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Voorwoord  

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

 

Aan zoveel kleine dingen voelen we dat het weer lente is. Het licht 

dat intenser wordt, de felle kleuren, de geuren, de blaadjes aan de 

bomen. Achter de kapel zie ik de bewoners zitten op een bank in 

de zon. Op de achtergrond fluiten de vogels hun mooiste lied.  

 

De ontmoetingsmomenten voor de bewoners van de verschillende 

dorpen zijn weer ingepland. Het zijn hartelijke ontmoetingen met 

telkens fijne herinneringen.  

 

Lente betekent ook naar Meersel - Dreef gaan. In de eerste plaats 

kan je meegaan voor de sfeervolle viering, soms ook voor de 

lekkere appelflap of de mooie omgeving.  

De Ghesellen van de Aardbei komen langs met heerlijke 

aardbeien. In juni is het Heilig Bloed. Bij goed weer passeert de 

processie langs Campus Stede Akkers. Ook dat is nostalgie en 

folklore die heel fijn aanvoele, en het hart verwarmen.  

 

De activiteitenkalender staat weer boordevol, keuze te over.    

 

We kijken met een warm hart terug naar de bewoners die in de 

voorbije maanden overleden zijn. En we verwelkomen de 

nieuwkomers. Dat ze zich hier gauw thuis mogen voelen.  

 

Bewoner in de kijker is deze maand Anna Bastijns. Dank u wel 

Anna om uw boeiende levensverhaal met ons te delen!  

 

 

Veel leesplezier.  

Trees Mertens 
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 Activiteiten MEI  
  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Woe 1  Dag van de arbeid  

Don 2 10.00u Tijdschriften A & D In de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 3 10.00u  Gezelschapsspelen Leefruimte 

Djembé blok B Leefruimte 

Zat 4    

Zo 5 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 6 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 7 10.00u Leescontacten Leefruimte 

 14.00u Uitstap Meersel-Dreef B & D Meersel-Dreef 

Woe 8 10.00u Breigroepje A, B, C & D Leefruimte A1 

14.00u Optreden muziekacademie  

Don 9 12.00u Bezoek Ghesellen van de 
aardbei 

Leefruimte 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 10 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 11     

Zon 12 10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 13 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 14 10.00u Wandeling  Cafetaria 

14.00u Muzieknamiddag B & D Leefruimte 

Woe 15     

Don 16 10.00u Boekenbedeling A & B Leefruimte 

14.00u Bingo Leefruimte 
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien.  

Vrij 17 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

14.00u Concert Mai-Li blok D Leefruimte 

Zat 18    

Zon 19 10.00u Woorddienst C & D* Leslokalen 

Maa 20 10.00u Turnen  Leefruimte 

Din 21 08.00u Ontbijtbuffet Leefruimte 

13.00u Uitstap Meersel-Dreef A & C Meersel-Dreef 

Woe 22 09.30u Bal in de straat  Rond blokken 
A&C 

Don 23 10.00u Boekenbedeling A&B In de kamer 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 24 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Gebruikersraad 
afgevaardigden 

Vergaderzaal 1 

Zat 25    

Zon 26  Geen misviering omwille van 
verkiezingen 

 

Maa 27 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 28 10.00u Tijdschriften B & C In de kamer 

 12.00u Barbecue Leefruimte 

14.00u Verjaardagsfeest  Leslokalen 

Woe 29 14.00u Zangkoor Leslokalen 

Don 30  Hemelvaart  

Geen bingo  

Vrij 31 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte  

14.00u Boekenbedeling blok C In de kamer 

14.00u Ontmoetingsmoment 
Minderhout 

Leslokalen 
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 Activiteiten JUNI  
  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Zat 1    

Zo 2 10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 3 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 4 10.00u Leescontacten Leefruimte 

 14.00u Muzieknamiddag A & C Leefruimte 

Woe 5    

Don 6 10.00u Tijdschriften A & D In de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 7 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

14.00u  Zangkoor met leerlingen Leslokalen 

Zat 8     

Zon 9 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 10  Pinkstermaandag  

 GEEN Zetelfietsen  

Din 11 10.00u Wandeling  Cafetaria 

14.00u Optreden linedance Cafetaria 

Woe 12 10.00u Breigroepje A, B, C & D Leefruimte A1 

Don 13 14.00u  Bingo Leefruimte 

Vrij 14 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

14.00u Ontmoetingsmoment Meerle Leslokalen 

Zat 15    

Zon 16 10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien.  
  

Maa 17  Turnen  Leefruimte 

Din 18 10.00u Wandeling kermis Cafetaria 

14.00u Optreden Trabant Cafetaria  

Woe 19    

Don 20 09.30u Sacramentsdag Cafetaria 

14.00u Smoutebollen tijdens bingo Leefruimte 

Vrij 21  Uitdelen bloemetjes n.a.v. 
Wereld Humanismedag  

Leefruimte en  
in de kamer 

10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

14.00u Ontmoetingsmoment 
Meersel-Dreef 

Leslokalen 

Zat 22    

Zon 23  Misviering C & D* 
Heilig Bloedprocessie rond 
het WZC 

Leslokalen 

Maa 24 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 25 08.15u Ontbijtbuffet Leefruimte 

 10.00u Tijdschriften B & C In de kamer 

14.00u Verjaardagsfeest  Leslokalen 

Woe 26    

Don 27 10.00u Boekenbedeling A & B In de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 28 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte  

14.00u Ontmoetingsmoment Wortel Leslokalen 

Zat 29    

Zon 30  5e zondag: GEEN misviering  
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Activiteiten in de kijker 
 

Mariamaand met uitstap naar Meersel-Dreef 

 
In de maand mei, de 
‘Mariamaand’, gaan we naar 
jaarlijkse gewoonte naar 
Meersel-Dreef. Op dinsdag 7 
mei gaan blok B en D. Op 
dinsdag 21 mei gaan blok A 
en C.   
Alle bewoners kregen reeds 
een inschrijvingsstrookje bij 
het vorige Briesje (maart-
april).  
We zetten alles nog even op 
een rijtje.  
 
13u00     Verzamelen in de inkomhal van de eigen blok. Alle 

familieleden en vrijwilligers worden daar verwacht 
 Vertrek met auto’s en handicars. 
 
14u00  Misviering bij mooi weer aan de grot, bij slecht weer in 

de kerk van de paters. 
 
15u00 Versnapering bij de paters.  
 
16u00  Vertrek terug naar huis.   
 
De Kapel van het Gasthuis 
 
In de meimaand versieren we de ‘Kapel van het Gasthuis’ aan het 
WZC in het teken van de Mariamaand. We voorzien per blok een 
moment om gezamenlijk naar de kapel te gaan. Op de affiche in 
uw blok kan je lezen wanneer dit doorgaat. Uiteraard mag je 
steeds vrijblijvend een bezoekje brengen. 
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Ghesellen van de aardbei 
 

 

Op woensdag 9 mei komen de 

Ghesellen van de aardbei langs. 

Zij brengen naar jaarlijkse 

gewoonte voor iedere bewoner 

een lekker doosje aardbeien 

mee. Dat wordt smullen! 

 

 

 
Wandelen naar de kermis op dinsdag 18 juni  
 
Wanneer de kleuters van de Kleine Sem genieten van een ritje op 
de paardenmolen, gaan wij naar hen kijken. Wie mee wil, kan zich 
inschrijven via de inschrijvingsstrook in dit Briesje. 
 
 
Sacramentsdag op donderdag 20 juni 
 
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. Gaat u graag mee, vul de inschrijvingsstrook in 
dit Briesje in.  
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Heilig Bloedprocessie langs het WZC 
 
Op zondag 23 juni zal bij goed weer de Heilig Bloedprocessie rond 
het WZC gaan. De bewoners kunnen van in de leefruimtes naar de 
processie kijken. Wie graag buiten met moeder of vader naar de 
processie wil gaan kijken, kan dit zeker doen.  
 

 
 
 
Ontmoetingsmomenten 
 
In de maanden mei, juni en juli organiseren we onze jaarlijkse 
ontmoetingsmomenten met de eigen dorpsgenoten. 
Samenkomen met bewoners van hetzelfde dorp en fijne 
herinneringen ophalen over vroeger bij een hapje en drankje. 
Deze ontmoetingsmomenten gaan door in de leslokalen naast de 
kapel. 
Jullie ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Tot dan! 
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Even terugblikken 
 

Valentijnsontbijt  

 

Op 14 februari vierden alle blokken 

Valentijn met een heerlijk 

ontbijtbuffet.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zingen en swingen met Stekelbees 
 
Op 7 maart kwamen de kinderen van de opvang Stekelbees 

zingen en swingen met de bewoners van alle blokken. We sloten 

af met een stukje cake en een lekkere chocomelk.  
 

 

  

Blok B 
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Lente 

 

In blok A zien de bewoners dat het weer lente wordt. 

De vogeltjes van bewoonster Net Kustermans komen ons terras 

weer opvrolijken na een winterstop. 

 

 

Blok A 
 
Ontmoetingsmoment ‘kunst uit eigen huis’ 
 
De expositiegang op -1 
fleurde de voorbije 
maanden helemaal op 
met kunst uit eigen huis. 
Dat er enkele zeer 
bijzondere talenten hier 
in huis wonen, was 
geweten. Dat het zo een 
groot succes zou 
worden, hadden we niet 
durven dromen. We 
sloten de tentoonstelling 
af met een gezellig 
ontmoetingsmoment 
samen met de 
kunstenaars.  

 
 
  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjypOjrtY7hAhWQbVAKHfHVAd0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DdhOeeON-yOU&psig=AOvVaw2642fdiUI1q4r6RcLWyRae&ust=1553092296739697
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Vaderdagontbijt  
 
Op 19 maart was het Vaderdag. Alle vaders werden tijdens het 
vaderdagontbijt getrakteerd met lekkere pralines. 
 

 

Blok A 
 
Zitdansen 

 

In blok B werd er vrolijk meegedaan met het zitdansen. De 

bewoners haalden hun beste dansbewegingen boven op bekende 

liedjes van vroeger. 
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Balsporten 

 

In blok A werden de spieren getraind en gewrichten los gemaakt. 

Verschillende balsporten kwamen aan bod zoals volleybal, voetbal 

en bowling.  

 

 

Blok A 
 

Wereld Downsyndroomdag 

 

Wij, de medewerkers en bewoners van Stede Akkers 

#steunkousen ook mee met de Wereld Downsyndroomdag!  
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Bezoek 6de leerjaar gemeenteschool 
 

Op 21 maart kwamen de leerlingen van het 6de leerjaar van de 
gemeenteschool enkele bewoners van blok A & C halen om hen te 
ontvangen in hun klas. De kers op de taart van deze uitstap was 
wel de ontmoeting op de speelplaats. Alle kleuters zongen en 
dansten het lentelied onder een stralende zon! 
Laat de lente nu maar komen! 
 

 

Blok A & C 
 

Huiskamerconcert  
 

Op 22 maart genoot blok B van een optreden van Mai-Li en Dries. 

De bewoners luisterden vol bewondering naar hun mooie gezang. 
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Petanque 
 
Onder een stralende warme zon waagden enkele sportievelingen 
van blok B zich aan een spelletje petanque. Het werd een heel 
spannende wedstrijd tussen de mannen en de vrouwen. Wat een 
leuke sport met dit goede weer! 
 

 
 

Paaseitjes rapen en turnen met kleuters 

Net zoals ieder jaar waren de kleuters weer paraat om paaseitjes 

te zoeken bij de bewoners. Daarna was er nog tijd om samen te 

bewegen en te zingen. 

  

Blok D 
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Koffiebonen malen 
 
Dinsdag 26 maart maalden de 
bewoners van leefruimte A1 zelf hun 
verse koffie. Een overheerlijke geur 
verspreidde zich in de leefruimte. 
Zalig!  
 

 

 
 
 
 

 

Open-keuken moment 
 

Bewoners van blok A 
namen een kijkje achter 
de schermen in de 
keuken en tegelijk ook in 
de technische ruimte van 
het WZC. 
Dat was echt de moeite 
om eens te zien! 
 

 

 

 
 

In de keuken 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

In de technische ruimte  
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Familieontbijt  
 
In de afgelopen maanden kregen alle bewoners de kans om 
gezellig met hun familie te tafelen. Samen aan de ontbijttafel zoals 
vroeger!  

   
Blok A       Blok B 
 
 

   
Blok C       Blok D 
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Pannenkoeken 

 

In het WZC werd Vastenavond goed gevierd. Overal werden 

pannenkoeken vers gebakken en opgegeten. Heerlijk!  

 

 
Blok A 

 

 
Blok D  
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Voorlezers 
 
Twee maal per maand komen de voorleesvrijwilligers op bezoek. 
Zij lezen niet enkel voor. Ze laten ons het verhaal helemaal mee 
beleven. Elke keer weer is het genieten! 
 

 
    Blok C 

 
Muzieknamiddag 
 

Geen muzieknamiddag zonder de vogeltjesdans! We haalden 
onze beste zangkunsten boven en de gooiden de benen los op de 
dansvloer. Dat was weer plezant! 

 
   Blok C  
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Op weg naar Pasen 
 
De bewoners van blok C staken de handen uit de mouwen en 
gingen aan de slag met eitjes. Eerst werden ze zorgvuldig 
uitgeblazen en dan met veel plezier versierd.  
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Mei 2019 

 

blok A 

Verhoeven Mit 04/05/1925 94 j A 006 

Meulenbergs Anneke 07/05/1923 96 j A 009 

Gilis Urbain 24/05/1930 89 j A 509 

Swaegers Rudi 28/05/1953 66 j A 011 

 

blok B 

Pauwels Jeanne 13/05/1929 90 j B 210 

Potters Jeanne 20/05/1933 86 j B 514 

Verbeeck Paul 22/05/1937 82 j B 008 

 

blok C 

Vlaminckx Gerard 06/05/1935 84 j C 209 

Verheyen Netje 19/05/1936 83 j C 307 

Linders Jack 31/05/1936 83 j C 207 

 

blok D 

Simons Frans  11/05/1931 88 j D 008 

Hessels Jozefa 20/05/1931 88 j D 005 

Aerts Liza 21/05/1926 93 j D 207 

Jansen Jan 26/05/1935 84 j D 007 

 

We vieren de jarigen van mei op 28 mei 2019. 
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Juni 2019 

 

blok A 

Van Aelst Rita 11/06/1951 68 j A 214 

Michiels Lea 

Kustermans Net 

17/06/1934 

24/06/1932 

85 j 

87 j 

A 208 

A 211 

Swaenen Jan 25/06/1928 91 j A 010 

 

blok B 

Hoskens Mia 08/06/1927 92 j B 212 

Van Hout Irene 12/06/1931 88 j B 010 

Verheyen Lea 23/06/1945 74 j B 013 

 

blok C 

Bruijgoms Mia 09/06/1935 84 j C 511 

Kustermans Anneke 14/06/1930 89 j C 012 

Brijs Leen 30/06/1936 83 j C 306 

 

blok D 

Van Den Bogerd Jan 02/06/1928 91 j D 512 

Vorsselmans Jos 10/06/1948 71 j D 009 

Govers Lucy 17/06/1926 93 j D 012 

    

 

 

We vieren de jarigen van juni op 25 juni 2019. 
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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 Hees Anna Laurijssens Fons en De Smedt 

Odette  
 

 

 

 

 

 

Afkomstig van: Meer Afkomstig van: Wenduine 

Kamer: B 305 kamer: A 308 

  

De Brabander Rosa Michiels Lea 

  

Afkomstig van: Minderhout Afkomstig van: Meer 

Kamer: A 511 Kamer: A 208 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Bruynen Jaan    °26/10/1924  - † 25/02/2019 

Jansen Jeva   °05/02/1941  - † 28/02/2019 

Verboven Mariette  °05/05/1929  - † 18/03/2019 

Govaerts Louisa  °19/02/1930  - † 23/03/2019 

Brosens Lisa   °28/11/1931  - † 03/04/2019 

Hapers Frans   °06/08/1932   - † 10/04/2019 

Van Ostaeyen Mathilde °08/03/1933   - † 22/04/2019 

 

 

 

 

(https://www.seniorennet.be/ecards/, z.d.) 

 

 

  

https://www.seniorennet.be/ecards/
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Bruinen Jaan     ° 26/10/1924 - † 25/02/2019 

A 309 

Jaan,  
 
In september 2017 kwam je in blok 
A wonen. Heel je leven wou je liefst 
je eigen boontjes doppen en op 
eigen benen staan. De stap naar 
het woonzorgcentrum zetten, was 
voor jou en je familie niet 
gemakkelijk. 
Je gaf dan ook aan dat je eerste 
maanden hier moeilijk waren voor 
jou. 

Als je kon kaarten, dan kon je je zinnen volledig verzetten. 
Zeker als je kaartvrienden van Meer langskwamen, genoot je van 
het kaartspel en van de gezellige babbel.  
 
Na een paar maanden zagen we aan jou dat je je meer thuis 
begon te voelen hier in het woonzorgcentrum. Toen we samen met 
jou op de duofiets door de velden reden, genoot je van de natuur 
en het zien van het leven op en rond het veld. Het gaf ons 
voldoening om jou te zien eten. Je gaf zo vaak aan dat het lekker 
was. 
 
Na een tijd ging het niet meer zo goed. Je wou liefst niet meer 
naar het ziekenhuis. Je verbleef meer en meer in je kamer. Je 
kreeg comfortzorg zodat je geen pijn voelde. De vele bezoekjes 
van jouw nichtjes deden je deugd. Zij zorgden zo goed voor jou. 
Ook al zei je het niet met veel woorden, je was hen zo intens 
dankbaar! 
 
Jaan, we hebben graag voor jou gezorgd. En stilletjes ben je van 
ons weggegleden naar de eeuwige rust.  
Rust nu maar zacht.  
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Jansen Jeva     °05 /02/1941 - † 28/02/2019 

A 507  

Jeva,  

 

In september 2015 kwam je in blok A 
wonen op de bovenste verdieping. 
Vele bewoners van Meerle en 
sommige collega’s kenden jou nog 
als ‘juffrouw Jansen’ van Meerle.  
 
In de leefruimte zag je regelmatig 
bekende gezichten. Mensen van 
vroeger die je dan aanspraken over 
die oude tijd. 
 

Aan jouw lichaamstaal zagen we dat je genoot van de vele 
bezoekjes. Vooral jouw man Jan en je kinderen kwamen je heel 
regelmatig bezoeken. Daar genoot je telkens weer van.  
 
Tijdens het jaarlijks familieontbijt, mooi opgemaakt en warm 
omringd door je familie, zagen we jou ook stilletjes genieten.  
 
Als er kinderen kwamen turnen of iets voordragen, zagen we de juf 
in jou weer boven komen. Je straalde en genoot zichtbaar van hun 
aanwezigheid.  
 
Jeva, jou verzorgen deden we graag. Tijdens het maaltijdgebeuren 
lachte je soms hartelijk met de vrolijke mopjes en verhalen die we 
vertelden. Ook als je dochter kwam helpen tijdens de maaltijd 
genoot je hiervan. 
 
Muziek, vrolijke muziek, deden jouw ogen fonkelen, zelfs nog twee 
dagen voor je overlijden, tijdens het verjaardagsfeestje. 
 
Voor ons kwam je overlijden onverwacht. We laten je gaan naar 
daar waar jij voor altijd de diepe rust en de hemelse muziek mag 
ervaren.  Rust zacht lieve Jeva.  
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Verboven Mariette  ° 05/05/1929 - † 18/03/2019 

A 208 

Mariette,  
 
Al enkele jaren woonde jij in de 
serviceflats op Campus Stede Akkers. 
De stap naar het WZC was minder 
groot. Maar je hondje achterlaten, dat 
was moeilijk. Je hondje was jouw troost 
en toeverlaat. Je miste hem.  
Al snel maakte je goede vrienden en in 
het bijzonder jouw geburen van de 
tweede verdieping zagen jou graag 
komen. 

 
Toen je buurvrouw overleed, bracht haar dochter Maria jou nog 
elke week een bezoekje. Jullie genoten dan samen van een wijntje 
drinken in de cafetaria. Het waren fijne momenten waar je naar 
uitkeek. 
 
De wekelijkse bezoekjes van Maria en Frans deden jou veel 
deugd. Bij het familieontbijt genoten jullie van het samenzijn.  
Met veel goesting keek je uit naar de mosselen die geserveerd 
werden in de leefruimte. En stonden er mosselen in de cafetaria 
op het menu, dan was je op opnieuw op het appel. Genieten van 
de kleine dingen, daar was je sterk in.  
Al was je niet meer zo goed te been, je deed mee aan vele  
activiteiten. Terug in je kamer legde je liefst je benen op het 
voetbankje en had je graag een glaasje water of fruitsap en een 
snoepke erbij! We deden het graag voor jou. De borrelkar zag je 
graag komen. Dan koos je telkens voor een advocaatje. Dat had je 
graag.  
 
De laatste weken zagen we aan jou dat het niet meer zo goed 
ging. Je verbleef het liefst in je eigen kamer.  
Je werd warm omringd door diegenen die jij het liefste had. Zo ben 
je heel zachtjes vertrokken. 
 
Mariette, rust zacht! 
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Govaerts Louisa    ° 19/02/1930 - † 23/03/2019 

A512 

Louisa,  
 
Je woonde in blok A en was 
graag in de leefruimte bij de 
andere bewoners. Samen met je 
buurvrouw Mit kon je mooie 
verhalen vertellen over vroeger. 
 
Je wandelde graag rond in de 
leefruimte. Door de vele vensters 

keek je vol bewondering naar buiten. Daaraan zagen we dat je 
hield van het buitenleven, de frisse lucht, de natuur. 
 
Je vertelde graag grappige verhalen en buurtte met iedereen mee. 
Vooral de maaltijden waren voor jou geweldig. Daar kreeg je alle 
aandacht door je vrolijke inbreng. Je genoot ervan als we 
meegingen in jouw belevingswereld. 
 
De bezoekjes van jouw familie en de aandacht die je dan kreeg 
waren verhelderend voor jou. Desoriëntatie van  tijd en ruimte   
belette jou niet om vrolijk door het leven te gaan. Samen lachen en 
samen genieten was jouw motto. 
 
Tijdens het familieontbijt genoot je ervan om nog eens samen met 
de kinderen te kunnen ontbijten.  
 
Ook al ging het niet meer zo goed en werd je moe, toch wilde je 
het liefst nog rondwandelen. 
 
Louisa, de laatste dagen ging je snel achteruit. Heel zachtjes ben 
je van ons weggegleden in het bijzijn van jouw familie. 
 
Rust zacht, Louisa!  
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Brosens Lisa     ° 28/11/1931 - † 03/04/2019 

B 314 

Lisa, 

 

In augustus 2018 kwam je in blok B 

wonen. Velen kenden jou van in je 

dorp Meer. De stap zetten naar het 

woonzorgcentrum was niet 

gemakkelijk.   

 

Wekelijks nog bezocht je je thuis in 

Meer. Je hebt hier altijd graag 

gewoond. Thuis verzorgde je je tuin 

steeds met veel liefde. 

Ook hier zette jij de liefde voor bloemen verder. Op je kamer had 

je verschillende bloemetjes en plantjes staan. Deze verzorgde jij 

nog eigenhandig en heel zorgvuldig. Je was fier op je kamer. 

Tijdens het infomoment voor de kleinkinderen liet je met veel trots 

aan iedereen je kamer zien!  

 

In het woonzorgcentrum vond je aansluiting bij het breigroepje. Je 

handwerkte graag en was fier op je breiwerken. Je genoot er van 

om de gazet in je kamer te lezen en naar buiten te kunnen kijken. 

 

Lisa, je was een dame die haar zelfstandigheid heel belangrijk 

vond. Je wou zoveel mogelijk zelf doen en vroeg alleen hulp als 

het echt nodig was.  

 

Je genoot elke dag zo van je dutje na het middageten. De 

bezoekjes van de knuffelhond toverden telkens een lach op je 

gezicht. 

 

Lisa, je bent heel plots van ons heengegaan. Nu mag je voor 

eeuwig de zalige rust ervaren en weer samen zijn met je man Sus. 
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Hapers Frans     ° 06/08/1932 - † 10/04/2019 

D 211 

Frans, 

 
Op 9 april kwam je naar blok D voor 
een kortverblijf. Je woonde thuis 
samen met je broer en tijdens zijn 
vakantie zou jij een maand in WZC 
Stede Akkers verblijven. Het was voor 
jou de eerste kennismaking met het 
woonzorgcentrum.  
 
We waren blij om jou in blok D 
welkom te mogen heten. We leerden 
je kennen als een vlotte, vriendelijke 
en sociale man.  

 
Onze kennismaking begon met een gezellige babbel over vroeger 
en de oorlog. Eigenlijk was je nog lang niet uitgepraat, maar het 
was etenstijd. De medebewoners aan tafel hadden er een 
gezellige ‘buurter’ bij. We voelden meteen dat jij hier een fijn 
verblijf zou hebben.  
 
En nu moeten we ineens al afscheid nemen. Geen tijd meer om 
verder te babbelen. We zijn allemaal met verstomming geslagen. 
Toen je van huis ging was het met de gedachte om na een maand 
terug huiswaarts te keren. Het heeft niet mogen zijn.  
 
Jij bent nu zo plots en onverwacht voorgoed vertrokken voor je 
laatste reis.  
 
Frans, het ga je goed daar aan de overkant. Rust zacht. 
  

https://static.ikenmama.nl/wp-content/uploads/2011/10/Article_images_map3_vlinder2.jpg
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Van Ostaeyen  Mathilde  ° 08/03/1933 - † 22/04/2019 

D 205 

In oktober 2015 kwam je in blok D 

wonen. We kenden je al goed. Je man 

Fons woonde al enige tijd in blok D. Jij 

kwam dagelijks met je fiets op bezoek. 

Zo hadden we in augustus 2013 nog het 

genoegen jullie 50ste huwelijksverjaardag 

te vieren. Jullie straalden beiden op deze 

feestdag.  

 

Je was een fitte vrolijke dame die steeds 

bekommerd was om anderen. Zelf was je 

steeds verzorgd. Je zag er altijd piekfijn 

uit. Je kinderen en kleinkinderen waren je oogappels. Ze moesten 

van ver komen maar kwamen regelmatig langs. Voor jou was het 

steeds een plezier om met hen op stap te gaan.  

 

Hier in het woonzorgcentrum genoot je van de vriendschapsband 

met Jenny, Jet, Jeanne en Netje. Je was graag in hun gezelschap.  

Doordat je je leven lang gewerkt had als kleuterjuf had je veel 

plezier van kinderen. Dit zagen we wanneer er hier kinderen 

kwamen meedoen met activiteiten.  

Je was graag onder de mensen en deed met alles mee. Je hield 

van creatief bezig zijn. We kregen dan van jou welgemeende 

complimentjes.Je was ons dankbaar hiervoor. 

 

De laatste tijd ging je meer en meer achteruit. Je was onrustig en 

had meer en meer zorgen nodig. Je was zo dankbaar voor de 

warme zorgen die je kreeg. 

 

Mathilda, we zullen je missen hier bij ons. We zullen jou blijven 

herinneren als een hele lieve, zachte en dankbare vrouw. 

Rust nu maar zacht. 
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Mededelingen 
 

Stembureau in leslokalen Stede Akkers 
 

Op zondag 26 mei zijn er Europese, federale en Vlaamse 
verkiezingen. Wie vooraf wil oefenen met de stemcomputer, kan 
dit doen onder begeleiding van stadspersoneel op dinsdag 14 mei 
van 13u30 tot 15u30 in de cafetaria. 
 

Een bewoner die graag gaat stemmen op 26 mei, wordt hierbij 
begeleid door zijn familie. Verder info volgt nog. 
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BLOEM VAN EEN MENS 
 

Vrijdag 21 juni: Wereld Humanisme dag 
 
Naar aanleiding van de Wereld Humanisme dag, 
op vrijdag 21 juni, geven vrijwilligers van het Huis 
van de Mens een plantje aan bezoekers van het dienstencentrum. 
Ook in de leefruimtes van het woonzorgcentrum worden bloemetjes 
gezet. 
 
Op 21 juni, Internationale dag van het Humanisme, vieren wij de 
mens. Ook de oudere en zieke mensen die soms vergeten worden. 
Op deze langste dag van het jaar wil het ‘Huis van de Mens’ hen 
ook eens in het zonnetje zetten door een bloemetje te 
overhandigen. Voor de 6de opeenvolgende keer zullen zo’n 30 
vrijwilligers ongeveer 1800 kleine plantjes (Kalanchoë) uitdelen in 
een 15-tal instellingen in Hoogstraten en omstreken, waaronder 
Stede Akkers. Vindt u dit ook zo’n humaan gebaar? Surf snel naar 
onze website www.bloemvaneenmens.be en misschien wordt u ook 
een helpende hand of sponsor. 
 
  



36 
 

Expeditie Zorg 
 
Alle politiekers van Hoogstraten werden uitgenodigd om kennis te 
maken met het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum, de 
dienst aangepast vervoer, het lokaal dienstencentrum en alle 
andere zorgdiensten die Stede Akkers aanbiedt. 
Tijdens de laatste week van februari en tijdens de week van 11 
maart hielpen burgemeester Marc Van Aperen, schepen van zorg 
Roger Van Aperen, schepen van cultuur Arnold Wittenberg, 
schepen van samenleving Faye Van Impe, raadsleden Ann 
Fockaert, Ans Lochten, Marcel Verschueren, Tinne Rombouts en 
Maarten Leemans een handje mee.  
Ze hebben ervan genoten om de bewoners van het 
woonzorgcentrum en de medewerkers te leren kennen. Het was 
een fijne kennismaking langs beide kanten! 
 
 

 
Burgemeester Marc Van Aperen hielp mee tijdens het eten in  
blok B 
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Schepen van zorg Roger Van Aperen zetelfietste mee in lokaal 
dienstencentrum Stede Akkers. 
 
 

 
Schepen Faye Van Impe in het dagverzorgingscentrum 
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Nieuws van de medewerkers 
 

Op pensioen 
 
Eind april was het Vera Van Loock, hoofdverpleegkundige van 
blok D, haar laatste werkdag. Steffy Martens volgt Veer op. 
 
Collega’s diensthoofden van het WZC Ilse, Karine, Kris, Steffy, 
Lien, Liesbeth, Evy, Ria, Fred, Lilian en Trees schreven volgend 
verhaal voor Veer. Het is een mooi woord van afscheid dat ook in 
het Briesje niet mocht ontbreken. We laten jullie graag meelezen. 
 
Terugblik op Veer haar carrière: 1981 - 2019 – van oud rusthuis 
naar WZC Stede Akkers 
 

Bijna 40 jaar was jij in dienst van het OCMW,  
je reed zelfs als verpleegkundige met de 
ambulance mee.  
In 2001 was je vervanger van 
hoofdverpleegkundige Karine, 
dat was meteen een uitdaging naar je zin.   
In 2004 kreeg jij sint Anna onder je eigen 
beheer, 
Met je team de beste zorgen geven, je 
belangrijkste drijfveer. 
De verhuis naar de Wingerd dat was heel apart,  
jij en je team maakten daar een geweldige start.  

We zullen je zeker blijven zien, is het 
niet in Stede Akkers, 
dan is het onder de toren van Katrien.  
Geniet van je welverdiend pensioen, 
je hebt nu niets anders meer te doen!  
 
Dankjewel dat we jou als collega 
mochten hebben.  
Wij vonden het superfijn!  
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Bewoner in de kijker 
 

 
Op een woensdagnamiddag heb ik afgesproken met Anna Bastijns 
en twee van haar dochters om bij een tas koffie en thee naar haar 
levensverhaal te luisteren.  
Of het nu een verhaal van haar kindertijd is of van het nu, de 
verhalen komen vlotjes naar boven. Anna is nu 95 jaar en gezien 
haar leeftijd een zeer kranige dame! 
 
Groot gezin 
 
Anna werd op 8 februari 
1924 geboren als nummer 8 
in een rij van 12 kinderen bij 
Dionijs Bastijns en Amelie 
Jansen op ‘t Looi in Meer. 
Als 5de jongste groeide ze op 
in een boerenfamilie tussen 7 
broers en 4 zussen.  
 
Anna heeft een goede jeugd 
gehad. Er was tijd om te 
spelen, maar er moest ook 
gewerkt worden op de boerderij.  
 
Anna ging tot haar 14de naar school in Meer. Daarna ging ze 
werken bij haar zus ‘tante To Bastijns’ op het Oosteneind in Meerle. 
Hier moest ze mee gaan “dienen”, helpen in het huishouden en 
helpen bij het boeren. 
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Loeren naar het veld 
 
Achter de boerderij van tante To lag er een 
grote akker en daar kwam altijd “ne knappe 
kerel” het land doen. Anna ging stiekem naar 
deze mooie jonge man kijken. Die kerel 
heette Ambroos Brosens en ze werden 
verliefd. De vonk sloeg over op een bal bij 
Ward Van Den Heyning in Meerle. Na een 
goed jaar verloofd te zijn, trouwden Anna en 
Ambroos op 11 juli 1945.  
 
 
 
 
 
 
Groot huwelijksfeest 
 
Anna’s echtgenoot, Ambroos, kwam ook uit een groot gezin van 11 
kinderen. Tel daar nog de 11 broers en zussen bij van Anna en zo 
kom je tot één hele grote familie op het huwelijksfeest. 
Het huwelijksfeest was thuis op ‘t Looi in de stal. Daar werd er 
gefeest tot in de vroege uurtjes. 
Na het huwelijk gingen ze op het Oosteneind wonen, bij moemoe 
Brosens, de moeder van Ambroos. Daar verzorgden ze samen de 
koeien en de varkens.  
Nadien bouwden ze zelf een boerderij op het Oosteneind en later 
nog een huis aan het Kaaltje (beekje) ook op het Oosteneind.  
De oorlog maakte Anna zeer bewust mee. Zo vertelde Anna nog dat 
er een bom bestemd voor Antwerpen in Meerle is gevallen. De 
meeste mensen kenden armoede tijdens deze periode, maar bij de 
boeren was er altijd wel eten. Ook vlak bij de grens werd er veel 
gesmokkeld. Ambroos zelf heeft in het leger gediend en is dus een 
oud-strijder. 
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7 keer een kleine Brosens 
 
In november ‘45  werd hun eerste dochter May geboren , daarna 
volgden er nog 6 in de rij. Denie-Toke-Frans-Jeanne-Jan en 
Lisette. 
Tijdens Anna haar bevallingen was het steeds vroedvrouw Jo Bras 
die kwam helpen. De bevallingen kwamen bij Anna niet altijd 
gelegen. Het kwam zelfs voor dat Anna eerst nog een koe moest 
melken om daarna vlug te gaan bevallen. 
 
Niet enkel dieren  
 
Heel hun leven hebben Anna en Ambroos geleefd 
volgens het boerenleven. Hier genoten ze van. Ze 
zorgden niet enkel voor de dieren. Anna en Ambroos 
hadden ook veel fruitsoorten waaronder krieken, 
appels, spekbonen, knoezels, asperges en 
frambozen.  
Zo vertelt Anna dat de frambozen moesten geplukt 
worden in houten tupsen. Deze tupsen werden eerst 
in het water gelegd om zo op te zwellen. Als dit 
gedaan was, waren de tupsen waterdicht.  
 
 
 
Groeiende familie 
 
De kinderen groeiden op en één voor één trouwden ze. Het 
trouwfeest van de oudste dochter van Anna vond plaats in het 
kippenhok van Anna en Ambroos. Natuurlijk werd dit pas gedaan 
toen het grote kippenhok leegstond en helemaal ontsmet was.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiux-m_1Z_hAhVpMOwKHS-_CwMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.marktplaats.nl/a/antiek-en-kunst/curiosa-en-brocante/m1357128984-authentieke-franse-plukbak.html&psig=AOvVaw1FMXvY2-xxUvcVbfuqXN5k&ust=1553684896363535
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Foto op trouwdag van oudste dochter  
 
De familie werd niet alleen groter door de komst van de  
schoonkinderen. Er kwamen 17 kleinkinderen en 29 
achterkleinkinderen.  Momenteel is er ook al 1 
achterachterkleinkindje. 
Spijtig genoeg zijn er ook al 3 kleinkinderen overleden. Hier denkt 
Anna nog vaak aan terug.  
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Na het pensioen een gouden bruiloft 
 
In 1998 vierden ze hun gouden bruiloft en zoals dat toen was in elk 
dorp hoorde er een heuse grote stoet bij. Het was een prachtige 
dag vol mooie herinneringen. 
De buren van Anna en Ambroos maakten er veel werk van en dat 
mocht gezien worden. Het was een onvergetelijke dag vol met 
onvergetelijke herinneringen. 
 

   
Foto’s van de gouden bruiloft 
 
Regelmatig komen de broers en zussen Bastijns nog bij elkaar. En 
dan is het een hele uitdaging om iedereen samen op de foto te 
krijgen! Dit is echt mooi om zien!  

 
Feest nonkel Sus 80 jaar, broers en zussen Bastijns 
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Samen vele uren dansen 
 
Anna had veel hobby’s. Eén van deze hobby’s was dansen.  
Elke hobby begint bij het begin. Dus heeft Anna eerst zelf de 
verschillende danspassen moeten leren. Wanneer ze deze goed 
onder de knie had, leerde Anna ze aan de andere 
gepensioneerden.  
Vele dansuren hebben Anna en Ambroos doorgebracht in de 
parochiezaal van Meerle. 
 

 
Foto van de dansles 
 

Naast de vele hobby’s gingen Anna en Ambroos ook graag op 
vakantie. 
Met Frans en Jan (kinderen) naar de zee en ook met de oud-
strijders verkenden ze de wereld.  

 
Vakantiefoto aan zee 
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Na hun pensioen gingen Anna en Ambroos dichter in ‘t dorp  van 
Meerle wonen, dichter bij hun zoon Jan. 
 
 
90-jarige 
 
Toen Anna 90 jaar werd, was het een groot feest voor al de 
familieleden in de voormalige Voorthoeve in Meerle. 
In november 2016 zette Anna de stap naar het WZC. Eerst als 
kortverblijver en in januari 2017 kon ze voorgoed bij ons blijven 
wonen.  
In het begin was het niet zo gemakkelijk om alles en iedereen 
achter te laten. Nu 2 jaar verder, voelt Anna zich hier best thuis. 
Haar kinderen komen haar geregeld bezoeken en ook de 
bezoekjes van haar kleinkinderen doen haar veel deugd.  
 
Anna doet de activiteiten bewust mee en als er dan in de cafetaria  
muziek is, gooit ze de beentjes nog wel eens los.  
 

 
 



46 
 

 
Samen met al haar kinderen tijdens één van onze familieontbijten 
poseren voor de foto 
 
 

Sinds korte tijd woont Julia de zus van Anna, ook in blok A. Tijdens 
het breigroepje ‘buurten’ ze gezellig over vroeger, mooi om aan te 
horen. 
 
 
We sluiten af met nog een tas koffie. Het was fijn om samen al die 
herinneringen over het leven van Anna te mogen delen.  
Anna geniet nog vele jaren warm omringd door jouw grote familie. 
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Medewerker in de kijker 
 
Naam: Arianne Van Den Heuvel 

Beroep: Zorgkundige 

Hoe lang werk je hier: 2 maanden 

Geboortedatum: 27/09/1998 

Burgerlijke staat: Thuiswonend 

Broers en zussen: 1 broer Jeroen 

Kinderen en kleinkinderen: geen 

Woonplaats: Beerse 

Hobby’s: wandelen in de bergen in 

Oostenrijk en uitgaan met mijn vrienden 

Lievelingsliedje: Kryptonite – 3 Doors Down 

Lievelingszanger of -groep: Ik luister naar heel veel, meestal 

staat er Studio Brussel op 

Lievelingsdier: Jaguar 

Lievelingseten: Witloofrolletjes met hesp en kaassaus uit de oven 

Mooiste film: Dirty Dancing 

Mooiste boek: Ik lees echt niet graag… 

Grootste wens: Die vertel ik jullie liever niet, anders komt mijn 

wens niet uit. Al zou ik hier heel graag willen blijven werken, want 

het is hier super leuk! 

 

 

 
 

  



48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


