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Voorwoord  
Beste bewoners, 
 

Zoals jullie merken zit het Briesje in een nieuw jasje. Het titelblad is 
aangepast naar de nieuwe huisstijl van stad Hoogstraten. De inhoud en   
de vele vertrouwde foto’s zijn behouden. Zo zal je ook nu weer het 
levensverhaal van Lea Michiels, met mooie details van hoe er vroeger 
gewoond, geleefd en gewerkt werd, kunnen lezen.  
 

In huis blijven we mogelijke coronabesmettingen kort opvolgen. Toch 
konden we gelukkig de maatregelen intussen al versoepelen. Dit is ook 
nodig want in mei willen we samen feesten. Het is 10 jaar geleden dat  
het centrum voor dagverzorging, het lokaal dienstencentrum en het 
woonzorgcentrum hun intrek namen in het nieuwe gebouw.  
 

Er is een feestelijk programma opgemaakt: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Op 20 mei vindt de inhuldiging van ‘t Gastenhuys plaats.  Dit nieuwe 
multifunctionele zorggebouw op onze campus biedt op het gelijkvloers 
een warme thuis aan de sociale dienst, een kinderopvang en 
verscheidene zorgaanbieders, waaronder Kind & Gezin, een 
nierdialysecentrum en een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Sinds maart worden ook de 35 assistentiewoningen in het pand bewoond.  
 
Veel leesplezier. 
Els Timmermans  

Feestelijke bingo 

9,13,16 en 20 mei 
 

Muzieknamiddag met 

Danny Wuyts 

11 en 19 mei 

Ontbijtbuffet en 

Ghesellen van de 

Aardbei 

17 mei 

Feestelijke barbecue 

12 mei 

Doorlopend 

fototentoonstelling in de 

expositiegang op de -1 
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 Activiteiten MEI 

Datum  Uur Wat? Waar?   

Zon 1  Dag van de Arbeid  

Maa 2 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 3    

Woe 4    

Don 5 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 6 09.45u Misviering blok B en D Cafetaria 

Zat 7    

Zon 8    

Maa 9 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

14.00u Feestelijke bingo blok D Cafetaria 

Din 10    

Woe 11 14.00u Optreden Danny Wuyts voor 
blok B en D 

Cafetaria 

Don 12 12.00u Barbecue Leefruimte 

14.00u Bingo  Leefruimte 

Vrij 13 14.00u Feestelijke bingo blok A Cafetaria 

Zat 14    

Zon 15    

Maa 16 10.00u Turnen Leefruimte 

14.00u Feestelijke bingo blok B Leefruimte 

Din 17 08.15u Ontbijtbuffet 10-jarig bestaan Leefruimte 

10.00u Wandeling door Hoogstraten Cafetaria 

13.00u Bezoek van de Ghesellen van de 
Aardbei 

Leefruimte 

Woe 18    
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Don 19 14.00u 
 

Optreden Danny Wuyts voor 
blok A en C 

Cafetaria 
 

14.00u Bingo blok B en D Leefruimte 

Vrij 20 14.00u Feestelijke bingo blok C Cafetaria 

Zat 21    

Zon 22    

Maa 23 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 24    

Woe 25    

Don 26  O.L.H. Hemelvaart 
Geen bingo 

 

Vrij 27    

Zat 28    

Zon 29    

Maa 30 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 31 14.00u Verjaardagsfeest Leefruimte 
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 Activiteiten JUNI  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Woe 1    

Don 2 10.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 3 09.45u Misviering blok A en C Cafetaria 

Zat 4    

Zon 5  Pinksteren  

Maa 6  Pinkstermaandag 
Geen zetelfietsen 

 

Din 7    

Woe 8    

Don 9 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 10    

Zat 11    

Zon 12    

Maa 13 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 14 14.00u Smoutebollen Leefruimte 

Woe 15    

Don 16 09.30u Sacramentsdag Cafetaria 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 17 10.00u 
 

Gebruikersraad voor de 
afgevaardigden 

Vergaderzaal 
 

Zat 18    

Zon 19  Heilig Bloedprocessie rond het 
WZC 

 

Maa 20 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 21 10.00u Wandeling door Hoogstraten Cafetaria 
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 Uitdelen bloemetjes n.a.v. 
Wereldhumanismedag 

Leefruimte en in 
de kamer 

Woe 22    

Don 23 14.00u Bingo  Leefruimte 

Vrij 24    

Zat 25    

Zon 26    

Maa 27 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 28 08.15u Ontbijtbuffet zomer Leefruimte 

14.00u Verjaardagsfeest Leefruimte 

Woe 29    

Don 30    
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Activiteiten in de kijker 
 

Meimaand 
 

De meimaand staat ook bekend als Mariamaand. Dit jaar gaan we in mei 
niet naar Meersel-Dreef. We gaan in september. Er wordt wel per 
leefruimte gebeden in de Kapel van het Gasthuis. 
 

Leefruimte A1 en A4: vrijdag 6 mei om 10u 
 

Leefruimte B4: maandag 23 mei om 14u 
Leefruimte B1: dinsdag 24 mei om 14u 
 

Leefruimte C1 en C4: donderdag 5 mei om 14u 
 

Leefruimte D1: dinsdag 3 mei om 10u 
Leefruimte D4: woensdag 4 mei om 10u 
 
10-jarig bestaan WZC, LDC en CDV 
 

In mei 2012 trok het woonzorgcentrum, lokaal 
dienstencentrum en centrum voor 
dagverzorging in de nieuwe gebouwen op 
campus Stede Akkers.  
10 jaar later vraagt dit om gevierd te worden.  
Tussen 9 en 20 mei zijn er allerlei feestelijke activiteiten gepland. 
 

Per blok wordt er een feestelijke bingo georganiseerd in de cafetaria. 
Hierbij mogen er 2 familieleden aansluiten. Je ontvangt hiervoor een 
uitnodiging in je postvakje. 

- Blok A: vrijdag 13 mei om 14u 
- Blok B: maandag 16 mei om 14u 
- Blok C: vrijdag 20 mei om 14u 
- Blok D: maandag 9 mei om 14u 

 

Op 11 mei en 19 mei staat er een optreden van Danny Wuyts op het 
programma. Hij is bekend als muzikant en pianist van het tv-programma 
De Notenclub. 
 
 

© Wim Verschraegen 
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Smoutebollen 
 
In juni is het ‘Heilig Bloedfoor’. Daarom eten we op dinsdag 14 juni 
lekkere smoutebollen in de leefruimte. 
 
Sacramentsdag 
 
Op 16 juni is het Sacramentsdag. Naar jaarlijkse gewoonte gaan we naar 
de Sint-Katharinakerk voor een plechtige eucharistieviering, gevolgd door 
een verkorte processie en mogelijkheid tot het vereren van de relikwie 
van het Heilig Bloed. De OKRA-leden van Hoogstraten zorgen er steeds 
voor dat wij met onze rolstoelen vooraan in de kerk kunnen plaatsnemen. 
Wij vertrekken hier om 09u15 zodat we tijdig in de kerk aanwezig zijn. Ga 
je graag mee, vul de inschrijvingsstrook in dit Briesje in. 
 

Heilig Bloedprocessie langs het WZC 
 
Zondag 12 juni en zondag 19 juni gaat de Heilig Bloedprocessie door 
Hoogstraten. Bij goed weer komt de processie op 19 juni langs de blokken 
van het WZC. 
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Wereldhumanismedag 
 
Op dinsdag 21 juni is het Wereldhumanismedag. Daarom worden er door 
vrijwilligers plantjes uitgedeeld aan de bezoekers van het 
dienstencentrum en de bewoners van het woonzorgcentrum. 
Met de actie BLOEM VAN EEN MENS  toveren de vrijwilligers een glimlach 
op het gelaat van de mensen. Dit doet even de soms moeilijke 
omstandigheden in hun leven vergeten. Het zit soms in een klein gebaar… 
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Even terugblikken 
 
Vastenavond 

Volgens de traditie werden er lekkere pannenkoeken gebakken en 
gegeten op Vastenavond. 
 

 
Blok A 
 
In blok B werd er tegelijk carnaval gevierd. 

 

Blok B 
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Week van de vrijwilligers 

Als voorbereiding op de week van de vrijwilliger hebben we vele 

tekeningen ingekleurd. Deze zijn als kaartje opgestuurd om onze 

vrijwilligers te bedanken. 

In blok B decoreerden ze toen ook kaften en dozen met een mooie foto. 

 

 

Buiten oefenen 

Zalig genieten bij de eerste 

zonnestraaltjes en tegelijkertijd   

oefenen met de kinesist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Blok D 
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Gezelschapsspelen  
 
Gezellig samen zijn met een leuk gezelschapsspel!  

 
Blok B 
 
Met een stagiair speelden we een ander gezelschapsspel. 

 
Blok B 
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Biefstuk bakken 

In blok A werden op de afdelingen door de kok heerlijke biefstukken 
gebakken. De bewoners sneden in de voormiddag zelf hun frietjes.  
 

 
 

In blok B werden er ook verse frietjes gebakken en werd er heerlijk 
gesmuld. 
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Lentewandeling  
 
Genieten van de zonnestralen!  
Een frisse neus halen met een vrijwilliger, stagiair, familie of op eigen 
houtje kan veel deugd doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blok B 

Blok B 

Blok B Blok B 
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Kegelen 

Kegelen is een geliefde activiteit bij de bewoners van blok D.  

Plezier gegarandeerd! 

  

Blok B 
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Optreden Wilfried 

Dansen op de klanken van een accordeon in blok B. 

 

 
 
Mannencafé 

Naar aanleiding van Vaderdag hebben de mannelijke bewoners van blok 

A een gezellige buitencafé gehouden bij zalig weer. 

 
   
 
  



18 
 

Verjaardagsfeestje 
 
De jarigen van maart werden gevierd in de leefruimte. Lekker smullen en 
een gezellig samenzijn met medebewoners. 
 

 
Blok B 
 

 
Blok D 
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Fotonamiddag  
 
De bewoners van blok B toverden hun mooiste glimlach boven voor de 
foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woorddienst  

Bewoners zijn enorm dankbaar dat de woorddiensten of misvieringen 

kunnen doorgaan. We volgen hierin steeds de geldende 

coronamaatregelen.  

Tijdens deze dienst voorgedragen door vrijwilligster Magda voelden we 

ons even niet alleen met elkaar verbonden, maar ook met het vele 

verdriet in de wereld. Zo stonden we ook even stil bij de oorlog in 

Oekraïne.  We dragen deze mensen een warm hart toe en bidden dat 

alles goed mag komen.  

 
Blok C 
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Breigroepje  
 
Tijdens de activiteit met het breigroepje maakten de bewoners zelf heel 
mooie verjaardagskaarten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnen 

Wekelijks wordt er bewogen in de leefruimtes. Op de foto zie je 2 

bewoners van blok D aan het turnen op muziek. 

 

 
  

Blok B 
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Ontbijtbuffet 
 
22 maart konden we weer genieten van een heerlijk ontbijtbuffet. Deze 
keer in thema ‘lente’. Met een smakelijke pistolet, een overheerlijk 
worstenbroodje en geurende bloemetjes verwelkomden wij de lente! 
 
  
 
  
  

Blok C 

Blok A Blok D 
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De lente in huis 
 
Bewoners van blok B maakten mooie 
lentedecoratie. We tekenden vlinders, 
kleurden vlinders en ook vogeltjes 
werden geknipt om de leefruimte mee 
te decoreren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blok C leefde al knutselend en babbelend naar Pasen toe en haalde de 
lente in huis. 
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In blok B werd er decoratie voor op de eettafels gemaakt. Bewoners blok 
B tonen fier hun zelfgemaakte paasstuk. 
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Verse bloemetjes fleurden de leefruimte van blok D op. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praten over vroeger 
 

April, de uitgelezen maand voor de lenteschoonmaak. Heel het huis 
moest er vroeger aan geloven. Groene zeep, Vim, boenwas, een 
mattenklopper, ... De dames hadden genoeg om over te praten.  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
Blok B 
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Het vieruurtje 

Wanneer er veel fruit en helpende handen voorhanden zijn, levert dat 

steeds weer wat lekkers op om de inwendige mens te verwennen. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blok C 

Blok C 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Mei 2022 

 

blok A    

Boeren Elisa 13/05/1929 93j A 205 

Swaegers Rudi 28/05/1953 69j A 011 

Floren Jetje 31/05/1934 88j A 313 

    

blok B    

Van de Locht Maria 01/05/1944 78j B 314 

Pauwels Jeanne 13/05/1929 93j B 210 

Verhoeven Cieke 18/05/1929 93j B 507 

    

blok C    

Vlaminckx Gerard 06/05/1935 87j C 209 

Bluekens Agnes 07/05/1946 76j C 011 

Smolderen May 15/05/1955 67j C 312 

Lambrechts Adrienne 16/05/1931 91j C 314 

Verheyen Netje 19/05/1936 86j C 313 

    

blok D    

Hendrickx Julia 04/05/1943 79j D 006 

Lambrechts Maria 06/05/1941 81j D 508 

Simons Frans 11/05/1931 91j D 008 

Hessels Jozefa 20/05/1931 91j D 005 

Jansen Jan 26/05/1935 87j D 007 

 

We vieren de jarigen van mei 2022 op 31/05/2022.  

  



27 
 

Juni 2022 

 

blok A    

Van Bavel Frans 01/06/1928 94j A 311 

Mertens Angeline 06/06/1938 84j A 212 

Van Dooren Elza 11/06/1930 92j A 213 

Michiels Lea 17/06/1934 88j A 208 

Sterkens Melia 29/06/1932 90j A 310 

Coertjens Jaak 30/06/1929 93j A 511 

    

blok B    

Hoskens Mia 08/06/1927 95j B 212 

Van Opstal Lena 13/06/1940 82j B 311 

Brosens Frans 17/06/1932 90j B 509 

Verheyen Lea 23/06/1945 77j B 013 

Coen François 30/06/1933 89j B 505 

    

blok C    

Bruijgoms Mia 09/06/1935 87j C 511 

Brys Leen 30/06/1936 86j C 306 

    

blok D    

Mertens Marie 01/06/1923 99j D 311 

Van den Bogerd Jan 02/06/1928 94j D 512 

Peerlinck Rita 02/06/1955 67j D 509 

Vanvelthoven Maria 13/06/1936 86j D 207 

Geerts Fons 18/06/1945 77j D 212 

  

We vieren de jarigen van juni 2022 op 28/06/2022.   
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 Nieuwkomers  
 

Van Der Steen Liza Van Dijck Maria 

  

Afkomstig: Meerle Afkomstig: Hoogstraten 

Kamer: C 508 Kamer: B 007 

  

Hendrickx Julia Lenaerts Frans 

  

Afkomstig: Minderhout  Afkomstig: Minderhout 

Kamer: D 006 Kamer: B 012 
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Van Echelpoel Simonne Sterkens Magda 

  

Afkomstig: Wortel Afkomstig: Minderhout 

Kamer: D 205 Kamer: D 310 

  

Donckers Hilda Verschueren Hilda 

 
 

 

 Afkomstig: Minderhout Afkomstig: Minderhout 

Kamer: C 309 Kamer: C 513 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Mertens Jef      °01/08/1927 - † 07/03/2022 

Marynissen Roos     °04/03/1930 - † 09/03/2022 

Van Dyck Jan      °23/07/1936 - † 11/03/2022 

Voet Jan       °03/02/1936 - † 24/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Mertens Jef       °01/08/1927 - † 07/03/2022 

C 309 

Lieve Jef,  

 

Sinds 2015 woon je in het 

woonzorgcentrum. In al die jaren hebben 

we de kans gekregen jou beter te leren 

kennen.  

Voor ons was je zelfs geen totaal 

onbekende. Je vrouw Maria was één van 

de eerste vrijwilligers en bleef trouw op 

post tot het niet anders meer kon. Zij heeft 

onbewust haar steentje bijgedragen aan jouw laatste levensjaren hier.  

 

Het was niet altijd even gemakkelijk om door te dringen in jouw 

belevingen, zeker de afgelopen jaren niet. Gelukkig wisten we dat een 

slokje trappist of een gezonde fruitsla jou wel konden bekoren.  

Verstonden we jouw hele uitleg niet, dan wisten we wel dat je een hele 

vergadering aan het voorzitten was. In de paardenwereld was je een 

bekend figuur en als commandant heb je heel wat ruitertjes de knepen 

van de dressuur geleerd. Gelukkig was er in het wzc plattelandstv, op die 

manier voelde je toch nog een beetje het paardenplezier.  

 

De eerste jaren zat je graag op jezelf in je eigen mooie huiselijke kamer, 

altijd met verse bloemen. Later zat je graag in de leefruimte en konden je 

medebewoners en wij meegenieten van het maandelijks wisselend 

boeket! Je kinderen waren er steeds voor jou. Ze wisten hun 

dankbaarheid naar alle medewerkers ook uit te dragen.  

 

Wij zijn nu dankbaar Jef dat je terug samen bent met Maria. Maak nu 

daarboven mooie perfecte dressuurfiguren die hun kracht uitstralen tot 

hier bij ons… Wij kunnen er ongetwijfeld wat van leren. 
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Marynissen Roos     °04/03/1930 - † 09/03/2022 

C 513 

Lieve Roos,  

 

Vrijdag 4 maart kreeg je bij het ontbijt 

verjaardagskaarten en een 

verjaardagsliedje. Een tedere fijne glimlach 

zei ons dat het niet meer moest zijn. Zelfs 

een boterham met choco kon je niet meer 

bekoren. Al had je al lange tijd geen eetlust, 

je bleef er op jou manier goed uitzien.  

 

Je kon ook oprecht genieten en voldaan 

terugkomen van een kappersbezoekje. Een wellnessactiviteit sloeg je ook 

nooit af. Dat een manicure met mooie rode gelakte nagels jou zou 

plezieren, had je zeker ook nooit verwacht… Je had je naam ‘Roos’ niet 

gestolen. 

 

Medebewoners droegen jou op handen en waren soms oprecht bezorgd 

of alles wel naar je zin was. Zelf was je iemand van weinig woorden, maar 

wist je verdomd goed waar het op aankwam. Tot het allerlaatste moment 

brachten we jou samen met je bezoekvrijwilliger Staf in het lokaal 

dienstencentrum. Met 3 aan tafel was de afspraak. Er werd direct plaats 

voor jou gemaakt. Op je plekje hierboven heb je even moeten wachten, 

maar wij weten zeker dat jij ook daar het verschil zal maken. 

 

Lieve Roos, rust zacht… Je hebt het verdiend. 
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Van Dyck Jan      ° 23/07/1936 - † 11/03/2022 

C 206 

Jan,  
 

In oktober vorig jaar kwam jij bij ons wonen 

in blok C. Een trombose in de zomer van 

vorig jaar veranderde je leven en dat van je 

vrouw en familie. Na een revalidatie in het 

ziekenhuis en een kortverblijf in het 

Prinsenhof in Rijkevorsel, kreeg je een kamer 

op de tweede verdieping in ons 

woonzorgcentrum. Je kreeg er zelfs gratis 

gezellige buren bij in jouw gang.  
 

Jij moest opnieuw vele nieuwe gezichten leren kennen. Ook wij leerden 

jou stilletjes aan beter en beter kennen. Jouw dochter Ingrid hielp ons 

een beeld te scheppen van ‘ons vader’. De energie die we voelden in haar 

verhalen, zagen we eerlijk gezegd enkel in je fonkelende ogen 

terugkomen. Verder konden we enkel maar hopen dat deze energie en 

levenslust nog terug zouden komen. 
 

Je kon genieten van de rust in je kamer. Wanneer je neerplofte in je zetel, 

sloten je ogen meteen. Ook de dagelijkse bezoekjes van je liefste vrouw 

José deden je goed. Dagelijks zagen we groene jassen op campus Stede 

Akkers… Weer of geen weer, jullie gingen samen op pad. Niet meer 

samen met de fiets zoals vroeger, maar wel met de rolstoel.  
 

3 maart vierden jullie samen met de twee kinderen en schoonkinderen 

nog jullie diamanten huwelijk. De aanloop hiernaartoe was onzeker en 

dubbel. Je gezondheid speelde parten. Wat hebben jullie samen van deze 

dag genoten. Het deed ook ons deugd. Dat dit een herinnering mag zijn 

voor het leven.  

Jan, fijn dat je hier bij ons mocht zijn. Hopelijk hebben ze daar boven ‘ne 

grote hof om in te werken’… Geniet ervan! 
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Voet Jan       ° 03/02/1936 - † 24/03/2022 

D 010 

Jan,  
 

Meer dan 3 jaar geleden kwam je in blok D 

van ons woonzorgcentrum wonen. We 

leerden je goed kennen. Je hield van het 

contact met je medebewoners. Ze 

betekenden veel voor jou. Als je de krant 

gelezen had, bracht je hem naar je 

medebewoners zodat ook zij er nog in 

konden lezen. Als ze iets tekort kwamen, 

zorgde jij ervoor of je ging het melden aan 

de medewerkers. Je deed alles graag op 

jouw manier.  
 

Het liefst was je de hele dag bezig. De plantjes op het terras groeiden en 

bloeiden zo mooi dankzij jouw goede zorgen. Dat was jouw taak die je 

echt ter harte nam. Aan alle activiteiten deed je opgewekt mee. Als het 

mooi weer was, genoot je op het terras van de buitenlucht. Alle 

voorbijgangers kregen van jou een vriendelijke groet. Je zwaaide elke 

keer vriendelijk als medewerkers aankwamen op het werk of terug naar 

huis vertrokken. Van de wandelingen met je wandelvrijwilliger en de 

fietstochtjes met de duofiets genoot je ook intens.  

 

Onverwacht moeten we nu afscheid nemen van jou. We hadden nog 

zoveel plannen. Je keek zo uit naar het verjaardagsfeest. Omdat we dit 

moesten uitstellen, heb je je verjaardag niet meer kunnen vieren. Dat 

spijt ons zo, Jan.  We hopen dat je daar aan de overkant goed ontvangen 

wordt en dat het daar elke dag feest mag zijn.  

 

We zullen je niet vergeten.    
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Nieuws van de medewerkers 
 
Nieuw leven  
 
Op 6 maart 2022 werden 
Kim Michielsen (coördinator 
centrum dagverzorging) en 
Thomas Matthé trotse 
ouders van hun tweede 
kindje. 
Zusje Nel is heel blij met 
haar broertje Han.  
Han woog bij de geboorte 
3,820 kg en was 55 cm 
groot. 
 
 
 
 

Op pensioen 
 
In blok B is Griet Praat op pensioen 
gegaan. Ze werkte meer dan 30 jaar als 
verzorgende bij ons. Bedankt voor de 
vele jaren inzet en goede zorgen. 
Geniet van je pensioen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



36 
 

Bewoner in de kijker: Lea Michiels 
 

In het ziekenhuis van Borgerhout verwelkomde Charel Michiels en Jeanne 
Mathé op 17 juni 1934 hun jongste spruit. Baby Lea maakte het gezin 
compleet. Voor haar zussen Mia en Jenny en broer Jef was Lea vanaf nu 
het kleine zusje. Hoe het verhaal van Lea verder gaat, lees je hier. 
 
Niet bij de deur 
 
Lea werd geboren in Borgerhout. Dat 
was niet bij de deur, maar het was de 
gulden middenweg tussen de ouderlijke 
woonplaats van vader (Sterrebeek) en 
de ouderlijke woonplaats van moeder 
(Turnhout). In Borgerhout baatten 
moeder en vader een kruidenierswinkel 
uit. Toen Lea 3 jaar was, werd Jeanne 
ziek en kon ze de winkel zelf niet meer 
uitbaten. Er werd een gerant in de 
winkel gezet en het gezin van Lea ging 
inwonen bij grootouders Mathé in 
Vosselaar. Zelfs met een gerant in de 
winkel kon men niet gerust zijn. Op een 
dag was de winkel volledig 
leeggeplunderd. Er was niets meer. 
Vader ging daarom bij de veiling aan de slag 
om aan de nodige inkomsten te geraken. 
 
Na een lange strijd is Jeanne in 1937 overleden. Een verlies dat het hele 
gezin beroerde. Gelukkig trouwde vader later met Fien Stoops. Voor 
vader was het afwachten hoe de kinderen hierop zouden reageren. Ze 
accepteerden het huwelijk. Later noemden ze Fien zelfs ‘moe’.  
 
  

Lea als klein meisje 
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De geitenkar 
 
Toen Lea 7 jaar was, zijn ze met het hele gezin verhuisd naar Hoogstraten. 
Eerst hebben ze in de Vossengang gewoond en later namen ze hun intrek 
in de Karel Boomstraat. Dit huis was het ouderlijke huis van Fien, een huis 
met een kleine stal voor een varken en kippen. ‘Den akker’ was gelegen 
waar nu de Gemeenteschool van Hoogstraten staat. Hierop werd vanalles 
geteeld zoals aardbeien (uiteraard), stekelbes, frambozen en Angelica. 
Angelica is ook wel gekend als engelwortel. Ook aardappelen en bonen 
kwamen er uit de grond. Zowel vader als moe maakten er de handen vuil. 
 
Ook de kinderen moesten er hun steentje bijdragen. Fien stond erop dat 
er na de school nog gewerkt werd op de akker. Na het maken van het 
huiswerk, gingen ze nog op hun knieën de oogst plukken. Tussendoor 
snoepte Lea weleens van al dat lekkers. Als het slecht weer was, hadden 
ze geluk. Dan moest er niet hard gewerkt worden.  
 
Als het werk op de akker klaar was, werd de oogst met de stootkar naar 
de Karel Boomstraat gebracht. Thuis werd de oogst gewassen, gewogen 
en kon deze naar de veiling gebracht worden. Bij de familie Michiels 
gebeurde dit met de geitenkar… zonder geit. Ze duwden de kar zelf tot 
aan de veiling.  

 

Lea (links) met ‘Begijntjes Laat Besluit’. De geitenkar van de 
familie Goetschalckx staat helemaal rechts op de foto. 
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Lea ging tussendoor ook nog werken bij hotel De Tram. Hier poetste ze 
tot de hele zaak weer blonk. Dit deed Lea veel liever dan het werk op de 
akker. Fien en Charel hadden Lea haar hulp ook nodig. Ze mocht dus niet 
elke dag gaan poetsen.  
 
“Je vous salue Marie” en fiets in bruikleen 
 
Lea heeft haar lagere school afgemaakt in de Gemeenteschool. Ze ging te 
voet naar school. Tijdens de middagpauze leende Lea een fiets van een 
klasgenoot om ’s middags thuis te gaan eten. Die leerling waarvan Lea de 
fiets leende, bleef tijdens de middagpauze op school. Lea had er geen 
enkel probleem mee dat ze naar school moest gaan. Ze ging zelfs zo graag 
naar school dat ze op haar 12 jaar nog 3 jaar les ging volgen op het 
Spijker. De leukste vakken om te volgen, vond Lea ‘talen’. Op de 
schoolbanken werden er woorden gestudeerd in het Duits en Frans. Nu 
lukt het Lea niet meer, maar tot enkele jaren geleden kon ze het 
Weesgegroet opzeggen in het Nederlands, Duits en Frans. 
 
Melktoer 
 
De man waar Lea de rest van haar 
leven mee verder ging, kwam ze 
tegen tijdens de melktoer. Jaan 
Goetschalckx veroverde het hart 
van Lea. Aangezien Jaan op 27 juli 
1929 het levenslicht zag, was het 
leeftijdsverschil tussen Lea en Jaan 
5 jaar. Dit vonden haar ouders geen 
probleem. In 1958 is Lea met hare 
lieve Jaan in het huwelijksbootje 
gestapt. Lea weet nog dat ze een 
lang wit kleed aan had en dat het 
een erg mooie dag was met heel 
mooi weer. Het feest vond plaats in 
De Tram in Hoogstraten.  
 
  

Trouwfoto van Lea en Jaan 
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In Meer gebleven  
 
Na hun huwelijk zijn Lea en Jaan verhuisd 
naar de Meerseweg in Meer. In het huis dat 
ze daar huurden heeft hun oudste zoon 
Paul de eerste jaren doorgebracht. Hij 
kwam in het moederhuis ter wereld op 1 
augustus 1959. Het jonge gezin ging op 
zoek naar een nieuwe woning. Maar uit 
Meer vertrekken zouden ze niet doen. Ze 
kochten een woning midden in het dorp. 
Waar vroeger elektrozaak ‘Bols’ was, was in 
1959 nog een woonhuis. Paul was niet lang 
meer de enige zoon en moest er vanaf 25 
mei 1961 het speelgoed delen met zijn 
kleine broer Eric. Ook hij werd geboren in 
Hoogstraten. Voor de derde keer pakten ze 
hun spullen bij elkaar en settelden ze zich 
voor goed in de Meerseweg. Op 23 maart 
1963 vervoegde de jongste telg Luc het gezin.  
 
Slimme genen 
 
Lea had een man die van alle markten thuis was. Zo volgde Jaan naast zijn 
dagelijks werk een cursus elektriciteit en leerde hij uit zichzelf schrijnwerk 
en lassen. Jaan en Lea waren slimme ouders. Het spreekwoord zegt: ‘De 
appel valt niet ver van de boom.’ Ook ten huize Goetschalckx is dit van 
toepassing. De drie kinderen hebben de genen van moeder en vader 
meegekregen. De twee oudste kinderen studeerden Latijn en de jongste 
zoon leerde moderne wetenschap. Paul, Erik en Luc hebben allemaal 
mogen verder studeren. Lea en Jaan waren altijd enorm trots op hun 
kroost. 
  

Zonen van Lea en Jaan  
Luc-Eric-Paul 



40 
 

Winkeltje  
 
Wanneer Lea en Jaan helemaal thuis waren in de Meerseweg hebben ze 
de woonkamer omgebouwd tot een kleine kruidenierswinkel. Omdat de 
winkel zo goed draaide, werd de winkel al snel te klein. Gelukkig kregen 
ze van hun buurman de kans om het aanpalend pand te kopen. Hierdoor 
verdween de winkel uit de woonkamer en kwam deze in het nieuw 
gebouwde deel. Als snel vonden de inwoners van Meer hun weg naar Lea 
haar winkel. Lea kent nu nog altijd klanten uit haar winkel.  
 
Liefde voor de winkel 
 
Als je bij Lea in de winkel kwam, kon je er van de vloer eten. Om de 
winkel kraaknet te houden, stonden Jaan en Lea vroeg op. Elke ochtend 
om 6u stond Jaan de vloer te schuren. Lea kwam achterna met een dweil. 
Om 8u startte Jaan aan zijn melktoer. De winkel was open tot 19u. Het 
was hard werken want de kinderen waren ook nog thuis. Ze waren toen 
5, 3 en 1 jaar oud. Omdat het huis naast de winkel was, zagen de klanten 
de kinderen regelmatig bij Lea. Het viel Lea altijd op dat de kinderen braaf 
waren als er klanten in de winkel waren. Van zodra de klanten weer weg 
waren, verdween die braafheid snel.  
 

Doorheen de week noteerde Lea in een 
boek wat leverancier Neel Hendrickx moest 
meenemen. 1 keer per week kwam Neel 
met een nieuwe lading artikelen. Deze 
werden op de sluitingsdag en ’s ochtends 
vroeg in de rekken geplaatst. 
 
Na verloop van tijd mocht Lea van de 
gemeente de winkel maar openen tot 18u. 
De openingsuren werden aangepast van 9u 
tot 18u en één vaste verplichte sluitingsdag 
werd aangekondigd. Klanten konden de 
winkel niet missen waardoor ze ook op de 
sluitingsdag langs achter binnenkwamen. 
Dit had Lea niet graag want als er controle 

Gezinsfoto Jaan en Lea 
Luc-Eric-Paul 
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kwam, moest zij voor de gevolgen opdraaien. Naast het vele werk in de 
winkel moest ook het huishouden gebeuren. Omdat dit allemaal veel tijd 
vergde, had Lea niet echt een hobby. 
Niet alleen Lea heeft mooie herinneringen aan deze tijd, ook de kinderen 
konden de snoepjes achter de toog smaken. De kamer van zoon Eric was 
boven de winkel. Om in zijn kamer te komen, moest hij door de winkel. 
Hij weet nog goed dat Sinterklaas en Pasen mooie tijden waren. Dan 
stonden er in een ijzeren mandje chocolade lekkernijen en nam hij er wel 
eens eentje mee onderweg naar boven.  
 
Met pensioen 
 
Toen Jaan op 60-jarige leeftijd 
besloot de melkkar voor goed 
aan de kant te zetten, werd 
het ook voor Lea tijd om te 
stoppen met de winkel. Ze 
hielden een volledige 
uitverkoop en maakte van de 
winkel een woning. De eerste 
jaren heeft hier de moeder van 
Jaan gewoond. Later 
verhuurden ze dit pand.  
 
Lea vond het niet erg om op pensioen te gaan. Er was meer tijd voor de 
vier kleinkinderen, om te fietsen en te wandelen. Op de donderdagse 
markt in Sint-Lenaarts kwam je hen steevast tegen. Bovenop al deze 
bezigheid, vond het gepensioneerde koppel nog wat tijd om op reis te 
gaan. In de zomer gingen ze met de bus op wandelvakantie naar 
Oostenrijk. 1 keer in het jaar werd de auto in gereedheid gebracht om 
naar het Duitse Eifelgebied te rijden. Eerst gingen Jaan en Lea met twee. 
Later werden dit korte vakanties met de hele familie.  
 
Lekkerste wafels 
Toen Lea op 29 maart 2019 in blok A kwam wonen, was ze niet helemaal 
onbekend. We waren haar al eens tegengekomen in de cafetaria of op 
campus Stede Akkers. Voor ze naar het woonzorgcentrum verhuisden, 

Lea en Jaan 
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woonden ze in serviceflats de Wingerd naast het WZC. Hier zijn Lea en 
Jaan begin 2012 samen ingetrokken. Een bezoek aan de cafetaria en 
optredens in het LDC stonden bij Jaan en Lea wekelijks op de planning.  
 
Jammer genoeg hebben ze niet lang 
kunnen genieten van deze tijd. Jaan 
begon achteruit te gaan en een opname 
voor hem in het woonzorgcentrum was 
niet meer te vermijden.  
Drie weken na zijn opname is hij 
zachtjes ingeslapen. Voor Lea was het 
een troost dat ze altijd samen en dicht 
bij elkaar hebben kunnen wonen.  
Niet lang na het overlijden van Jaan 
kwam het verdicht dat Lea borstkanker 
had. Een zware diagnose waar Lea met 
succes tegen gevochten heeft.  
Op een ochtend nam Lea haar gsm niet 
meer op en werden de kinderen 
ongerust. Toen zoon Eric bij Lea 
aankwam, lag Lea in bed en volgde het 
treurige nieuws dat Lea een beroerte had gekregen. Ziekenhuisopnames 
in Turnhout, Genk en Antwerpen waren niet te vermijden. Nadien volgde 
een intensieve revalidatie in RevArte te Edegem. 
Na drie maanden kon Lea terug naar haar vertrouwde Hoogstraten 
komen. Dit keer niet naar de flatjes, maar naar het woonzorgcentrum. 
Het was geen gemakkelijke stap, maar we zijn blij dat Lea ondertussen al 
3 jaar in blok A woont. Lea houdt zich graag bezig met het kleuren van 
tekeningen. Ze zijn zo mooi dat de tekeningen op haar kamer zijn 
ingekaderd. Met activiteiten komt ze graag meedoen en met de 
wekelijkse bingo neemt ze regelmatig de winnaarsbeker mee naar huis.  
 
Wat vele medewerkers weten is dat Lea de lekkerste wafeltjes van alle 
bewoners in haar kast heeft staan. Om in goede conditie te blijven, doet 
ze elke dag nog oefeningen met de kinesist.  
 
Lea bedankt voor het delen van jouw verhaal. 

Lea met bingobeker 
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Medewerker in de kijker 
 

Naam: Bo Fransen 

Beroep: Orthopedagoog 

Hoe lang werk je hier: Sinds juli 2021 

Geboortedatum: 15/03/1999 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Broers en zussen: 1 broer en 1 zus 

Kinderen en kleinkinderen: / 

Woonplaats: Wortel 

Hobby’s: Gezellig samenzijn met vrienden en familie 

Sport: Wandelen  

Lievelingsliedje/ Lievelingsgroep: Suzan & Freek 

Lievelingsdier: Paarden en honden  

Lievelingseten: Loempia met rijst en currysaus 

Mooiste film: Safe Haven 

Mooiste boek: The Fault in Our Stars van John Green 

Grootste wens: Dat de wensen van iedereen mogen uitkomen 
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