffelhonden 

Bewoners genieten zo van de aanwezigheid van onze lieve 
knuffelhonden. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Knuffelhond Ziggy in blok B 

Knuffelhond Stella in blok B 

Blok A bezoek van Simba 

Blok D bezoek van Balou 
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Toneel  

Twee keer per jaar speelt de toneelclub ‘t Heidebloempje in Meer een 
toneelstuk. Op 3 november gingen we kijken naar de generale repetitie 
waar onze animator Fonne Brosens op het podium schitterde. 
 

 
 

Kegelen 

Wie gooit er de meeste 
kegels omver?  
Het was niet zo 
gemakkelijk als we 
dachten. Eens de juiste 
techniek gekend, ging het 
heel wat vlotter.  
 
 
 
 
 
 
     

Blok C 
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Bewonersoverleg 

Elke drie maanden plannen we een vergadering met onze bewoners. 

Hier worden allerlei punten besproken en bewoners mogen hun mening 

geven. Er is dan ook ruimte om de bewoners op de hoogte te brengen 

van enkele mededelingen.  

 

Optreden 

In november konden bewoners van blok A en C genieten van het 

optreden van Eddie Van Delm. 
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Wandeling 

Tijdens de novemberwandeling hadden we een frisse wind met een 
deugddoende zon. Des te beter smaakte de koffie achteraf in het LDC. 
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Accordeonoptredens 

In november waren er op 2 momenten optredens van de accordeonclub 

van Beerse en van Turnhout. 
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Boccia 

Bewoners van blok D speelden een spannende wedstrijd boccia waarbij 

twee teams proberen zo dicht mogelijk bij het kleine oranje balletje te 

geraken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leescontacten 

Wat was het weer interessant in de knipselkrant. We lazen over een 

grote hoeveelheid aan lieveheersbeestjes en over zangeres Nicole Josy.  
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Bakken maar!  

Onze kookactiviteiten vallen altijd 
(letterlijk) in de smaak. Samen 
rond tafel genieten van elkaars 
gezelschap met iets lekkers erbij. 
Meer moet dat niet zijn. 
 
In blok C bakten ze wafels met 
daarop een heerlijk ‘toefke’ 
slagroom. 
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Verjaardagskaarten maken 

Op de 2 leefruimtes van blok B werden er creatieve kaarten gemaakt 

voor onze toekomstige jarigen. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebakken eitje 

In de ochtend een versgebakken eitje, 

lekker toch. Het was niet gemakkelijk om 

een eitje in de vorm van een hartje voor 

een bewoonster van blok A te bakken. 

Het is gelukt! 
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Zangkoor blok B en D  

Met de muziekklanken van Bart van Delm werd er uit volle borst 
meegezongen met bekende liedjes uit ons zangboek. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandala’s inkleuren 

Dat is heerlijk ontspannen, rustig bezig zijn, 

relaxatiemuziek op de achtergrond en 

tussendoor een kopje koffie drinken.  
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Ouderenweek  

Van 21 tot en met 27 november stond heel het woonzorgcentrum in het 
teken van de jaarlijkse ouderenweek. Het thema van dit jaar was: ‘Volg 
je dromen’. Bewoners genoten van allerlei extra’s. Er was een 
ontbijtbuffet, Kletspotspelmomenten, breugeltafel, traktatie met 
begijntjes, … 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Blok D aperitief 

Blok A begijntjes Blok C ontbijtbuffet 
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Blok D breugeltafel 

Blok B aperitief 

Blok C kletspotspelmoment 

Blok B begijntjes Blok A aperitief 
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WK voetbal 

Ter voorbereiding van de match 

van de Rode Duivels maakten de 

bewoners van blok C croque 

monsieurs. Op ‘ne rikketik’ waren 

ze klaargemaakt… De 

samenwerking verliep als een 

geoliede machine. Zo hadden de 

supporters een lekkere 

versnapering tijdens de match.  

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Blok C 

Blok B 

Blok A 
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In de cafetaria hing een gezellige sfeer, ondanks het spijtige verlies. 

 
 

Kleuren kiezen 

In alle leefruimtes 

worden de muren 

opnieuw geschilderd. 

De bewoners 

mochten mee kiezen 

in het grote gamma 

aan kleuren. Geen 

eenvoudige keuzes! 

 
 

 

 

  

Blok A 
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Bloemen knippen voor 100-jarige Tinne 

Als voorbereiding voor het feest van onze 100-jarige Tinne werden er 
door bewoners van blok B meer dan 100 bloemen geknipt. Dit voor 
decoratie aan de deur en de stoel van de feesteling.  
 

 
 
 
 
 
Er werden ook strikjes gemaakt. We 
voorzagen er met veiligheidsspelden groene 
blaadjes.  
De goesting voor het feesten zat er al in. 
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Jubileum Tinne Verdonck 100 jaar 

We keken samen uit naar 6 december. 
Voor blok B was het niet alleen de 
verjaardag van Sinterklaas op 6 
december.  
Tinne werd op 6 december een 
eeuweling, ze werd 100 jaar.  
 
Het werd hier in huis een feestdag.  
’s Morgens werd ze uit bed gehaald door 
een piet. Chantal verkleedde zich en 
kwam Tinne wassen. Een leuk begin van 
de dag.  
 
 
 

Deze mooie foto hing aan haar deur, versierd met 100 bloemetjes. 
Bloemetjes gemaakt door bewoners van blok B. 
 
 

 
 
 

Voor het middagmaal nodigden we Tinne 
haar kinderen en schoonkinderen uit. 
Eerst dronken we samen met andere 
genodigden de aperitief en kreeg Tinne de 
cadeaus overhandigd.  
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Daarna schoven Tinne en 
haar familie hun benen 
onder tafel om te genieten 
van een lekkere maaltijd.  
 
Om 14u werden de 
bewoners van leefruimte 4 
in de leefruimte verwacht.  
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers van blok B 
haalden speciaal voor Tinne 
hun dansbenen boven en 
deden voor haar een sketchje. 
Nadien genoten we samen van 
een lekkere taart.  
 

 
 
 
 
Tinne, dankjewel voor de 
fijne dag! 
 

 

 

 



31 
 

High tea 

In blok C genoten de bewoners van een ‘high tea’. Gezellig bij elkaar met 

een verwenkoffie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas voor de kleinkinderen 

Sinterklaas is er voor groot en klein. De 

(achter)kleinkinderen mochten hun 

mooiste tekeningen binnenbrengen in 

een eigen schoentje. Sint en Piet vonden 

de tekeningen erg mooi en gaven in 

plaats wat lekkers in de schoenen. 

 

 

 

 

        Blok A 
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Sinterklaas 

Begin december kwam op alle 
afdelingen de Sint en zijn pieten langs. 
Het was weer genieten voor groot en 
klein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Blok D 

Blok A 

Blok B 
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Blok A 

Blok C 

Blok C Blok B 
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Kerstbomen zetten 

Nadat Sinterklaas terug naar Spanje vertrok, werden de kerstbomen 

bovengehaald. 

 

 

 

 

 

 
  

Blok A 

Blok A Blok C 
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Blok C 

Blok D 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

 

Januari 2023 

 

blok A 

Neeckx Treza 15/01/1928 95j A 508 

Laurijssens Fons 25/01/1927 96j A 308 

Bevers José 29/01/1927 96j A 512 

    

blok B    

van Hees Anna 28/01/1926 97j B 305 

    

blok C    

Van Hasselt Cis 03/01/1959 64j C 005 

Verheyen Hilda 04/01/1937 86j C 308 

Stoops Carola 

Van Hassel Johan 

 

25/01/1941 

27/01/1943 

82j 

80j 

C 207 

C 305 

blok D    

Donckers Annie 08/01/1925 98j D 208 

Zwaard Cor  10/01/1937 86j D 009 

Tax Lisa 20/01/1924 99j D 011 

 

We vieren de jarigen van januari 2023 op 31/01/2023. 

 

 

 

 

  



37 
 

Februari 2023 

 

blok A    

Govaerts Irma 03/02/1937 86j A 507 

    

    

blok B    

Laurijssens Tiest 08/02/1946 77j B 307 

Timmermans Marie 17/02/1934 89j B 010 

Krijnen Maria  19/02/1939 84j B 308 

    

    

blok C    

Jacobs Dina 03/02/1948 75j C 510 

Donckers Hilda 10/02/1939 84j C 309 

Van Nyen Lor 

Leunen Marcel 

10/02/1929 

22/02/1935 

94j 

88j 

C 206 

C 008 

    

 blok D 

De Bie Lisa 16/02/1929 94j D 013 

    

    

We vieren de jarigen van februari 2023 op 28/02/2023.  
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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  
 

Van Dyck Anna Sprangers Wis 

  

Afkomstig: Hoogstraten Afkomstig: Meerle 

Kamer: B 509 Kamer: A 214 

  

Jansen Magda Stes Paula 

  

Afkomstig: Hoogstraten Afkomstig: Meer 

Kamer: B 511 Kamer: C 212 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Brosens Hilda     °21/12/1937 - † 13/10/2022 

Van Bergen Bertha    °23/02/1946 - † 28/10/2022 

Van Dooren Elza    °11/06/1930 - † 05/11/2022 

Janssen Anna     °22/12/1923 - † 17/11/2022 

Wegner Hilda     °07/03/1934 - † 25/11/2022 

Van den Bergh Karel    °27/03/1940 - † 29/11/2022 

Peerlinck Rita     °02/06/1955 - † 01/12/2022 

Jansen Christina    °05/12/1929 - † 08/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

de bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen 

en ied'reen vindt het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen 
we zien ze vallen op de grond 
en dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde ons geleerd 

dat ál wat sterft zal bloeien 
©Toon Hermans 
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Brosens Hilda      °21/12/1937 - † 13/10/2022 

C 507 

Hilda, 
 

In de herfst van 2018 kwam je in het WZC 

wonen. Het was geen gemakkelijke stap. 

Ook al waren jullie als echte 

Hoogstratenaren best vertrouwd met 

Stede Akkers. Na een periode in het 

dagverzorgingscentrum kwam je in blok C 

wonen. 

Je dagen werden trouw gekleurd door de 

vele bezoekjes van je echtgenoot Paul. 

Samen naar het LDC voor een lekker trappistje en een fruitsapje. 

Ook van de middagmaaltijden konden jullie lange tijd samen genieten. 

Paul at immers mee in de leefruimte. Hierdoor leerden we jullie als 

koppel kennen. Jullie genoten van de  ontmoetingsmomenten met 

andere koppels uit het WZC. 
 

Het project met de kunstenaars uit ons WZC beschouwen wij als het 

hoogtepunt uit jouw verblijf. Hierdoor leerden we de echte Hilda 

kennen. Niet te geloven wat voor mooie werken jij geschilderd hebt, 

echte kunstwerken. Samen met kleindochter Nikki kregen we jou nog 

heel even aan het schilderen. Het waren echter wij die nog van alles 

wilden, jij had vrede met de situatie zoals ze was.  Ondanks dat je niet 

direct in je kaarten liet kijken, slaagden we er gelukkig toch in om jou 

beter te leren kennen.  
 

Corona strooide op sociaal vlak veel roet in het eten. Plots vielen die vele 

ontmoetingsmomenten weg en was je veel alleen. Nu eindelijk alles 

terug zijn normale gangetje kon gaan, zagen we je kaarsje stilletjes 

doven. In het bijzijn van je familie sliep je rustig in.  

Rust nu maar zacht. Je hebt het verdiend.  
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Van Bergen Bertha      °23/02/1946 - † 28/10/2022  

B 511 

Bertha, 

Sommigen kenden je al van vroeger in de 

keuken van het rusthuis. Je werkte daar als 

medewerker. Voor vele anderen was je een 

nieuw gezicht toen je in blok B kwam wonen.  
 

Doordat je graag babbelde, leerden we je al 

snel beter kennen als een lieve vrouw.  

Je koos bewust aan welke activiteit je 

deelnam. Bij de bingo was je wekelijks 

aanwezig. Je vond het ook gezellig tijdens 

het breigroepje. Voor jou zelf ging het niet altijd om mee te werken. Van 

een relaxatiebad kon je ook enorm genieten. Elke maand kwam er een 

wandelvrijwilliger langs. Hier kon je ook goed mee babbelen.  
 

Je kon enorm genieten van je zetel waar je heerlijk in kon liggen. Een 

babbeltje in je kamer, deed je ook veel deugd. Je durfde ons te zeggen 

wat er in je omging en wat je wou. Daarnaast merkten we aan je dat je 

veel meer wou dan je lichaam nog kon.  
 

Als we extra aandacht aan je besteedde door bijvoorbeeld je haren mooi 

leggen, … dan apprecieerde je dat erg. Je was een fiere dame. Dat 

merkten we ook als we een foto van je namen. Je koos dan bewust je 

pose. 
 

Als mama was je enorm trots op je kinderen. Jullie hadden een hechte 
band. Jouw hart was dicht bij hen en jullie genoten ervan om gezellig 
samen te zitten.  
 

Lieve Bertha, we hebben je graag hier bij ons gehad. Bedankt voor de 

vele leuke momenten samen.  

Rust zacht!  
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Van Dooren Elza     °11/06/1930 - †05/11/2022  

A 213 

Elza, 
 

Als fiere trotse dame kwam je hier bij ons 

wonen in blok A in kamer 213. Je was graag in 

aanwezigheid van andere bewoners.  

Tijdens de maaltijd zat je samen met 4 andere 

bewoonsters aan een grote tafel waar veel 

gelachen en gebuurt werd. Je deed graag een 

babbeltje. We hebben er veel gezellige 

momenten aan over gehouden.  
 

Je deed graag mee met de actviteiten. Niks was voor jou te veel. Je 

kwam mee bloemschikken, turnen, oude liedjes zingen, soepgroenten 

snijden en nog zoveel meer. Soms was je graag alleen in je kamer. Je 

keek dan rustig tv. Je keek uit naar de komst van jouw familie om dan 

samen in de cafetaria te genieten van een drankje. 
 

Je was een fiere dame die er graag goed uit zag. Er stond dan ook tijdig 

een bezoekje bij de kapper gepland. Je kon ook genieten van een 

voetmassage en gelakte nagels.  
 

Beetje bij beetje ging je achteruit. Daardoor verbleef je meer en meer in 

de leefruimte. Zo leerde je in leefruimte 4, waar je toen vertoefde, snel 

andere bewoners kennen en babbelde je graag met hen over van alles 

en nog wat. 

 

Na een verblijf in het ziekenhuis zagen we aan jou dat je moe was. Je gaf 

het ook aan. We hebben je graag bij ons gehad. Bedankt voor de vele 

fijne en gezellige momenten samen. 

 

Elza, rust zacht! 
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Janssen Anna      °22/12/1923 - † 17/11/2022 

D 507 

An,  
 

Eind 2016 kwam je in blok D wonen. Voor je 

komst, overleed je man. Het plan was om 

samen naar hier te verhuizen. Maar er werd 

anders voor je beslist. Het was een zware 

periode om dragen.  

We leerden je kennen als een moedige en 

sterke vrouw die steeds zoveel mogelijk het 

positieve zag. Je kon je wel eens druk 

maken of bezorgd zijn om je naasten.  

Je was dan ook oprecht bezorgd en geïnteresseerd in iedereen.  

Je familie kwam veel op bezoek. Je ging dikwijls met hen weg, ging er 

veel mee wandelen, … De beste dag van dit jaar was het familiefeest met 

je hele familie. Dit zijn momenten welke je koesterde en waarvan je 

intens genoot.  

Je deed met zoveel mogelijk activiteiten mee. De uren dat je rummikub 

gespeeld hebt, zijn niet te tellen.  En zo gingen de jaren voorbij en werd 

je steeds ouder. In december zou je 99 worden, maar de 100 moest voor 

jou niet.  

En toen kwam corona. Je kreeg van je familie een tablet zodat je ze toch 

in het echt nog kon zien. De vele kaartjes en brieven die je aankreeg, 

hingen we allemaal aan je badkamerdeur zodat je familie die je zo miste 

toch dicht bij bleef. Gelukkig woonde je twee zussen hier. Julia kwam op 

dezelfde leefruimte. Je zag haar dus veel. Het afscheid bij haar overlijden 

deed je dan ook veel verdriet. Maar desondanks wat je te dragen had, 

bleef je moedig.  

An, we gaan je hier missen in blok D. We hopen dat je goed bent, daar 

aan de overkant. En dat je terug herenigd bent met je geliefden. 
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Wegner Hilda      °07/03/1934 - † 25/11/2022 

A 306 

Hilde , 
 

Je kwam hier bij ons wonen in het voorjaar 

van 2020. Corona had jullie leven enorm 

beïnvloed. Je had je liefhebbende 

echtgenoot moeten afgeven. Dan ook 

jouw huis moeten verlaten, viel zwaar 

voor jou. Toch vertelde je graag over je 

grote tuin en vijver vol vissen. 

De eerste dagen liep je wat verloren. Hier 

in blok A werd het desondanks snel jouw 

warme thuis.  

Je vertelde graag over jouw zonen. Uit deze verhalen hoorden we een 

liefdevolle moeder en echtgenoot. Als we je al zingend ‘s morgens 

wakker maakten, zagen we een glimlach op je gelaat tevoorschijn 

komen. Muziek en zang was jouw ding. Een dansje maken, het fleurde 

jouw dag op. Je kon genieten van sommige activiteiten. Bingo stond 

trouw elke week op jouw programma. 

Als je alleen op je kamer verbleef, was je altijd bezig met opruimen en 

alles een nieuwe plaats te geven. Soms geraakte je zelf dingen kwijt 

hierdoor en dat was achteraf niet gemakkelijk voor jou. 
 

Na een tijdje ging het wat minder en zagen we aan jou dat het goed was 

geweest. 

Je vroeg zelfs aan ons : “Wil je met mij mee naar den hemel?” Het was 

een vraag die wel binnenkwam. We maakten de afspraak dat als ik zou 

komen, jij de deur open zou houden. Je lach toen, vertelde genoeg. 

Hilde we hebben graag voor jou gezorgd. We zijn dankbaar dat we jou 

hebben leren kennen. 
 

Je bent nu terug bij je geliefde! Rust zacht. 
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Van den Bergh Karel      °27/03/1940- † 29/11/2022 
C212 

Lieve Karel,  
 

In maart vorig jaar kwam je in blok C 

wonen. Voor jou was de verhuis naar hier 

erg moeilijk en samen bekeken we wat 

mogelijk was. Je wou vooruit, kunnen 

stappen en zoveel mogelijk je plan kunnen 

trekken. Dat stond als een paal boven 

water. Als er nog maar een ‘stalen 

verpleegster’ in je buurt kwam, trok je je 

neus al op. We vonden samen een weg 

hierin en hoopten dat je het naar je zin zou hebben. Er kwam regelmatig 

een tevreden glimlach tevoorschijn. We voelden dat je vertrouwen kreeg 

in ons.  

Na het ontbijt de krant lezen was een dagelijkse gewoonte. Regelmatig 

moest die krant aan de kant om samen met de kinesist een toer te 

stappen. Dit ging soms moeizaam, maar elke keer deed je het met 

evenveel goesting. ‘Oud worden’ was niets voor jou. Je gezondheid ging 

erg op en af. Je gaf hier niet graag aan toe, maar er was geen weg terug.  
 

Dan maar genieten van de kleine dingen. Welke lekkernijen er allemaal 

in jouw handen (en mond) gepasseerd zijn, valt niet op te sommen. Je 

had niet meer nodig dan dat en fijn gezelschap. Je sprankelende ogen 

vertelden dan dat het goed was.  
 

Er werden nieuwe vriendschappen gemaakt. Je genoot van de dagelijkse 

bezoekjes van Gerard.  Zelfs tijdens de wekelijkse bingo vertoefde je 

graag tussen de medebewoners en vrijwilligers.  

Karel, omringd door je lieve vrouw en kinderen ben je van ons heen 

gegaan. Het is goed geweest. Je krijgt nu de rust die je hebt verdiend.  

We zijn dankbaar dat we je mochten leren kennen…  

Je zal gemist worden. 
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Peerlinck Rita      °02/06/1955 - † 01/12/2022 

D 509 

Rita, 

 

17 maart 2021 kwam je in blok D in WZC 

Stede Akkers wonen. Je had het niet 

gemakkelijk. Door je ziekte en het verlies 

van jouw man had je het zwaar te 

verduren. Een lichtpuntje was dat je nu 

dicht bij je moeder kon zijn, want ze woont 

ook in blok D.  
 
 

Wanneer je een goede dag had, deed je mee aan de activiteiten. Je was 
graag in gezelschap en genoot zichtbaar. Het zetelfietsen met de 
elektrische fiets was één van je favoriete bezigheden. Daar zei je nooit 
nee tegen. 
 

Je had het soms moeilijk wanneer je je niet duidelijk kon uitdrukken en 

we je niet begrepen.  

De laatste periode bleef je meer in bed in je kamer. Daar keek je veel 

televisie. Wanneer je naar bed werd geholpen, zorgden de medewerkers 

ervoor dat Bruintje, je knuffel, niet vergeten werd. Dat was heel 

belangrijk voor jou. Je hield van snoepen en zoetigheid. Een borsbol was 

daarom steen binnen jouw bereik.  

We probeerden allemaal zo goed mogelijk voor jou te zorgen. We 

hadden jou in ons hart gesloten. Je kon genieten van een knuffel. Daar 

hield je zo van en dan verscheen er een grote glimlach op je gezicht. Je 

had geen woorden nodig om ons jouw dankbaarheid te tonen.  

Rita, de laatste periode was er weinig kwaliteit van leven voor jou. Je 

hebt je stijd dapper gestreden.  

We laten je gaan naar een plek waar er geen belemmeringen zijn voor 

jou, waar alles goed is. Rust zacht. 
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Jansen Christine      °05/12/1929 - † 08/12/2022 

D312  

Christine,  
 

We leerden jou kennen toen je man Jaan 

hier kwam wonen. Je was heel zorgzaam 

voor Jaan en kwam hem vaak bezoeken. 

Kort nadat Jaan overleed, kwam ook jij in 

2014 in blok D wonen. Het was wel even 

wennen voor jou.  

Gelukkig was er het dagelijks bezoek van je 

dochter Annemie. Dat maakte veel goed. ’s 

Avonds zaten jullie gezellig TV te kijken.  

Je keek ook uit naar het bezoek van je dochter Chris en de klein- en 

achterkleinkinderen. Wat was je in je nopjes toen je achterkleinkinderen 

hier met kleuterschool ‘De kleine Sem’ regelmatig kwamen meeturnen. 

De bezoekjes aan deze school sloeg je nooit over.  

Je was graag bij activiteiten aanwezig en bouwde vriendschappen op 

met andere bewoners. De dieren die hier in huis langskwamen, vonden 

steeds een plekje op jouw schoot. Terwijl je vroeger nooit met dieren 

omging, kon je daar toch zo van genieten. Rummikuppen was een van je 

favoriete bezigheden. Dat deed je zo graag met je dochters en de 

medebewoners.  

Wekelijks wandelde je dochter met jou naar het kerkhof en brachten 

jullie een bezoek aan je man. Dat was heel belangrijk voor jou. Na de 

middag bracht je een poosje in je kamer door, bijna altijd met een boek 

in je hand. Hoeveel boeken heb je daar wel niet uitgelezen? 

Lieve Christine, we zijn blij dat we samen met je dochters nog zo’n lange 

tijd voor jou hebben mogen zorgen. We kijken terug op vele mooie 

momenten. Je hebt dapper gestreden. Het leek alsof je je dochters en 

familie nog niet wou achterlaten. Wat was je sterk en moedig. Zo was je 

je hele leven lang. Het ga je goed daar aan de overkant. Rust zacht. 
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Mededelingen 
 

Ik, jij, samen mens: naar warmere dementiezorg 

 

Een jaar geleden startten we in het woonzorgcentrum de werkgroep 

‘Samen Mens’ op. Dit is een groep van medewerkers die met 

ondersteuning van het expertisecentrum dementie streven naar warme 

dementiezorg in het woonzorgcentrum. Verschillende acties kwamen tot 

stand: 

 

Koffiehoekjes 

Zin in koffie? Voor bewoners en hun familie is de cafetaria niet altijd de 

ideale plek om rustig iets te drinken. Het koffiehoekje biedt de 

mogelijkheid om in de leefruimte iets te drinken. Je vindt de koffie/thee 

terug op de keukendesk in elke leefruimte.  
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Bestekbakjes 

Een gedekte tafel om 15.00u? Dat komt 

niet meer voor. Er wordt voortaan 

gebruik gemaakt van bakjes waar bestek, 

kommen en glazen in klaar staan. Deze 

bakjes worden pas tegen etenstijd op de 

tafels gezet. Bewoners nemen dan zelf 

alles uit de bakjes en dekken de tafel. 

Waarom? Mensen met dementie hebben 

moeite met tijdsbesef. Als ze een gedekte 

tafel zien, gaan zij er vanuit dat het 

etenstijd is. Dit zorgt voor extra 

verwarring en mogelijke frustraties. 

Verder is deze manier van werken een 

stimulatie voor bewoners om te helpen 

bij huishoudelijke taken. Voor bewoners waarbij dit niet meer lukt, zien 

we dat medebewoners helpen. Mooi om zien.  

 

Kennismakingsbord 

Bij nieuwe bewoners testen we het kennismakingsbord uit. Op dit bord 

staat informatie over de bewoner dewelke hij/zij zelf wil delen met 

medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. Het bord krijgt een plaats in de 

kamer. Op die manier kent men de bewoner sneller en beter en kan men 

makkelijker in contact gaan. 

 

Gezellige zithoeken 

In elke leefruimte is een kleine zithoek. Deze zithoek wordt nog weinig 

gebruikt terwijl het een ideale plaats kan zijn waar bewoners rustig 

vertoeven. Wat extra gezelligheid in deze zithoeken zet bewoners en 

hun familieleden mogelijks meer aan om er koffie te drinken, een spel te 

spelen, gewoon even samen te zijn. 
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Om deze zithoeken gezelliger te maken, deden we een oproep via 

Facebook naar afwasbare tweezitzetels, salontafels, stalampen, een 

klein bijzettafeltje, … Ken jij iemand die iets dergelijks weg doet? Laat 

het ons weten. 

 
 

Betrekken van mantelzorgers 

In 2022 kwam er twee keer een groep mantelzorgers samen om na te 

denken over hun betrokkenheid bij het verblijf van hun familielid hier in 

het woonzorgcentrum. Vanuit openlijke gesprekken blijkt dat er nood is 

aan informatie en communicatie. Verschillende ideeën kwamen naar 

voor. In 2023 gaan we hiermee aan de slag. 

 

 

Streven naar warme dementiezorg is geen eenmalig project. Het vraagt 

een voortdurende inzet en kritische blik. Zijn er nog zaken waarin we 

betere dementiezorg kunnen bieden?  

Je kan hiervoor terecht bij de referentiepersoon dementie Brenthe 

Graumans (Tel. 03 340 16 00 of mail naar 

brenthe.graumans@hoogstraten.be). 
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Nieuws van de medewerkers 
 
Geboortes 
Op 29 november werd het 2de kindje 
geboren van Tinne Adams, 
verpleegkundige blok A, en haar man 
Michiel Verheyen. Het meisje heet 
Celeste en is het zusje van Nelles. Bij 
de geboorte woog ze 3,270 kg en 
was ze 50 cm groot. Proficiat aan 
mama, papa en grote broer! 
 
 
 
 

 
Pensioen 
 

Rit Kerremans, zorgkundige blok B, 
begon bij ons te werken op 1 april 
1994. Ze was een drijvende kracht 
in de afdeling , zorgvuldig in de 
omgang naar de bewoners toe en 
voor de collega’s kwam ze op via de 
vakbond. Daar zijn we haar nog 
steeds dankbaar voor. Na bijna 30 
jaren trouwe dienst mag ze 
genieten vanaf 1 november 2022 
van een welverdiend pensioen. 
Rit, dankjewel voor je gedreven 
werklust en geniet van je pensioen. 
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Bewoner in de kijker: Melia Sterkens 
 

Op een grijze woensdagvoormiddag heb ik me bij Melia in haar kamer 
gezet. Ze zat al klaar met haar fotoboeken, klaar om in haar verleden te 
laten kijken. Geniet mee van haar mooie levensverhaal. 
 
Op 29 juni 1932 werd er in Rijkevorsel een 
meisje geboren. Ze was het eerste kindje 
van Lea Kerstens en Jef Sterkens. Ze 
noemden haar Melia. Na Melia werden er 
nog 4 kinderen geboren: Willy, Herman, Els 
en Renée. Ze groeiden op in een warm 
gezin. “Ons moe” was altijd thuis en zorgde 
voor de kroost en het huishouden. “Onze 
va” werkte in Rijkevorsel bij Peeraer en 
plaatste sanitair en badkamers. Vader Jef 
had eigenlijk veldwachter willen worden, 
maar zijn broer was ouder en mocht dit 
worden.   
 

Melia liep school in Rijkevorsel. Haar 
middelbaar deed ze in het Immaculata in 
Oostmalle. Hier is ze tot haar 18 jaar naar 
school geweest. In het laatste jaar vroeg de 
directrice Melia bij haar. Ze wist niet goed 
waarom. De directrice vroeg aan Melia of ze 
voor onderwijzeres in Vosselaar wou gaan 
studeren. Melia zag dit wel zitten. ’s Avonds 
vroeg ze dit aan haar moeder, maar die zei 
dat ze beter kon leren naaien. En daarom 
leerde ze naaien.  
 
 
 
 

1-jarige Melia 

Foto van het middelbaar. 
Melia staat linksboven. 
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Een vriendin van Melia werkte in een winkel in 
Rijkevorsel. Daar zochten ze nog een naaister. Ze 
stelde aan Melia voor om daar te komen werken. Het 
leek haar een goede kans. Tot haar 23 jaar was Melia 
naaister in deze winkel. 6 dagen van de 7 was ze hier 
te vinden. Na het werk hielp ze thuis nog mee in de 
hof. Ook thuis werd er genaaid.  
De vrije zondag was een drukke dag voor Melia. In de 
voormiddag ging ze naar de mis. In de namiddag naar 
’t lof en nadien mocht ze naar de kajotsters. Dit was 
een vereniging voor christelijke arbeidersmeisjes. Hier is ze ook nog 
leidster geweest. Dit is ze tot haar trouw blijven doen. 
 
Bij de start van de oorlog was Melia 8 jaar. 
Ze heeft deze tijd niet zo bewust 
onthouden. Ze hadden het wel goed thuis. 
Er was een grote tuin en ze kwamen niets 
te kort. Enkel op het einde van de oorlog 
liep het mis. Tijdens de bevrijding in 
september kwam er een Engelsman langs. 
Hij haalde zijn revolver boven om deze te 
kuisen. Hij dacht dat hier geen kogels meer 
inzaten. Helaas was het geweer toch 
geladen en schoot er nog 1 kogel af. Broer 
Willy werd naar het militair hospitaal in 
Antwerpen gebracht. Hier verbleef hij een 
tijdje. Melia is 1 keer op bezoek geweest. Moeder was toen 
hoogzwanger en Melia ging achterop de tandem bij vader mee. Eind 
oktober is Willy toch overleden. In december werd de jongste broer 
Renée geboren. 
 
Een vriendin van Melia had een lief. Hij voetbalde in Wortel. Ze vroeg 
Melia mee om naar de voetbal te gaan kijken. Daar kreeg ze een 
goeiedag van Armand Donckers. Na een tijdje raakte het aan tussen 
Melia en Armand. Hij schreef haar een lieve kaart tijdens zijn legerdienst. 

Gezinsfoto 
Boven: Els, Melia en Herman 
Onder: Renée, vader, moeder  
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Op 1 oktober 1955 traden ze in 
het huwelijksbootje. Nadien 
woonden ze samen in Wortel. In 
1959 bouwden ze een huis in 
Wortel in de Zandstraat. Melia 
en Armand hadden een gelukkig 
huwelijk. In 1952 is zoon Jef 
geboren. Hun dochter Liliane 
vervolledigde het gezin in 1959. 
Het waren 2 brave kinderen. Ze 
deden allebei hun best op 
school. 
 

 
Armand werkte als timmerman in het werkhuis bij Horsten, een bedrijf 
schuin over hun deur. Melia is tot haar huwelijk als naaister blijven 
werken in Rijkevorsel. Bij de geboorte van de kinderen, is Melia voor hen 
gaan zorgen thuis. Ze had haar handen vol met het huishouden en de 
grote tuin. Daarnaast bleef ze ook thuis kleren naaien. Zo heeft ze wel 9 
trouwkleden gemaakt, waaronder dat van haarzelf, haar zus, dochter en 
schoondochter.  
 
Rond de jaren ’80 waren er 
moeilijke jaren voor Melia. 
Armand kreeg leukemie en is een 
aantal jaren ziek geweest. Op    
52-jarige leeftijd is hij overleden. 
Melia was zelf toen 47 jaar. Een 
jaar eerder had Melia haar vader 
moeten afgeven, een jaar later 
overleed ook haar moeder. Het 
was een zware tijd voor haar. De 
kinderen waren 20 en 18 jaar oud toen hun vader overleed en woonden 
nog thuis. Melia heeft deze zware jaren moedig doorstaan. 
 

Melia en Armand voor hun huis in 
Wortel. 
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Zoon Jef ging na het middelbaar naar 
de politieschool in Antwerpen. Hij 
mocht hiervoor de auto van Melia 
gebruiken. Zij ging dan met de fiets 
boodschappen doen. Dochter Liliane 
is verpleegkunde gaan studeren voor 
mensen met een beperking.  
 
Melia heeft een druk leven achter de 
rug. Ze was lid bij de vrouwengilde 
KAV. Hier zat ze bij het bestuur en is 
ze ook 4 jaar voorzitster geweest.  
Later is ze ook lid geworden van 
OKRA. Na een tijd vroegen ze aan 
Melia of ze mee in het bestuur wou komen. 
Eerst wou ze dit niet maar ze ging toch eens mee naar een vergadering 
en was meteen verkocht.  
Melia is ook 22 jaar lang vrijwilligster in ons woonzorgcentrum geweest. 
Op dinsdag kwam ze in blok B helpen met allerlei activiteiten.   
Daarnaast paste ze ook veel op de kleinkinderen. Hier had ze altijd veel 
deugd van. 
 

 
Viering 40 jaar KBG (Kristelijke Beweging Gepensioneerden) 2001. Melia staat 

links op de foto. 

Melia met de 2 kinderen 
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Op haar 60 jaar ging Melia op pensioen. Ze naaide al wel minder door 
het drukke verenigingsleven. Haar broer Herman zei haar: “Nu is het tijd 
om aan uzelf te denken.” Melia heeft een goede band met haar familie. 
Sinds de start van haar pensioen is ze verschillende keren op reis 
geweest, naar Duitsland, naar de zee, naar Oostenrijk, naar de 
Ardennen, naar Lourdes,… Ook vele daguitstappen deed ze mee: naar 
Brussel, naar Paradiso, naar tulpenvelden, naar Doel,…   
 

 
 

De kinderen begonnen hun eigen leven. Jef is ondertussen met Mieke 
getrouwd en woont in Hoogstraten. Ze hebben 2 kinderen Kurt en Ann. 
Kleindochter Ann en haar man hebben een dochter Lana. 
Liliane is getrouwd met 
Roger en woont in 
Boechout. Samen hebben 
ze 2 kinderen Bram en Stef. 
Bram en zijn vrouw hebben 
ondertussen een zoontje 
Alec en het 2de kindje is op 
komst. Stef en zijn vrouw 
hebben 2 zoontjes Tijn en 
Kobe. Melia kijkt alvast uit 
naar de komst van het 5de 
achterkleinkind.  Familiedag met de familie Sterkens. 
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Tot haar 88 jaar woonde Melia 
zelfstandig thuis. Ze had enkel om de 
2 weken hulp van een poetsvrouw en 
tuinman.  
Op een dag ging ze met de fiets om 
eieren in Wortel. Ze stopte ook nog bij 
een vriendin om koffie te drinken. Ze 
is dan plots gevallen met haar fiets. 
Haar knie was zwaar gekwetst en ze 
heeft een tijdje in het ziekenhuis 
gelegen. Daarna heeft Melia een jaar 
verbleven in het Zorgverblijf Hooidonk 
in Zandhoven. In november 2021 
kreeg ze telefoon dat ze naar het WZC 
in Hoogstraten kon verhuizen. Ze 
heeft een hele revalidatie afgelegd. Ze 
stapt ondertussen terug rond met haar rollator.  
 
Sinds november woont Melia een jaar in blok A. Na een lang zelfstandig 
leven moest ze even aanpassen. Ze stelt het hier nu goed. Ze doet graag 
mee met allerlei activiteiten. Ze krijgt dagelijks bezoek, blijft 
handwerken,… Ze blijft het druk houden en dit heeft ze ook graag. 
Melia, we wensen jou nog vele mooie jaren toe.  
Blijf vooral zo genieten zoals je nu doet! 
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Medewerker in de kijker 
 

 

Naam: Hilde Hoskens 

Beroep: Verpleegkundige blok B 

Hoe lang werk je hier: Sinds februari 2008 

Geboortedatum: 22/05/1971 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Broers en zussen: 1 zus Kristel 

Kinderen en kleinkinderen: 2 kinderen, Joke en Cléo 

Woonplaats: Loenhout 

Hobby’s: Tuinieren en wandelen 

Sport: Fietsen en wandelen 

Lievelingsliedje/ Lievelingsgroep: Clouseau 

Lievelingsdier: Een poes 

Lievelingseten: Witloof in hespenrolletjes 

Mooiste film: Top Gun 1 

Mooiste boek: Tijdschriften van Landleven 

Grootste wens: Nog vele toffe werkjaren en nog een lang en gelukkig 

leven met een goede gezondheid. 
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