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Voorwoord  

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

 

Het voelt zo goed als de dagen weer langer worden en het licht 

intenser. In Stede Akkers kijken we uit naar de lente en tegelijk 

ook naar de bouwwerken van ‘t Gastenhuys. De rijrichting op de 

campus is omgedraaid en het wandelpad naar de Vrijheid is 

aangepast. Bedoeling is om de circulatie zo veilig en vlot mogelijk 

te laten verlopen. Veiligheid voor alles!  

 

Vanuit de leefruimtes kunnen de bewoners de bouwwerken 

opvolgen. Dit gaat voor sommigen zeker een fijne ervaring zijn. Zo 

is er altijd beweging buiten. Altijd wat te zien.  

 

Op de familieontbijten ontmoetten we de bewoners met hun 
familie. Het waren fijne en hartelijke momenten.  
 
De activiteitenkalender staat weer boordevol. Bewoners worden 
uitgenodigd om deel te nemen. De (achter)kleinkinderen nodigen 
we uit om paaseitjes te komen rapen.  
 

‘In herinnering’ kijkt terug naar de dierbare overledenen van de 
voorbije periode. Over elke bewoner schreven we een korte 
herinnering die we bewaren in ons hart. We verwelkomen de 
nieuwkomers en hopen dat zij zich samen met hun familie snel 
thuis voelen. 
 
Deze maand is Jan Verheyen bewoner in de kijker. Jan en zijn 
vrouw Hilda zijn 50 jaar getrouwd. Samen kijken we terug op de 
voorbije 50 jaar. Dank je wel Jan en Hilda om jullie levensverhaal 
met ons te delen.  
 

Veel leesplezier.  

Trees Mertens 
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 Activiteiten MAART  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Zon 1 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 2 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 3 14.00u Muzieknamiddag B & D Leefruimte 

Woe 4 10.00u Breigroepje Leefruimte A1 

Don 5 Vanaf 
10u 

Tijdschriften A & D 
 

Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 6 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Djembé blok B Leefruimte 

Zat 7    

Zon 8 10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 9 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 10 14.00u Sjoelen Leefruimte 

Woe 11 14.00u Optreden muziekacademie Cafetaria 

Don 12 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 13 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Voorlezen voor bewoners 
met dementie  

Leefruimte  

Zat 14 08.45u Familieontbijt blok A Cafetaria 

Zon 15 10.00u Woorddienst C & D* Leslokalen 

Maa 16 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 17 08.15u Vaderdagontbijt Leefruimte 

10.00u Wandeling door Hoogstraten Cafetaria 

Woe 18    

Don 19 14.00u Bingo Leefruimte  

Vrij 20 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 
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* voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien 

 

  

14.00u Filmnamiddag Leslokalen 

Zat 21    

Zon 22  Geen misviering  

10.00u Optreden 
‘Een Zoen Van Toen’  

Cafetaria 

Maa 23 10.00u Turnen Leefruimte 

14.00u Paaseitjes rapen Kleine Sem Leefruimte B & 
D 

Din 24 Vanaf 
10.00u 

Tijdschriften B & C Kamer 

10.00u Leescontacten Leefruimte 

14.00u Verjaardagsfeest  voor de 
jarigen van maart 

Leslokalen 

Woe 25 14.00u Zangkoor Leslokalen 

Don 26 Vanaf 
10.00u 

Boekenbedeling A, B & C Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 27 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Voorlezen voor bewoners 
met dementie 

Leefruimte 

Zat 28 10.00u Contactkoor  Leslokalen 

Zon 29 02.00u Het uur wordt verzet.  

 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 30 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 31 14.00u Schoenenverkoop Cafetaria 
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 Activiteiten APRIL  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Woe 1    

Don 2 Vanaf 
10.00u 

Tijdschriftenbedeling A & D Kamer  

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 3 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Voorlezen voor bewoners 
met dementie 

Leefruimte 

10.00u Djembé C Leefruimte 

Zat 4    

Zon 5 10.00u Woorddienst Palmzondag  
C & D* 

Leslokalen 

Maa 6 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 7 14.00u Decoratie Pasen Leefruimte 

Woe 8 10.00u Breigroepje  Leefruimte A1 

Don 9 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 10 10.00u Woorddienst: Goede Vrijdag 
A & B* 

Leslokalen 

10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Voorlezen voor bewoners 
met dementie 

Leefruimte 

Zat 11    

Zon 12 10.00u Misviering: Palmzondag Cafetaria 

Maa 13  Paasmaandag:  
geen zetelfietsen 

 

Din 14 08.15u Paasontbijt Leefruimte 

14.00u Muzieknamiddag A & C Leefruimte 

Woe 15 14.00u Paaseitjes rapen met 
(achter)kleinkinderen 

Leslokalen 
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* voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien 

  

Don 16 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 17 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

Zat 18    

Zon 19 10.00u Woorddienst C & D* Cafetaria 

Maa 20 10.00u Turnen Leefruimte 

14.00u Ziekenzalving Leefruimte 1 

14.45u Ziekenzalving  Leefruimte 4 

Din 21 10.00u Wandeling door Hoogstraten Cafetaria 

14.00u Modeshow Cafetaria 

Woe 22 14.00u Optreden zangkoor ‘De 
Grensklanken’ 

Cafetaria 

Don 23 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 24 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Voorlezen voor bewoners 
met dementie 

Leefruimte 

Zat 25 10.00u Contactkoor Leslokalen 

Zon 26 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 27 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 28 10.00u Tijdschriften B & C Kamer 

 10.00u Leescontacten Leefruimte 

14.00u Verjaardagsfeest voor de 
jarigen van april 

Leslokalen 

Woe 29 14.00u Zangkoor Leslokalen 

Don 30 Vanaf 
10.00u 

Boekenbedeling A, B & C Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 
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Activiteiten in de kijker 
 
Een Zoen Van toen  
 
Op zondag 22 maart worden we 
verwend door Astrid Stockman en 
Liesbeth Devos. Dit charmante 
sopranenduo zingt enkele pareltjes uit 
ons muzikaal erfgoed begeleid door 
Stijn Bettens op de accordeon. 
 
‘Een Zoen Van Toen’ is een gevarieerd 
liedjesprogramma met klasse waar senioren, vrienden, kinderen 
en kleinkinderen zeker vrolijk van worden.  
 

Dit gaat door op zondag 22 maart om 10u in het LDC.  

Toegangskaarten vooraf aankopen via het onthaal.  

 

Bingo met kleinkinderen 
 
Op 
zaterdag 
9 mei 
houden 
we 
opnieuw 
een 
activiteit met de kleinkinderen . 
In de leslokalen van het lokaal 
dienstencentrum is er een leuke 
bingo voorzien met kleine prijsjes. 
De bingo is er voor al de klein- en 
achterkleinkinderen samen met 
onze bewoners. 
Inschrijven voor 1 mei 2020. 
Aanvang 14u. 
Inschrijfstrookjes vindt u in het 
Briesje.  

 
Bewoners WZC Stede Akkers 

zoeken nieuwe bingovrijwilliger! 
Heeft u een warm hart voor 

ouderen? Heeft u wekelijks of 
om de twee weken op 

donderdagnamiddag tijd? Speelt 
u graag bingo? Neem dan 

contact op met de 
verantwoordelijke van de 

vrijwilligers van het 
woonzorgcentrum, An Aerts, 03 

340 16 00 of 
an.aerts@hoogstraten.be 

 

GEZOCHT! 

mailto:an.aerts@hoogstraten.be
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Pasen 

Op zondag 12 april het Pasen en vieren we de verrijzenis van 

Jezus. In de cafetaria vindt om 10u de paasviering plaats voor alle 

bewoners. 

Dat iedereen de paasvreugde mag beleven! 

 

 

 

Paaseitjes rapen met (achter)kleinkinderen 

Kom jij samen met je (over)grootmoeder of 
(over)grootvader paaseieren rapen? Kom dan 
zeker langs op woensdag 15 april! 
 
Je wordt verwacht om 14u samen met je 
grootouder(s) in de leefruimte. Als iedereen er is, 
starten we samen de speurtocht naar de 
paaseieren. 
Achteraf smullen we van de paaseieren met een tas koffie, thee of 
een glaasje fruitsap. 
 
Kom jij ook?  
 
Schrijf je dan in vóór 8 april 2020 met het strookje in het briesje of 
via mail (onthaal.stedeakkers@hoogstraten.be). 
 

De paashaas laat dan zeker voldoende eieren achter.  
 
Geef je deze informatie door aan de rest 
van uw familie? Super! Dank je wel.   
 
  

Wat meebrengen op 15 april? 
 

- Mandje om de geraapte 

eitjes te verzamelen 
- Een goed humeur 

- Een echte speurneus  

 

mailto:onthaal.stedeakkers@hoogstraten.be
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Ziekenzalving  

Elke bewoner krijgt de kans om de ziekenzalving te ontvangen.  

Voor de bewoners die de ziekenzalving wensen te ontvangen 

nodigen wij langs deze weg enkele familieleden uit. Tijdens de 

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

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

zinvol en intens gebeuren voor de bewoners, familieleden, de 

hoofdverpleegkundigen, medewerkers van het palliatief 

supportteam, het pastoraal team en de bezoekvrijwilligers. 

Na de viering bieden we graag nog een tas koffie of thee aan.   

De ziekenzalving gaat door op maandag 20 april om 14u op 

leefruimte 1 en om 14u30 op leefruimte 4. 

 

Modeshow en schoenenverkoop  

 

Op dinsdag 31 maart organiseren wij 

een schoenenverkoop in de cafetaria.  

Met je nieuwe of oude schoenen aan 

kan je op dinsdag 21 april komen kijken 

naar een heuse modeshow in de 

cafetaria. 

Als je een nieuwe jurk, broek of iets 

anders zoekt, dan kan het dan. 

Er wordt een nieuwe collectie kledij 

getoond aan jullie. 

Na afloop is er gelegenheid om de 

kledij zelf te passen en eventueel aan 

te kopen. 

Lekker een tasje koffie of thee komen 

drinken, kan natuurlijk ook. 

Graag cash geld meebrengen als u iets wenst te kopen.  
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Uitstap naar Meersel-Dreef 

 

In de meimaand, de Mariamaand, gaan we zoals elk jaar naar 

Meersel-Dreef. 

We doen graag een beroep op je familie voor het vervoer en 

begeleiding tijdens de uitstap. We hebben de handicar reeds 

gereserveerd voor bewoners die niet in een gewone auto kunnen 

vervoerd worden. 

Op dinsdagnamiddag 5 mei 2020 zijn de bewoners van blok A 

en C aan de beurt. Voor de bewoners van blok B en D gaat 

deze uitstap door op dinsdagnamiddag 19 mei 2020. Wij 

vertrekken om 13u en proberen voor het avondeten terug te zijn. 

Voor de geïnteresseerden is er om 14u een misviering met 

gekende Marialiederen, bij droog weer in het park aan de grot en 

bij slecht weer in de kerk van de paters.  

 
Nadien wordt iedereen in de zaal ‘Bij De Paters’ verwacht voor een 

tas koffie of thee met een lekkernij.  

Gelieve de bijgevoegde inschrijvingsstrook (samen met je familie) 

in te vullen en in de brievenbus in de leefruimte te stoppen voor 28 

april (bewoners blokken A & C) & voor 12 mei (bewoners blokken 

B & D). 

 
Zomertijd 

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart zetten we de klok 

weer een uur vooruit. 2u wordt 3u. 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV0PqkxbbgAhVI_aQKHfukB2sQjRx6BAgBEAU&url=https://de-marne.nieuws.nl/knipsels/21645/zomertijd-gaat-morgen-in-vergeet-de-klok-niet/&psig=AOvVaw3nQUZ8LtEQbpn-ig3rXOGr&ust=1550072793454936
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Even terugblikken 
 

100-jarig jubileum Liza Braspenning 

 

Op 29 december werd Liza Braspenning 100 jaar. Dit vierden we 

met familie en medebewoners op 30 december in blok B. Een 

lekker feestmaal, een stuk gebak, een verrassingsact van de 

medewerkers en een mooi cadeau dat overhandigd werd door de 

burgemeester. Uitereraad was dit in de aanwezigheid van haar 

kinderen en schoonkinderen. Liza heeft ervan genoten! Op naar 

de 105, dan vieren we weer groot feest!  

 

 
 

Relaxatiebaden in blok B 

 

In de winter, meer dan in de zomer, kunnen sommige bewoners 
genieten van een relaxatiebad. Zeker als de welness en de 
massagebubbels ingeschakeld worden en daarbij de favoriete 
muziek speelt. Een bewoonster begon zelfs te zingen tijdens het 
bubbelgebeuren.   
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Terrassen opfleuren 

 

In de kille winter is het des te fijner dat de terrassen opgefleurd 

worden met mooie bloemen. Deze mannen maken er werk van!  

 

 
Blok C 

 

Zangvoormiddagen blok B  

 

Maandelijks organiseren we in leefruimte B1 zangvoormiddagen. 

We gebruiken daarbij een muziekspeler en ons zangboekje. Als de 

sfeer er goed in zit, wordt er zelfs bij gedanst. Zingen doet deugd 

en we worden er telkens weer goed gezind van.   
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Tai chi en zitdansen 

 

Op vraag van een bewoonster plannen we in blok B iedere maand 

Tai chi en zitdansen met aangepaste muziek. Tai chi is een oude 

Chinese bewegingskunst ter bevordering van de gezondheid en 

een lang leven. Het betekent ‘zachte kracht’, bewegen in 

aandacht. Het zijn zachte oefeningen en ontspannen bewegingen 

die heilzaam zijn voor jong en oud. 

Bij zitdansen zitten we op een stoel en bewegen mee op het ritme 

van de muziek. Vaak worden de liedjes ook meegezongen. Het is 

een. Het is een dubbele inspanning dus, zingen en bewegen.  

 
 

 
 

  



15 
 

Djembé 

 

Nooit te oud om te leren! We genieten maandelijks van het muziek 

maken als de djembé vrijwilligers langskomen. 

 

 
Blok D 

 

Broodpudding maken 

Bewoners van blok B maakten 

overheerlijke broodpudding. Een 

lekker oud recept, veel helpende 

handen en … nadien genieten van 

het 

resultaat.  

 

 

 

 

  



16 
 

Kerst 

 

Het feest van de liefde  

samen met elkaar 

steeds weer bijzonder 

elk jaar 

 

Het feest van eten 

genieten en teveel wijn 

van kletsen en proeven 

niets hoeven 

behalve samen zijn 
© Zoedt 

 

Alle blokken genoten van lekkers en een mooi optreden. 

Blok A genoot van accordeonmuziek gebracht door onze 

muzikanten May en Louis. Blok B genoot van het muzikaal 

optreden van dochter Veerle van bewoner Louis Dingenen. Het 

Piuskoor zorgde voor hemelse klanken tijdens het kerstfeest van 

blok C. En blok D werd verwend door het zangkoor van Wortel. 

Bedankt aan alle muzikanten voor de gezellige namiddagen! 

 

En de kerstpakjes waren opnieuw een aangename spanning, echt 

gezellig!  

 
Blok C 

Blok B 
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Blok A  

 

 

 
Blok D 
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Kerstmannetjes 

 

Ook dit jaar genoten we weer van de kerstmannetjes van de 

Gemeenteschool. Met hun vrolijke, guitige gezichtjes en stemmige 

liedjes toverden ze bij iedereen een grote lach op het gezicht. 

 

 
Blok C 

 

 
Blok D 
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Blok A 

 

 

  
Blok B 
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Bloemschikken kerst 

 

Mooi versierde tafels met eigen gemaakte kerststukjes! Dit alles 

dankzij de hulp van de trouwe vrijwilligers.  

Een fijn belevingsmoment voor bewoners die houden van groene 

takjes tussen hun vingers. Voelen, ruiken, snoeien, vorm geven, 

wat glitter en een kerstbal en zo een mooi kersstukje maken. We 

zijn er fier op!  

 

 

 

 

    

 

 

  

Blok A 

Blok C 

Blok B 
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Wafels 
 

De geur van heerlijke wafels, daar kan niemand aan weerstaan. 

Smakelijk!  

 
     Blok C 

 

 

 

Oudjaar is vaak de tijd van verse wafels bakken. Bewoners van 

blok D genoten van deze lekkernij!   
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Zangnamiddag blok B en D 

 

Bewoners in blok B genoten van de accordeonmuziek van 

vrijwilligers May en Louis. Er werd gezongen uit volle borst. Dat is 

echt genieten. Op blok D was het ambiance met Jos. 

 

 
Blok B 

 
Blok D 
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Borrelkar 

 

Schol op het nieuwe jaar! 

 

 

 
  

 

 

 
 
 
  Blok A 

Blok C 

Blok B 

Blok D 
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Nieuwjaarsreceptie 

 

Op 7 januari werd het begin van het nieuwe 

jaar gevierd. Met een hapje, drankje en een 

persoonlijke wens voor iedere bewoner. Het 

was een gezellig samenzijn! 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

Blok C 
 

Blok B 

Blok D 

Blok A 
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Erwtensoep koken blok A 

 

Niets zo lekker dan een lekkere erwtensoep. Aan groenten geen 

gebrek, maar knapperige stukjes spek en rookworst mochten 

natuurlijk niet ontbreken! Smakelijk!  

 

 
 

Rust roest 

 

In beweging blijven is belangrijk, hoe groot of klein deze 

bewegingen ook zijn. Een spelletje tennis? Een graag gedane 

activiteit tijdens de tweewekelijke turnles. 

 



26 
 

Dansen en sjansen met Jos 

 

Deze keer was Jos niet met zijn vertrouwde accordeon, maar wel 

met zijn discobar. Hiermee bracht Jos Bluekens veel sfeer in de 

cafetaria. Er werd meegezongen en gedanst, er werden liedjes 

aangevraagd. Het was een succes. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

Inhuldiging fijne handmotoriek box 
 

De ergotherapeuten stelden een box samen met allerlei 

materialen. Hiermee kunnen de bewoners fijne motoriek en 

krachtoefeningen doen. Van elke blok kwam er een bewoonster 

een kijkje nemen.  
 

Wil je zelf ook eens kennismaken met deze box om je fijne 

handmotoriek te verbeteren? Vraag er dan achter bij de 

ergotherapeut van je afdeling.  
 

 
 

Zingen met leerlingen 2de leerjaar Gemeenteschool 

Hoogstraten 

 

Een gezellig samenzijn, samen liedjes zingen en vrolijk afscheid 

nemen, het was weer 

genieten in blok D! 
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Schilderwerken 

 

Naast de grote 

schilderwerken op de 

afdelingen, houden ook 

de bewoners van blok C 

zich graag creatief bezig 

met kleinere 

schilderwerken. Samen 

met studenten van VTI 

Spijker werd het een 

creatieve voormiddag. 

 

 

 

Spelen met zintuigen 

 

Zien, horen, ruiken, proeven en 

voelen, onze zintuigen prikkelen. En 

ja, dat deden bewoners in blok B. 

Kaarten met afbeeldingen raden, 

geluiden maken, voelen in een 

dichte zak, een blinddoek aandoen, 

… Mekaar vertrouwen is hierbij zeer 

belangrijk. Het was grappig en 

tegelijk opwindend. En als er iemand 

in de lach schoot, dan wisten we dat 

het antwoord er was!  
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Filmnamiddag 

 

Op een winterse namiddag genoten we van de mooie animatiefilm 

Klaus. De kleinzoon van Leen Brijs heeft mee getekend aan deze 

film.  

 

 
 

Traktatie appelbeignets 

 

Voor haar 60ste huwelijksverjaardag trakteerde vrijwilligster Maria 

Dierckx met heerlijke appelbeignets. Wat was dat smullen! 

 

 
Blok D 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Maart 2020 

 

blok A 

Christiaensen Jeanne 02/03/1928 92 j A 209 

    

blok B 

Aerts May 11/03/1941 79 j B 506 

Roelen Rit 16/03/1939 81 j B 510 

Borghmans Annie 17/03/1942 78 j B 205 

Kenis Josefine 30/03/1938 82 j B 012 

 

blok C 

Marijnissen Roos 04/03/1930 90 j C 513 

Nuyts Rita 24/03/1956 64 j C 007 

Bogaerts Caroline 27/03/1931 89 j C 011 

 

blok D 

de Vries Lisette 27/03/1944 76 j D 308 

 

 

 

We vieren de jarigen van maart op 31/03/2020. 
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April 2020 

 

blok A 

Martens Jeanne 01/04/1936 84 j A 313 

Louf Rosy 19/04/1939 81 j A 207 

Maas Jeanne 21/04/1930 90 j A 212 

De Smedt Odette 24/04/1929 91 j A 309 

Van Laer Louis 27/04/1936 84 j A 211 

Timmermans Maria 30/04/1936 84 j A 210 

 

blok B 

Brosens Jan 13/04/1936 84 j B 509 

Verheyen Jan 20/04/1936 74 j B 006 

 

blok C 

Grauwmans Maria  18/04/1926 94 j C 310 

Oostvogels Maria 24/04/1940 80 j C 514 

 

blok D 

Kustermans Nelly 08/04/1936 84 j D 309 

Verheyen Jeanne 15/04/1939 81 j D 209 

Mortelmans Lisa 20/04/1931 89 j D 306 

Brosens Jos 27/04/1944 76 j D 006 

 

We vieren de jarigen van april op 28/04/2020. 
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 Nieuwkomers  
 

Dré Huijbrechts Carola Stoops 

 

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: D 009 kamer: C 207 

  

Wiske Vermeiren Treza Verschueren 

 

 

 

Afkomstig van: Meerle Afkomstig van: Minderhout 

Kamer: B 214 Kamer: A 311 
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Jeanne Oostvogels Jos Mertens 

  

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: C 311 Kamer: A 505 

  

Maria De Groot  

& Louis Van Laer 

Lisa Vermeiren 

 

 

 
 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Minderhout 

Kamer: A 206 & A 211 Kamer: A 007 
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Gusta Van Doninck  

& Jaak Coertjens 

Adams Lia 

 
 

Afkomstig van: Minderhout Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: A 511 & A 513 Kamer: B 514 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Machielsen Toke    °13/04/1927    - † 18/12/2019 

Linders Jack     °31/05/1936    - † 19/12/2019 

Vanhaute Hilda    °22/12/1926    - † 24/12/2019 

Vorsselmans Jos    °10/06/1948    - † 24/12/2019 

de Brabander Rosa    °03/04/1931    - † 30/12/2019 

Koyen Louis     °04/03/1926    - † 02/01/2020 

Tilburgs Margriet    °26/04/1928    - † 02/01/2020 

Goetschalckx Lisa    °11/11/1929    - † 08/01/2020 

Bastijns Julia     °28/12/1922    - † 13/01/2020 

Potters Jeanne    °20/05/1933    - † 15/01/2020 

Kustermans Net    °24/06/1932    - † 15/01/2020 

Verschueren Lex    °20/12/1932    - † 31/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Machielsen Toke    ° 13/04/1927 - † 18/12/2019 

B 214  

Toke,  

 

In augustus 2018 verhuisde je van het 

WZC in Vosselaar, waar je al enkele 

maanden verbleef, naar blok B. Het was 

fijn om terug dichter bij je kinderen te 

zijn. Overdag verbleef je steevast in de 

leefruimte in het gezelschap van andere 

bewoners. Je hield alles nauwlettend in 

het oog. Voor enkele bewoners was je 

geen onbekende, zo zat je naast je nicht 

Maria Jacobs aan tafel.  
 

In de voormiddag keek je naar tv in de leefruimte. Daar je gehoor 

minder goed was, deed je niet graag mee met de activiteiten die er 

georganiseerd werden. Ook was het soms moeilijk om in gesprek 

te gaan, maar je blik sprak vaak boekdelen. Daaraan zagen we 

direct of het goed was of niet. 
 

In de namiddag ging je naar de cafetaria met je dochters, elke dag 

kwam er wel iemand op bezoek. Ze namen je ook graag mee naar 

het terras of buitenshuis voor een glaasje wijn of een lekker hapje.  

Wat was je trots op je zeven dochters en natuurlijk ook op de rest 

van je familie!  
 

Je was een aangename dame, een pittige vrouw die goed wist wat 

ze wou. Als je kon, wou je liefst je plan trekken. Je genoot ook van 

de beweging om je heen, vooral als er kleinkinderen 

langskwamen.  
 

De laatste tijd ging je gezondheid sterk achteruit. Omringd door je 

kinderen, ben je zachtjes ingeslapen. 
 

Toke, je was een warme, lieve en zorgzame moeder, een 

dankbare vrouw. Rust zacht.  
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Linders Jack     ° 31/05/1936 - † 19/12/2019 

C 207 

Jack, 

Op 7 juli 2017 kwam je in het wzc 

wonen. Een moeilijke beslissing 

waar je niet onderuit kon. Voor een 

man die bijna heel zijn leven alles 

zelf onder controle had, was dit bijna 

een onmogelijke opgave. Je 

dochters en je huishoudhulp hadden 

het er niet gemakkelijk mee. Samen 

gingen we er het beste van maken 

om je nog een laatste thuis te geven. 

Je kamer was warm en huiselijk ingericht met de nodige triggers 

die uitnodigden tot een verkennend gesprekje. Je familie en 

huishoudhulp hielpen ons goed op weg om jou te leren kennen. 

We konden steeds bij hen terecht. Na de moeilijke beginperiode 

kwam er een zekere vorm van aanvaarding. Deze bracht wat rust 

en verlichting. Het was in deze periode dat we een 

bezoekvrijwilliger tot jou brachten. De wekelijkse bezoekjes 

groeiden uit tot een vorm van vriendschap en gedragenheid.  

 

De liefde van de man gaat door de maag. Wanneer we jou iets 

extra konden toesteken, kregen we steevast een welgemeende 

dankjewel. De warme gloed die soms in je mooie bruine ogen 

verscheen, was voor ons een teken van dankbaarheid en een 

geruststelling dat we er voor jou konden zijn. 

 

Beste Jack, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Wij hadden zo 

graag meer mee gedragen. Zowel in je persoonlijk, maar zeker 

ook in je professioneel leven had jij de touwtjes in handen. Je was 

een voorname welgestelde man die met zijn kunde iedereen op 

weg hielp. Zo zullen wij graag aan jou blijven denken.  
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Vanhaute Hilda     ° 22/12/1926 - † 24/12/2019 

A 311 

Hilda,  
 

Oktober 2017 kwam jij in blok A 

wonen. Je broer Leo is een 

gewaardeerd verteller in Stede 

Akkers. Kort na je opname werd 

ook jouw zus Yvonne in blok A 

opgenomen. 
 

Je was graag in je kamer die gezellig ingericht was met kleine 

vertrouwde dingen van thuis. Je vertelde vol overtuiging en met 

trots over je leven. Dat je in Hoogstraten een naaischool had waar 

jij de jonge vrouwen leerde om zelfstandig mooie kleren te maken. 

Vandaag de dag is dat weer op en top hip.  
 

Meedoen met activiteiten was niet zo aan jou besteed. Rustig in je 

vertrouwde kamer zitten lezen en genieten van de vele bezoekjes 

die je kreeg. Dat deed je het liefst. Eventjes naar buiten met je 

dochter, met je broer Leo of met je familie. Je genoot er zo van.  
 

Na een tijdje ging jouw lichamelijke toestand wat achteruit. 

Afscheid nemen van de vele kleine dingen die je vroeger wel kon, 

was niet altijd evident voor jou. Je was een echte doorzetter. 

Telkens wij jou verzorgden of comfortzorg aanboden, dan was je 

zeer dankbaar. 

Wekelijks naar de kapster, daar hield je van. Verzorgd en 

opgemaakt, kwam je elke morgen aan de ontbijttafel. Je was een 

fiere trotse vrouw. 

De woorden ‘dank je’ rolden met de regelmaat over je tong.  

Je laatste verjaardag, nog eventjes genipt van een heerlijk glaasje 

champagne. Je laatste woorden ‘das straf’ zullen we nooit 

vergeten.  

Hilda, we hebben graag voor jou gezorgd en we zijn dankbaar dat 

we jou hebben mogen kennen. Rust nu maar zacht, Hilda!  
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Vorsselmans Jos    ° 10/06/1948 - † 24/12/2019 

D 009 

Jos,  

 

Toen je 13 november 2018 in blok 

D kwam wonen was Stede Akkers 

al een beetje vertrouwd voor jou. 

Jij kende ons al van het 

dagverzorgingscentrum.  

Wat was je trots toen ook daar 

jullie 50ste huwelijksverjaardag 

werd gevierd!  

 

We leerden je kennen als een rustige, vriendelijke en hulpvaardige 

man. Jouw droge humor konden we wel appreciëren. Je was 

graag op je kamer.  

In de eerste periode was je vaak kruiswoordraadsels aan het 

oplossen. Je deed ook graag mee met de activiteiten in de 

leefruimte. Je liet je niet vaak horen, je was een stille genieter.  

Je hield van de buitenlucht. Je ging vaak naar de dieren en de 

vogels kijken. Een ritje op de duofiets, dat vond je pas echt fijn.  

Je was een grote dierenvriend. De knuffelhonden zag je graag 

komen. Dan vertelde je over je eigen hondje en de sterke 

boerenpaarden.  

 

De laatste tijd had je meer moeite om tot rust te komen. Je keek uit 

naar het bezoek van je vrouw en je familie. Ze betekenden heel 

veel voor jou. Elke zondag ging je naar huis. De bezoekjes thuis 

vond je bijzonder fijn. Je had er zo veel aan.  

 

Onverwachts ben je van ons heengegaan. We hadden niet 

verwacht al zo snel afscheid te moeten nemen. We blijven 

terugdenken aan de mooie momenten met jou.  

Rust zacht Jos.  



40 
 

de Brabander Rosa   ° 03/04/1931 - † 30/12/2019 

A 511 

Rosa, 
  
In het begin van je opname 
voelden we jouw onrust voor de 
nieuwe omgeving. Het was niet 
gemakkelijk voor jou en je 
familie. 
 
Gaandeweg vond je je eigen 
vertrouwde plekje. Je vond het 

fijn om samen te zijn met Mit, jouw buurvrouw in de leefruimte.  
 
Af en toe een wandelingetje in de leefruimte was voor jou een 
must. Overal eens gaan kijken. Daaraan zagen we dat je altijd een 
zelfstandige vrouw was geweest. 
Ook de zorg voor andere bewoners lag je nauw aan je hart. Vooral 
tijdens de maaltijden hield je alles goed in het oog, ook voor je 
medebewoners. 
 
Je familie was voor jou alles, de warme zorg die je kreeg van jouw 
kinderen en kleinkinderen deden je veel deugd. 
Aan alles wat ze deden voor jou en jij voor hen, zagen we dat je uit 
een warme omgeving kwam. 
 
Activiteiten meedoen was voor jou niet nodig, gewoon rustig in de 
leefruimte en ‘s avonds op tijd naar jouw kamer. 
 
Rosa, we zullen je lieve warme glimlach niet vergeten. We zijn je 
dankbaar dat wij voor jou mochten zorgen in je laatste levensjaar. 
 
Rosa, bedankt! 
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Koyen Louis     ° 04/03/1926 - † 02/01/2020 

A 505 

Louis,  

 

Je kwam in blok A op de 5de 

verdieping wonen. Jij had een heel 

mooi, ver uitzicht. Jouw kamertje 

werd vlug jouw eigen thuis. 

Vaak vonden wij jou terug in je 

vertrouwde zetel, diep verzonken, 

met een boek. Lezen dat deed je graag. Ook met de vaste 

geplande activiteiten deed je graag mee. 

 

Elke dag nog voor het ontbijt even op de hometrainer. Daar hield 

je je trouw aan.  

Als keurder in de veiling van Hoogstraten kende jij vele mensen en 

vele mensen kenden jou. Daar genoot je van. Je was geen man 

van vele woorden, maar je gaf duidelijk aan wat je wilde en wat 

niet. 

 

Familie stond voor jou ook altijd op nummer één. De vele 

bezoekjes van je kinderen en kleinkinderen deden je veel deugd. 

Met het familieontbijt nog eens samen met de eigen kinderen aan 

tafel. Je was zo trots!  

 

Louis, we hadden niet gedacht dat jij zo plots van ons zou 

heengaan. Samen nog kerst gevierd en met oudjaar nog een 

lekker borreltje jenever van de borrelkar. Samen klinkend op het 

nieuwe jaar dat ging komen. 

“Komt wel goed!”, zei je dan. Het lot heeft anders beslist. 

In het bijzijn van jouw kinderen ben je op 2de nieuwjaarsdag heel 

zachtjes ingeslapen. 

 

Rust zacht, Louis.  



42 
 

Tilburgs Margriet    ° 26/04/1928 - † 02/01/2020 

A 513 

Margriet,  
 

Of soms Margrietje hier in blok A. 

Door iedereen graag gezien en altijd 

even goed gezind. 

Ondanks je mobiele beperking deed 

je graag met alle activiteiten mee.  

Overal was je te gast. Desnoods om 

er gewoon even bij te zitten en te 

buurten. Want dat deed je het liefst. 

Gewoon buurten, vooral over vroeger. Samen met de bewoners 

van Meer (jouw geboortedorp) en met de bewoners van Meersel-

Dreef (jouw woonplaats). Je vond het zo fijn dat je inschreef voor 

de ontmoetingsmomenten van Meer én van Meersel-Dreef. 
 

Samen op pad met je buurvrouw José, we zagen jullie veel samen. 

Turnen en oefeningen met kinesist Mieke waren voor jou 

belangrijke dagelijkse bezigheden om je mobiliteit zo veel mogelijk 

te behouden.  
 

Ook de jaarlijkse uitstap naar Meersel-Dreef liet je niet aan je 

voorbij gaan. Genietend ‘Bij De paters’ met een tas koffie en een 

wandeling door het Mariapark deden jou terug denken aan 

vroeger. 

Toen je meer in de leefruimte verbleef, maakte je daar je eigen 

plekje. Liefst in de grote zachte zetel met je eigen boek, want 

lezen deed je heel graag. De boekenvrijwilligers waren trouwe 

bezoekers bij jou. 

Vlak voor kerst ging het wat moeilijk en verbleef je meer en meer 
in je kamer. Af en toe glimlachend, keek je ons aan en zei je dat 
het goed was geweest.  
 

In het bijzijn van jouw familie ben je op 2de nieuwjaarsdag rustig 
ingeslapen. 
Margrietje, rust zacht. Je hebt het verdiend. Bedankt voor alles.  
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Goetschalckx Lisa    ° 11/11/1929 - † 08/01/2020 

A 007 

Lisa,  

 

Je kwam wonen op de gelijkvloerse 

verdieping van blok A.  Jouw 

buurvrouwen Mit en Wis konden op je 

rekenen. Jij was voor hen een dame 

die hen overal mee naartoe nam en 

steunde. Naar elke activiteit of 

optreden, zowel in de cafetaria als in 

de leefruimte, zagen we jullie met zijn 

drietjes altijd aankomen. Elke avond 

zaten jullie met drieën bij Mit op de kamer te buurten.  Mooi om te 

zien en aan te horen. Zoveel vriendschap hadden jullie aan 

mekaar.  

 

Elke morgen als het weer het toeliet, vlug een wandelingetje 

buiten. Een frisse neus halen, niks was jou te veel. Je geheugen 

was jouw sterkste kant. Iedereen kende jou en jij kende iedereen. 

Zelfs de mensen buiten het WZC bleven in jouw geheugen. 

Samen in de cafetaria kaarten en elke week rummikub spelen in 

leefruimte 4. Je deed dit heel graag. Lisa je was klein van gestalte, 

maar groot van hart. Je was zo fier op jouw grote familie. Al de 

kinderen en kleinkinderen zag je graag komen. Je wist ook over 

ieder van hen iets goed te vertellen. Je hield alles goed bij. 

 

In november heb je samen met jouw familie en vrienden je 90ste 

verjaardag gevierd. En wij mochten van de taart meeproeven! 

Zo plots en onverwacht ben je ingeslapen, zonder afscheid te 

kunnen nemen. We bewaren de herinnering aan een sterke vrouw 

voor altijd in ons hart.  

Lisa, bedankt wat je voor ons en je medebewoners allemaal hebt 

gedaan!  

Rust zacht.   
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Bastijns Julia     ° 28/12/1922 - † 13/01/2020 

A 206 

Julia,  

 

In het najaar van 2018 kwam je in blok 

A wonen. Je bent altijd een 

zelfstandige vrouw geweest. De stap 

naar het WZC was niet zo gemakkelijk. 

Door de steun van jouw familie en de 

medebewoners ging het gaande weg 

beter. Je zus Anna woont ook in blok 

A. Mekaar even zien was altijd fijn voor 

de zusjes. Dan verscheen die vrolijke 

lach op jouw gezicht. 

 

Grote activiteiten waren niet zo voor jou weggelegd. Samen met 

een paar bewoners de kleinere activiteiten volgen, deed je des te 

liever. Samen soep koken, gezelschapsspelen, kaarten, … Zonder 

veel woorden in stilte en rust genieten. 

Je genoot ook van de buitenwandelingen met je familie. Dan 

straalde je. De knuffelhond mocht geregeld bij jou op de schoot 

komen. Fijn om te zien hoe jij die verwende!  

 

Nadat je deze zomer gevallen was, ging het wat moeizamer. Toch 

genoot je nog van de dingen om je heen. Woordzoekers invullen in 

de leefruimte was één van je favoriete bezigheden. Als er kleuters 

en kleine kinderen op bezoek kwamen, dan ging je meteen 

rechtop zitten. Samen vierden we nog je 98ste verjaardag. We 

voelden dat het goed was geweest voor jou.  

 

Je was een zorgzame vrouw Julia en voor een grapje was je ook 

niet verlegen. Hoe dikwijls heb je niet tegen ons gezegd: ‘Gij zijt ne 

deugniet denk!’ En dan die vrolijke lach op jouw gelaat. 

 

Julia, rust nu zacht.  
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Potters Jeanne    ° 20/05/1933 - † 15/01/2020 

B 514 

Jeanne, 

 

In 2016 kwam je in blok B wonen. Je 

was geen onbekende voor ons. Je was 

25 jaar lang een handwerkvrijwilliger, 

eerst in Sint - Anna en nadien in blok D. 

Je hielp ook bij de activiteiten op 

dinsdagnamiddag zoals bij optredens, 

modeshow en schoenenverkoop. Daar 

zijn we je dankbaar voor Jeanne!  

 

Stilzitten stond niet in je woordenboek. Ook als bewoner in het 

WZC was je graag in de weer. Je deed alles met een glimlach: de 

bloemen water geven, een afwasje mee doen, … Aan alle 

activiteiten deed je steevast mee: turnen, zetelfietsen, bingo, 

gezelschapspelletjes, zingen, optredens, … Je was er steeds bij.  

 

Van de buitenlucht kon je ook genieten, een wandeling door 

Hoogstraten, bij mooi weer op het terras, of als het kon een 

balletje gooien op het petanqueveld. Je was een echte 

natuurliefhebber, graag met planten bezig en bloemschikken. Je 

was hier tevreden en als het kon, trok je graag je plan. Je was erg 

trots op je familie. Je genoot zo van hun vele bezoekjes.  

 

De laatste periode was je niet meer dezelfde Jeanne. De Jeanne 

die we al zo lang kenden. We zagen dat alles moeizamer verliep 

voor jou. Ondanks dat je zo je best deed.  

 

Omringd door je dierbare familie ben je stilletjes van ons 

weggegleden naar de eeuwige rust. We zullen je allemaal erg 

missen.  

Rust zacht, lieve Jeanne.  
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Kustermans Net    ° 24/06/1932 - † 15/01/2020 

A 211 

Net, 
 

In augustus 2017 kwam jij samen met je 

man Jef in blok A wonen. Vanuit je 

kamer had je een mooie uitkijk op de 

achterliggende velden. Je keek dan ook 

graag naar buiten. Het overlijden van Jef 

was een heel moeilijke periode voor jou. 

Dankzij de warmte, liefde en steun van 

je familie had je toch de moed om 

verder te gaan. 

 

Jouw familie kwam je heel geregeld halen om je mee te nemen 

naar jouw dorpje Meer. Samen ‘ne koffie’ gaan drinken, een frietje 

gaan eten en mee naar de vele familiebezoekjes. 

Toen we samen met jou door de velden reden op de duofiets 

zagen we je glunderen en herkende je weer het (boeren) 

buitenleven dat je vroeger leefde. Activiteiten meedoen was niet zo 

je ding, maar als er accordeonoptredens waren was je er wel 

steevast bij. Dat was jouw muziek, dat hoorde je graag. De kleine 

dingen, daar genoot je van. Van wafels, pannenkoeken en ijsjes 

kon je echt smullen. 

 

Vorige zomer toen we terugkwamen van de uitstap naar Meersel-

Dreef, was er nog een korte stop aan jouw huis in Meer. Zo fijn om 

te zien, de warmte die jij kreeg van jouw kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen. 

Net, je was een vrouw van weinig woorden. Je had een groot en 

warm hart. De laatste weken ging het wat minder en we zagen aan 

jou dat het goed was geweest. Toch vertelde je aan iedereen: “Ik 

ben niet ziek ze!” 

 

Net, rust nu zacht en doe Jef de groeten van ons. 
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Verschueren Lex    °20/12/1932 - † 31/01/2020 

D 514 

Lex,  

 

Ongeveer 1 jaar geleden verhuisde je van 

de serviceflats naar blok D. Als echte 

Hoogstratenaar was je hier een bekende.  

Elke dag van je leven was als een 

geschenk. Je hield nog heel sterk vast 

aan het leven. Je gezondheid was niet zo 

best. Maar je maakte van elke dag het 

beste. ’s Morgens kwam steeds één van 

je kinderen langs. We zagen jullie samen 

rondwandelen of rondrijden met je elektrische scooter. Bij goed 

weer was je buiten te vinden, bij slechter weer reed je binnen rond 

langs de cafetaria.  

Je zat hoog en droog op de 5de verdieping. Daar werkte je op je 

computer en volgde je met je verrekijker de bouwwerken aan de 

overkant op.  

Je bouwde nieuwe vriendschappen op. Je kamer werd een 

ontmoetingsruimte. Zo denken we met pretoogjes terug aan de 

elektriciteitsuitval waarbij heel het 5de bij jou op de kamer kwam 

ontbijten. Je buren van De Linde, je vrienden, iedereen kwam 

graag op bezoek.  

Je lichaam werd zo fragiel. Met veel zorg gingen we met je om. Je 

persoonlijkheid, je luisterend oor en je oprechte dankbaarheid 

maakten het zo fijn om jou te mogen verzorgen.  

 

Na een ziekenhuisopname van enkele weken was je eindelijk 

terug in je vertrouwde Hoogstraten. Je vertelde ons nog dat je 

nooit meer terug ging naar het ziekenhuis. Je wou graag hier 

sterven. Dat je dit zo snel ging doen, had niemand zien aankomen.  

We zij dankbaar dat we hier van je afscheid mochten nemen.  

Rust zacht, Lex. 
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Mededelingen 
 
Markt for life 
 
Op 18 november organiseren we ‘Markt for life’ op Campus Stede 
Akkers. Hiermee willen we geld inzamelen voor het goede doel. 
Daarom zijn we op zoek naar helpende handen om deze dag vlot 
te laten verlopen. Ook zoeken we creatieve zielen die iets willen 
maken om te verkopen, taartenbakkers, mensen met lekkers uit 
eigen tuin, bloemschikkers,… Wil jij je graag inzetten voor de 
‘Markt for life’? Laat het ons weten tegen juni op het nummer 
03 340 16 00 of via dienstencentrum@hoogstraten.be  
 
 
Familierestaurant 
 
Ook de komende twee maanden is er op de laatste zondag van de 
maand familierestaurant. Als bewoner van campus Stede Akkers 
kan je je hiervoor samen met je familie inschrijven aan het onthaal. 
Je kan genieten van een heerlijk driegangenmenu, bestaande uit 
een soep, hoofdgerecht en een dessert. 
 
De prijs per persoon bedraag 
8,5 euro. Het start stipt om 
12u in LDC Stede Akkers, 
Jaak Aertslaan 4, 2320 
Hoogstraten. 
 
 
 
 
 
Zondag 29 maart bestaat het menu uit wortel-gembersoep, tong in 
madeira, broccoli, kroketten en gebak. 
 
Zondag 26 april kan je brocolliroomsoep, rosbief met rode 
wijnsaus, Mexicaanse groentemix, kroketten en gebak eten. 
 

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be
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Afbraak oude rusthuis en opbouw ’t Gastenhuys 
 

De werken zijn gestart.  Voor bezoekers en bewoners van de 

campus kan er dus af en toe lawaai- en verkeershinder zijn. 

Samen met aannemer Van Roey gaan we ons best doen om dit te 

beperken. 
 

 Campus Stede Akkers is met de auto ENKEL te bereiken via de 

Katelijnestraat 

 De rijrichting op de campus wordt omgedraaid.  

 Je kan de parking aan de kant van de Loenhoutseweg enkel 

bereiken via de Katelijnestraat.  

 Het verbodsbord dat je tegenkomt wanneer je rechtdoor langs 

de parking van Sportoase rijdt, geldt niet meer.  

 Een achttal parkeerplaatsen rondom het WZC zullen 

verdwijnen. Op die manier kan het vrachtverkeer voor de 

werken goed draaien en is er geen gevaar voor de veiligheid. 

 Een andere veiligheidsingreep is dat het fietspad achter het 

Klein Seminarie wordt afgesloten.  

 De esplanade en doorsteek naast het oude rusthuis richting 

Heilig Bloedlaan vallen binnen de werfzone en worden 

afgesloten. Er wordt een trage weg aangelegd over het grasperk 

voor het WZC voor wandelaars en fietsers. Als je als fietser op 

de Katelijnestraat wil geraken, moet je langs de Loenhoutseweg 

rijden of langs de trage weg vooraan de site. 

 Het voetpad van de Heilig Bloedlaan aan de voorkant van het 

oude rusthuis is werfzone. Je kan hier niet wandelen. Er zijn 

oversteekplaatsen ter hoogte van het kapelletje aan het begin 

van de Heilig Bloedlaan en aan het Klein Seminarie. 
 

Voor meer info kan je terecht aan het onthaal of bij Peggy Van 

Dijck, woonassistent, 03/340 16 00 - 

peggy.vandijck@hoogstraten.be. 
 

Een plan van de verkeerssituatie kan u vragen aan het onthaal. 

mailto:peggy.vandijck@hoogstraten.be
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Nieuws van de medewerker 
 
Liesbeth Leyssen, stafmedewerker ouderenzorg, heeft een andere 

uitdaging gevonden. Vanaf 1 maart 2020 wordt zij directeur van 

WZC Prinsenhof in Rijkevorsel.  

Er is een vacature uitgeschreven om deze functie in te vullen. 

 

Het was heel fijn om met Liesbeth gedurende bijna 9 jaar te 

mogen samenwerken! Ook via deze weg willen we haar bedanken. 

Dank je wel! 

 

Ze was nauw betrokken bij een aantal gebeurtenissen en 

realisaties in het WZC en het OCMW. De voorbereidingen van de 

verhuis en de verhuis naar WZC Stede Akkers in 2012, de 

stapsgewijze uitbreiding naar 154 bewoners, de opstart van het 

dagverzorgingscentrum, de start van de familieontbijten, de opstart 

van het nachthotel, kleurige werkpakjes, dementievriendelijke 

gemeente, het CIEZO-project, werken aan één opnameteam, …  

 

Wij wensen Liesbeth alle succes toe in de toekomst!  
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Bewoner in de kijker 
 

Op 16 mei 2020 is het 50 jaar geleden dat Jan Verheyen en Hilda 
Dickens in het huwelijksbootje stapten. Deze mooie gebeurtenis 
laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. In mei gaan we feesten. 
Jan en Hilda delen hun levensverhaal nu graag met ons.  
 
De jeugdjaren  
 
Op 20 april 1946 werd er te Merksplas een tweeling geboren bij 
Martinus Verheyen en Angelina Michielsen. Het was een eeneiige 
tweeling, twee jongetjes. De trotste ouders doopten hun zonen met 
de namen Jan en Gust. Jan en Gust werden de broertjes voor 
Maria, Frans en Jos. Later kwam er nog één jongetje Fons en één 
meisje Magda. Jan groeide dus op met 4 broers en 2 zussen.  
De ouders hadden een gemengd boerenbedrijf op Koekhoven. Jan 
vond het zalig om in een groot boerengezin groot te mogen 
worden. Er werd veel hulp aan de kinderen gevraagd, maar dat 
vond Jan alles behalve erg. Helpen op de boerderij was veel 
belangrijker dan spelen.  
Jan liep lagere school in Merksplas en ging daarna naar de 
vakschool in Hoogstraten. Daar liet hij zich buizen om de melktoer 
te kunnen doen. Dat deed hij van zijn 16 jaar tot zijn 24. Met paard 
en kar trok hij er om 6u30 op uit om tegen de middag terug thuis te 
zijn. Heel Merksplas kende hij op zijn duimpje en al de boeren van 
Merksplas kenden Jan. Hij had een gelukkige jeugd. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gezin Verheyen  
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Een jaar na de geboorte van Jan, werd bij het gezin Dickens in 
Weelde een eerste kindje geboren. Albert Dickens en Maria 
Huysmans verwelkomden dochter Hilda op 10 april 1947. Hilda 
kreeg nog 5 broers Jan, Jos, Ludo, André en Frans. 
Hilda had een fijne jeugd in Weelde en kon haar mannetje staan 
tussen haar 5 broers. Ze ging tot haar 18de naar school in Ravels 
en volgde daar “snit en naad”. Later hielp ze bij haar ouders op de 
boerderij tot ze trouwden.  
 
Legerdienst 
 
Samen met zijn tweelingbroer Gust heeft Jan één jaar lang het 
land gediend. De eerste drie maanden werden de broers opgeleid 
tot ”gevechtsbrancardier” eigenlijk EHBO, maar in het leger werd 
het zo genoemd. Na de drie maanden opleiding in de 
Leopoldskazerne in Gent moesten de twee broers naar Fort 4 in 
Mortsel om daar effectief de dokters bij te staan en hun EHBO 
functie uit te oefenen. 

 
 

  
  

Hier in het veld met camouflage In opleiding om spuiten te geven 

en hulpbehoevenden te helpen. 
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Liefde in de wacht 
 
Jan zat nog in het leger toen zijn oudste broer Frans ging trouwen. 
Frans trouwde met de nicht van Hilda. 
Hilda had Jan al wel eens naar school zien fietsen, maar ze 
hebben elkaar beter leren kennen op het trouwfeest van Jan zijn 
broer en Hilda haar nicht. Daar sloeg de vonk over. Omdat Jan 
nog in het leger zat, werden ze nog niet meteen een paar. Bij het 
afzwaaien schreef hij Hilda onmiddellijk een liefdesbrief. Hij kwam 
eraan. Enkele jaren, waarin Jan Hilda en haar vader leerde auto 
rijden, hadden ze verkering. Op 16 mei 1970 traden ze te Weelde 
in het huwelijksbootje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Een leven in Merksplas 
 
Na hun bruiloft woonden Jan en Hilda het eerste half jaar bij de 
ouders van Jan in huis op Koekhoven. Gelukkig hadden ze daar 
wel hun eigen stekje. Ondertussen bouwden ze naast de 
ouderlijke boerderij hun eigen thuis. Ze hebben nog 1,5 jaar in “de 
bergplaats” gewoond tot het huis af was.  
Tijdens de bouw van het huis was er soms zoveel wind dat de 
eerste muur die ze gezet hadden, omgewaaid was toen deze één 
meter hoog stond. Toen had Jan extra werk. Hij moest de stenen 
terug proper maken, zodat er terug kon gemetst worden. Jan was 
metserdiender bij de bouw van hun huis. Toen de muur zeven 
meter hoog was, is er weer een hevige wind gepasseerd. Gelukkig 
waren ze op tijd om de muur met hout te onderstutten en is er 
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niets omgewaaid. Hilda en Jan verhuisden in 1972. Ondertussen 
was ook hun eerste dochter Annie geboren. Later volgde er nog 
vier kinderen: Grietje, tweeling Els en Linda en Jef. Zo was het 
gezin Verheyen compleet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achter Jef, Grietje, Els. Voor: Annie en Linda 
 



55 

Samen werken 

Jan en Hilda hadden een eigen tuinbouwbedrijf en werkten dus 
dag in dag uit samen in de serre. Ze hadden afwisselend 
augurken, aardbeien, sla en tomaten. Buiten teelden ze ook nog 
prei en witlof. Hilda werkte mee en reed ook naar de veiling met de 
camionette. Jan zelf reed met de camion en de tractor.  
Op de veiling huurden ze ook een donkere loods “schuurke” waar 
ze witloof teelden. 
Hilda en Jan hadden hun handen vol met vijf kinderen.Ook het 
tuinbouwbedrijf vroeg veel aandacht. Daardoor was er weinig tot 
geen tijd voor hobby’s wat ook niet erg werd bevonden. Jan was 
wel jarenlang in het bestuur van de veiling, als afgevaardigde van 
Merksplas. Bestuursleden en directie gingen regelmatig op 
studiereis en hier heeft Jan wel goede herinneringen aan. Ze 
trokken naar Polen, Afrika, Frankrijk en zelfs naar Marokko om 
daar tuinbouwbedrijven te gaan bezoeken. De partners mochten 
dan mee en daarom was het zo toch een beetje vakantie. 
Maandelijks werd er met het bestuur vergaderd en om de twee 
jaar maakten ze wel een studiereis. Met de kinderen deden ze één 
keer per jaar een daguitstap met het gebuurt “Koekhoven”.  

Het dak ging vliegen 

In 1990 kwam er in Merksplas 
een windhoos voorbij. Terwijl 
Hilda en Jan naar de serre 
gingen om daar alles op te 
rommelen, riep Jan : “Hilda, het 
dak vliegt van ons huis.” Het 
dak lag aan de overkant van de 
straat. Gelukkig stonden daar 
geen huizen. 
De kinderen zaten alleen binnen en waren bang. Ze zijn allen 
onder de eiken tafel gaan zitten. 
Het was niet de eerste keer dat het dak was gaan vliegen. Jaren 
geleden lag er een plat dak met roofing en dat was ook gaan 
vliegen. Heel het gebuurt kwam helpen en er werd een groot zeil 
over gespannen. 
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Het lege nest 

De jaren vlogen voorbij en de kinderen verlieten één voor één het 
ouderlijke nest. Dat lege nest bracht meer vrije tijd met zich mee. 
Jan werd lid van De Boerenbond en zetelde in de veiling in de 
beheerraad waar hij dikwijls ging vergaderen. 
Hilda was verantwoordelijke bij de KVLV-Agra en organiseerde 
een paar keer per jaar opleidingen voor heel het gewest en daarna 
ook voor de provincie. Nu is ze nog altijd bestuurslid. 
In 2008 zijn ze op pensioen gegaan en hebben ze hun huis en de 
serre verkocht en een ander huis gekocht. 
Tijdens zijn pensioen is Jan beginnen fietsen, kaarten en biljarten. 
Dat laatste heeft maar enkele weken geduurd. Hilda was al actief 
bij de KVLV en is ook nog lid geworden bij de Okra.   
Er zijn ondertussen ook al 9 kleinkinderen die veel leven in de 
brouwerij brengen.  

Achter: Stan, Eline, Frits. Midden: Marie, Lukas, Matiz, Xian. Voor: 
Sien en Alix.  
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Van Merksplas naar Hoogstraten 

In het najaar van 2018 is Jan naar blok B in het WZC verhuisd. Het 
was geen onbekend terrein voor Jan. Voordien kwam hij al 3 keer 
per week naar het dagverzorgingscentrum.  
Jan staat nog altijd vroeg op en zit als eerste aan de ontbijttafel. 
Als het op maandagvoormiddag zetelfietsen is, dan is hij ook 
steeds aanwezig. Turnen kan hij niet met zijn knieën. 
Donderdagnamiddag neemt hij altijd deel aan de bingo. Hiervan 
heeft hij ook een beker die op zijn kamer staat. Vrijdagvoormiddag 
heeft hij altijd zin in een spelletje UNO. Hilda komt 3 keer per week 
op bezoek en ook de kinderen en kleinkinderen brengen 
regelmatig een bezoekje.  

Hilda en Jan, wij wensen jullie alvast een dikke proficiat met jullie 
50ste huwelijksverjaardag! 
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Medewerker in de kijker 

Naam: Roger Van Aperen 

Beroep: Tot mijn 65ste was ik 
actief in de conservenwereld en 
werkte ik bij Rovana. Sinds 
2000 lid van de gemeenteraad, 
nu voor de 3de legislatuur 
schepen. Mijn bevoegdheden 
zijn nu zorg, financiën en 
huisvesting bij Stad 
Hoogstraten 

Geboortedatum: 29/03/1950, 
naast een geweldig wijnjaar 
ook een uitzonderlijk jaar voor al wie geboren is. Goede karakters 
met veel smaak voor humor.  

Burgerlijke staat: Gehuwd sinds 1975 met Laurette 
Vandenbroeck. Wij hebben elkaar in Gent leren kennen tijdens 
mijn studententijd.  

Broers en zussen: Ik ben enig kind en zodoende de jongste en 
de oudste tegelijkertijd.  

Kinderen en kleinkinderen: Wij hebben 2 dochters Kathy en 
Caroline en zij wonen beiden met hun gezin in Hoogstraten. Kathy 
is getrouwd met Olivier Bremans en zij hebben 3 kinderen, Anne – 
Sophie, Yannick en Nicolas. Caroline is getrouwd met Max 
Verheijen en zij hebben 2 kinderen, Ruud en Kaat.  

Woonplaats: Lodewijck de Konincklaan, 278, Hoogstraten. Wij 
hebben nooit buiten Hoogstraten gewoond, m.a.w. geboren en 
getogen Hoogstratenaar. Ik heb bij Laurette wel moeten pleiten om 
van de kleine stad Gent naar de grote stad Hoogstraten mee te 
komen in 1975. Maar ze heeft er nog geen spijt van en tot op 
heden nog geen lage-emissiezone in Hoogstraten.  

Hobby’s: Vroeger heb ik veel voetbal gespeeld tot in het 1ste 
elftal van HVV en nadien was ik een verwoede fietser in de groep 
van Stoops – VandenOuwelandt. Ik lees graag over algemene 
onderwerpen en informatie. Ben ook liefhebber van goed eten en 
lekker drinken. Voor een mooie reis kan ik ook tijd vrijmaken.  

Roger samen met zijn moeder Jeanne † en zijn vrouw 
Laurette 
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Sport: Ik ben eigenlijk liefhebber van alle sporten maar heb wel 
veel aandacht voor voetbal en wielersport. Sinds onze kleindochter 
actief is in de atletiekwereld neemt dit ook meer tijd in beslag. 
Opkomst van nieuwe sporten zoals hockey dragen ook mijn 
belangstelling weg.  

Lievelingsliedje: Op het liedje “Du” van Peter Maffay hebben wij 
onze huwelijksdans gedaan, maar ik hou ook soms van wat meer 
lawaai zoals Tina Turner. Liedjes met sprekende inhoud en 
verwijzend naar het dagelijkse leven spreken me ook altijd aan.  

Lievelingszanger: Ik was een fervent aanhanger van Robert Long 
en Wim Sonneveld. Nu kan ik Bart Peeters ook best pruimen.  

Lievelingsdier: Ik hou wel van een lieve hond... Vroeger hadden 
wij een golden retriever en daarmee gaan wandelen was plezant. 

Lievelingseten: Ik kan van alles genieten. Tomaat met garnalen, 
wildschotel, zeetong met frietjes zijn wel heel erg lekker. De 
dagelijkse kost zoals bloemkool in witte saus en een stukje vlees 
gaan er ook steeds in. Dagelijks een bordje soep is ook steeds 
welkom.  

Mooiste film: Ik geniet in deze periode van het jaar van oudere 
films die terug op het scherm komen zoals The Sound of Music, La 
grande Vadrouille, My name is Nobody, ... Er moet zeker kunnen 
worden gelachen.  

Mooiste boek: Ik ben nu een boek aan het lezen van Jef 
Vermassen, ‘Meester ik heb geen tranen meer’, zonder direct fan 
te zijn van hem.  

Grootste wens: Ik hoop nog vele jaren in goede gezondheid bij op 
mijn teller te zetten en dit liefst samen met Laurette, de kinderen 
en kleinkinderen. Hen allen zien opgroeien en groeien in hun leven 
doet elke ouder plezier. Maar ik besef dat het leven niet eeuwig is 
en zodoende probeer ik van elke dag op mijn manier te genieten. 
De wereld zou er ook heel anders uit kunnen zien als er meer 
eensgezindheid zou zijn en minder ‘fighting spirit’. Het licht laten 
schijnen voor iedereen en het leven proberen aangenaam te 
maken voor iedereen, ook voor de minderen onder ons. Het aan 
de kant kunnen zetten van eigenbelang ten voordele van het 
algemeen belang zou de wereld ook kunnen laten schitteren.  



 

Het
Briesje
 WZC Stede Akkers 
maar t -  apri l  2020

Hoofdredactie:
Trees Mertens, Els Kerstens, 
An Bartholomeeusen,  Sarah Jansen, 
Lotte Jacobs en  Michelle Snels

Lay-out:
Jeroen Van Dun, An Bartholomeeusen, 
Michelle Snels en Jos Cools

Redactie: 
An Aerts, Fonne Brosens, Ingrid Van Dijck, 
Lore Mertens, Kim Michielsen, Sarah Jansen, 
Sonja Jacobs, Lotte Jacobs, Katty Van Gansen, 
Liesbeth Leyssen, Els Kerstens en Denise Gallé


	voorpagina briesje maart 2020
	briesjemaartapril2020 zonder vp
	colovof briesje maart 2020



