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Voorwoord 

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

Een jaar is voorbij gevlogen. We kijken terug op de gebeurtenissen 

van het voorbije jaar en zien vol vertrouwen naar de toekomst. En 

ja, er gaat wat veranderen op campus Stede Akkers. Het oude 

rusthuis wordt gesloopt. Bewoners en families worden uitgenodigd 

voor een infovergadering.  

Bewoners kunnen vanop de eerste rij vanuit de leefruimte de 

afbraak- en bouwwerken volgen. Sommigen zijn zelfs toeschouwer 

vanuit hun kamer. Altijd wat te beleven!  
 
Met trots blikken we terug naar het actieplan dementie 2019. Wat 

is er al verwezenlijkt en welke goede voornemens stellen we voor 

2020?  
 
Vanaf eind januari zijn er de feestelijke familieontbijten op 

zaterdagmorgen. Het is een fijn ontmoetingsmoment, gewoon 

gezellig en gemoedelijk. Nog eens samen rond de feesttafel, net 

zoals thuis. We kijken er naar uit !  
 
De jarigen in ons huis bieden we graag een bloemetje aan en liefst 

nog een babbel erbij. Proficiat aan de jarigen.  
 
‘In herinnering’ kijkt terug naar onze overleden bewoners. We 

bewaren hun herinnering in ons hart en verwelkomen de 

nieuwkomers.  
 
Bewoner in de kijker is Fons Laurijssens. Fons vertelt vol warmte 

over zijn jonge jaren en zijn werk als smid. Hij laat ons meekijken 

in zijn levensloop. Samen met Odette deelt hij lief en leed en 

geniet zoveel mogelijk van alle mooie momenten. Dank u wel Fons 

om uw verhaal met ons te delen.  
 
Aan u allen veel warme vriendschap, gezondheid en geluk 

toegewenst in 2020!  
 

Veel leesplezier.  
Trees Mertens 
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 Activiteiten JANUARI  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Woe 1  NIEUWJAAR  

Don 2 10.00u Tijdschriften A & D In de kamer 

 14.00u  Bingo Leefruimte 

Vrij 3 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Djembé C Leefruimte 

14.00U Optreden ‘GeBaK’ Cafetaria 

Zat 4    

Zon 5 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 6 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 7 14.00u Nieuwjaarsreceptie Leefruimte 

Woe 8 10.00u Breigroepje  Leslokalen 

Don 9 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 10 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

Zat 11    

Zon 12 10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 13 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 14 14.00u Muzieknamiddag B & D Leefruimte 

Woe 15    

Don 16 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 17 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte  

10.00u Voorlezen voor bewoners 
met dementie 

Blok A 

Zat 18 08.45u Familieontbijt C Cafetaria 

Zon 19 10.00u Woorddienst C & D* Leslokalen 
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien. 
 
  

Maa 20 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 21 10.00u Wandeling Hoogstraten Leefruimte 

 14.00u Optreden Jos Bluekens Cafetaria 

Woe 22 14.00u Zangkoor Leslokalen 

Don 23 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 24 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 14.00u Filmnamiddag Leslokalen 

Zat 25    

Zon 26 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 27 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 28 10.00u Leescontacten Leefruimte 

10.00u Tijdschriften B & C In de kamer 

14.00u Verjaardagsfeest Leslokalen 

Woe 29    

Don 30 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 31 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 14.00u Boekenbedeling Kamer 
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 Activiteiten FEBRUARI  
 

Datum  Uur Wat? Waar?   

Zat 1 09.45u Familieontbijt D Cafetaria 

Zon 2 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 3 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 4 14.00u Muzieknamiddag A & C Leefruimte 

Woe 5    

Don 6 Vanaf 
10.00u 

Tijdschriften A & D Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 7 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 10.00u Djembé blok A Leefruimte 

Zat 8    

Zon 9 10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 10 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 11 08.15u Valentijnsontbijt Leefruimte 

14.00u Optreden Trabant Cafetaria 

Woe 12 10.00u Breigroepje  Leefruimte A1 

Don 13 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 14 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 15 
 

09.45u Familieontbijt B Cafetaria 

Zon 16 10.00u Woorddienst C & D* Leslokalen 

Maa 17 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 18 10.00u Wandeling in Hoogstraten Leefruimte 

10.00u Verjaardagsfeest Leslokalen 
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien. 
  

Woe 19    

Don 20 14.00u Bingo Leefruimte  

Vrij 21 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Gebruikersraad voor de 
afgevaardigden 

Vergaderzaal 1 

14.00u Filmnamiddag Leslokalen 

Zat 22    

Zon 23 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 24 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 25 10.00u Tijdschriften B & C Kamer 

10.00u Leescontacten Leefruimte 

14.00u Pannenkoeken voor 
vastenavond 

Leefruimte 

Woe 26 14.00u Zangkoor Leslokalen 

Don 27 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 28 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

14.00 Boekenbedeling blok C Kamer 
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Activiteiten in de kijker 
 

Optreden GeBaK 
 
Vrijdag 3 januari worden we verwend door 
het muzikale duo ‘GeBaK’. Elly en Koen 
komen voor ons muziek maken. 
 
GeBaK ontstond in het begin van de jaren 
negentig. Twee broers, Gert en Koen, en 
neef Bart hadden wel een muzikaal 
repertoire klaar, maar aan een naam was 
nog niet gedacht. Tijdens het 
brainstormen kwam plots iemand op het idee om de eerste letters 
van hun namen samen te voegen: Gert-Bart-Koen. GeBaK was 
geboren. Talloze optredens volgden, maar in 1998 kwam er een 
einde aan deze GeBaK-versie omdat de combinatie van intens 
repeteren, optreden en werken te zwaar werd.  
 
Gebeten door de muziekmicrobe vond Koen snel een nieuw 
GeBaK-ingrediënt. In Elly ontdekte hij niet alleen zijn grote liefde, 
maar ook de gedroomde tekstschrijfster. Samen zetten zij het 
GeBaK-avontuur verder.  
 
Kom op vrijdag 3 januari om 14u naar de cafetaria en geniet van 
hun sfeervolle optreden! 
 
Nieuwjaarsreceptie 
 

Dinsdag 7 januari 2019 heffen we het glas 

op het nieuwe jaar, samen met alle 

bewoners.  

We maken er een gezellige namiddag 

van met een lekker drankje en hapje.  

Kom om 14u naar de leefruimte en toost 

mee op het nieuwe jaar! 
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Familieontbijt 2020 

Genoot u vorig jaar ook zo van lekker eten tijdens het familie-

ontbijt? Of bent u nieuw en nieuwsgierig naar dit gebeuren?  

Het is een mooie jaarlijkse traditie waarbij we alle bewoners met 

zijn/haar familie uitnodigen om samen feestelijk te ontbijten. Net 

als vorig jaar organiseren we dit per blok, telkens op een 

zaterdagvoormiddag. 

U ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging met de 
volledige informatie.  
Dit zijn de data, schrijf ze alvast in uw agenda.  
 

 Blok C: Zaterdag 18 januari 2020 

 Blok D: Zaterdag 1 februari 2020 

 DVC: Zaterdag 8 februari 2020 

 Blok B: Zaterdag 15 februari 2020 

 Blok A: Zaterdag 14 maart 2020 
 
Zorg dat u er bij bent!   
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Optreden Jos Bluekens 
 
Op 21 januari komt Jos Bluekens 
optreden in de cafetaria. Samen met 
zijn accordeon zorgt hij voor een 
leuke, muzikale namiddag.   
Allemaal welkom vanaf 14u. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabant 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Op dinsdag 11 februari komt de groep ‘Trabant’ ons muzikaal 
verwennen. 
Eddie en Ans brengen leuke meezingers uit de tijd van toen. 
Smeer alvast je stembanden en kom mee zingen. Voor de 
liefhebbers ligt de dansvloer klaar. 
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Even terugblikken 
 

Gezelschapsspelen 

 

Op vrijdag 8 november speelden de leerlingen van de 

Minderhoutse basisschool Scharrel samen met ons 

gezelschapsspelen. 

Drukte en gezelligheid alom! 

 

 
Blok A 

 

 
Blok C 

 

 

 

 

 

 

Blok B 

Blok D 
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Bezoek knuffelhonden 

 

Natte neusjes 

Vieze pootjes 

Een kus, een knuffel  

Zo speciaal 

Wie zijn leven deelt met een hond 

Is het rijkste van allemaal. 

 

 
Blok C 

 

 
Blok D 
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Leescontacten 

 

Iedere maand organiseren wij 

in elke leefruimte de activiteit 

‘leescontacten’. Samen lezen 

we uit de knipselkrant allerlei 

actuele en regionale artikels. 

We babbelen er nog verder 

over. Vele bewoners genieten 

hier elke keer weer van. 

 

 

 

 

Preview openbedrijvendag  

 

Bewoners, familie en 

medewerkers kregen de kans 

om als eerste een blik te 

werpen op de vele mooie 

foto’s, teksten ter informatie en 

de vele hulpmiddelen en 

materialen die we gebruiken in 

het WZC. De dagelijkse 

werking van ons woonzorgcentrum werd op 6 

oktober voor het grote publiek in de 

schijnwerpers gezet. Het mocht gezien en 

bewonderd worden. 810 bezoekers mochten we 

verwelkomen.  

 

 

 

  

Blok A 
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Accordeonoptredens 

 

De groepen uit Beerse en 

Turnhout bekoorden vele 

bewoners met hun muzikale 

talent. Geniet nog even mee 

van enkele sfeerbeelden. 
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Ouderenweek 2019 

 

Van 18 tot en met 24 november vierden 

we de ‘ouderenweek’. Tijdens deze week 

werden alle bewoners getrakteerd met 

verschillende kleine dingen. Een bloemetje 

op tafel, een praline tijdens de bingo, een 

mooie placemat bij het ontbijt en een 

heerlijke breughelmaaltijd tijdens het 

avondeten. Het zijn de kleine dingen die 

het doen!  
 
 

 

 

  

Blok A 

Blok A 
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Schoenenverkoop 

 

Samen kiezen is zoveel gezelliger. 

Verschillende bewoners pronken met mooie en nieuwe schoenen 

aan hun voeten. Fijn! 

 

 

 

 

Spaghettiavond (achter)kleinkinderen 
 

Vrijdagavond 22 november toverden we de cafetaria om tot een 

groot spaghettifestijn voor jong en oud. Vele (achter)kleinkinderen 

genoten samen met hun (over)grootouder(s) van een heerlijk bord 

spaghetti en een lekker dessertje. Het was een gezellig samenzijn. 

De bewoners straalden tussen het jonge volkje. Geniet maar even 

mee van enkele sfeerbeelden.  
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Heerlijke soep 

 

Echte winterkost, erwtensoep met worst.  

Verser dan vers, zo smaakt soep het best! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Music maestro 

 

‘Mooi zijn alle vrouwen’, 

‘Daar bij die molen’ en ‘In’t 

kleine café aan de haven’, 

… 

Onder begeleiding van 

accordeonisten May en 

Louis werd het weer een 

geslaagde muzieknamiddag.  

 

 

 

Blok C 

Blok C 



19 
 

 

Ook in blok A stond er een 

muzikale namiddag op het 

programma. Geen muzikant 

deze keer, dus werd de 

technologie ingeschakeld! Met 

ondersteuning van muziek 

afgespeeld op de televisie zong 

iedereen uit volle borst mee.  

 

 

 

 

 

Gezellig tafelen  

 

Niets zo gezellig dan na het ontbijt samen de krant te lezen.

 

Blok A 

  

Blok A 
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Sinterklaas  

Ook in het woonzorgcentrum kwam Sinterklaas met zijn zwarte 

pieten langs. Zij brachten veel lekkers en vooral ook veel 

ambiance mee! Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, 

gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. 
 

 
Blok A 

 

 

Blok C 

 

 

Blok B 

Blok D 
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Wie zoet is krijgt lekkers, … De bewoners werden verwend met 

een uitgebreid ontbijt om de komst van Sinterklaas te vieren. 

 

 

 

Ook voor de (achter)kleinkinderen die hun schoentje hadden 

gezet, kwam Sinterklaas langs. Dank u sinterklaasje!  

 

 
 

  

Blok C 
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Bloemschikken  

 

Nu het sneller donker wordt en het ‘s morgens later licht is, maken 

we het gezellig binnen. Kerstmis komt eraan! De kerstballen 

komen uit de kast en de leefruimtes worden mooi versierd. 

 

 

 

Nieuwjaarskaarten maken 

 

Met het nieuwe jaar in zicht werd er in blok B hard gewerkt aan 

nieuwjaarskaarten. Het resultaat mag er zijn.  

 
 

Blok A Blok C 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Januari 2019 

 

blok A 

Schrijvers Jos 07/01/1932 88 j A 013 

Neeckx Treza 

Laurijssens Fons 

Bevers José 

15/01/1928 

25/01/1927 
29/01/1927 

92 j 

93 j 

93 j 

A 508 

A 308 

A 512 

    

blok B 

Van Hees Anna 

Van den Heuvel Julia 

28/01/1926 

29/01/1943 

94 j 

77 j 

B 305 

B 507 

    

blok C 

Verheyen Hilda 

Leuris Jeanne 

Lambrechts Fons 

04/01/1937 

15/01/1930 

21/01/1943 

83 j 

90 j 

77 j 

C 308 

C 210 

C 214 

 

blok D 

Donckers Annie 

Verholen Karel 

Tax Lisa 

Jansen Maria 

08/01/1925 

17/01/1929 

20/01/1924 

28/01/1933 

95 j 

91 j 

96 j 

87 j 

D 208 

D 206 

D 011 

D 509 

 

We vieren de jarigen van januari op 28 januari 2020.  
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Februari 2019 

 

blok A 

Bastijns Anna 08/02/1924  96 j A 310 

    

blok B 

Van den Heuvel Jaak 

Krijnen Maria 

03/02/1934 

19/02/1939 

86 j 

81 j 

B 009 

B 308 

    

blok C 

Jacobs Dina 

Baetens Ivonne 

03/02/1948 

25/02/1931 

72 j 

89 j 

C 510 

C 314 

 

blok D 

Voet Jan 

Bijnens Hugo 

Livens Fons 

Jageneau Tina 

De Bie Lisa 

03/02/1936 

04/02/1943 

05/02/1927 

09/02/1924 

16/02/1929 

84 j 

77 j 

93 j 

96 j 

91 j 

D 010 

D 212 

D 311 

D 506 

D 013 

Snoeys Maria 24/02/1953 67 j D 307 

 

We vieren de jarigen van februari op 25 februari 2020. 
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 Nieuwkomers  
 

Snoeys Maria Van Dun Anna 
 

 

 

Afkomstig van: Meer Afkomstig van: Meersel-Dreef 

Kamer: D 307 Kamer: C 307 
 
  

Bronvermelding: https://pixabay.com/nl/illustrations 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Vervoort Anna     ° 07/09/1927 - † 15/11/2019 

Braspenning Pieter Jan   ° 16/02/1930 - † 30/11/2019 

Anthonissen Maria    ° 07/10/1930 - † 15/12/2019 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de stilte komt 
 

Nu ‘trouwrumoer rondom jou is verstomd, 
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 

nu voel ik dat er ‘n diepe stilte komt 
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

En telkens weer zal ik je tegenkomen, 
we zeggen veel te gauw: het is voorbij. 

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei. 
Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het stille landschap gaan. 
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

Toon Hermans 
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Vervoort Anna    ° 07/09/1927 - † 15/11/2019 

B 310 

 

Lieve Anna,  

 

Of Anneke, zo werd je het liefst 

genoemd. Groot van gestalte was je 

niet. Een groot hart, dat had je zeker 

wel!  

In de korte tijd dat je bij ons bent 

geweest hebben we dat allemaal mogen 

voelen.  

  

Amper een week was je in blok B op 

kortverblijf. Je verblijf in Stede Akkers was een tijdelijke oplossing 

voor je naar het WZC in Rijkevorsel zou verhuizen. De plaats waar 

je geboren en getogen bent.  

 

Je kleinzoon Michiel werkt in blok B als zorgkundige. Wat vond je 

het fijn als hij aan het werk was. Wanneer je Michiel zag begonnen 

je ogen te stralen. Ook op de rest van je familie was je erg trots, 

dat hebben we wel gezien.  

 

Je had graag mensen om je heen. Overdag samen met de andere 

bewoners in de leefruimte tv kijken, naar muziek luisteren of in je 

boek lezen. Je deed ook direct mee met de bingo. Je speelde vier 

op een rij met de kinderen van de lagere school die op bezoek 

kwamen. Ook genoot je intens van het accordeonoptreden.  

 

En plots ging het allemaal heel snel. Toch ben je rustig ingeslapen.  

Anneke, we hadden graag nog wat langer voor je gezorgd.  

Rust nu maar zacht, dat heb je verdiend.  
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Braspenning Pieter Jan  ° 16/02/1930 - † 30/11/2019 

C 307 

Lieve Pieter Jan 
 

In oktober 2018 ben je samen met je 

vrouw Netje hier komen wonen. Je keek er 

naar uit. Toen de definitieve verhuis 

dichterbij kwam, ging het helemaal niet 

goed met jou. Netje verhuisde alleen en jij 

kwam een week later. In het begin wou je 

zelf heel graag ten volle beleven, maar je 

lichaam protesteerde en had rust nodig. 

Samen maakten we er toch het beste van.  
 

Toch keerde plots het tij. Jouw gezondheid ging zienderogen 

vooruit. De tweede kamer werd een gezellige woonkamer. Samen 

konden jullie meer en meer genieten van ‘de welverdiende oude 

rustdag’. Eindelijk in Hoogstraten, eindelijk terug in min of meer 

goede gezondheid samen. Jullie droegen elkaar! Jullie wisten zo 

goed wat erbij elkaar omging dat het voor ons een grote 

geruststelling was. Jij deed met alle aangeboden activiteiten mee, 

terwijl Netje de rust van de kamer verkoos. Soms leek het zelfs of 

Jan aan zijn tweede jeugd wou beginnen. Hoe zotter, hoe beter.  
 

Vele kinderen heeft hij veilig de straat over gezet in Minderhout. 

Jan was dan ook een gekende en graag geziene man. Veel tijd 

hadden we niet nodig om jou te leren kennen. Als de woorden er 

niet waren, zagen we het aan je ‘deugnietenogen’ of vrolijke lach.  
 

En toen keerde het tij weer. De woonkamer werd noodgedwongen 

een slaapkamer. Zo hadden jullie je eigen plek om te rusten. 

Lichamelijk ging het allemaal niet zo vlotjes meer. Pijnlijk was het 

geen deel meer uit te kunnen maken van het dagelijks leven in het 

WZC. Jij had ondertussen ieders hart wel gestolen.  
 

Jan, rust nu maar en maak je geen zorgen.  

Wij zorgen goed voor jouw liefste Netje.  
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Anthonissen Maria   ° 07/10/1930 - † 15/12/2019 

C311 

Lieve Maria,  

 

Juli 2015 kwam je in het WZC wonen. Je 

was vertrouwd met de omgeving omdat je 

in ‘De Wingerd’ woonde. 

Eenmaal hier had je direct een mooie, 

gezellige kamer. Je voelde je hier thuis. Er 

ontstond een fijne band van wederzijds 

respect. Wij wisten hoe je wou zitten of 

liggen in je comfortabele relaxzetel. Hoe je 

alles dicht bij de hand wou hebben om zo zelfstandig mogelijk te 

kunnen functioneren. 

 

Met weemoed kon je terug denken aan vroeger. Die fijne 

herinneringen kleurden jouw oude dag. De reminiscentieprojecten 

zoals de school, het café, de communie en onlangs nog de 

geboortekamer waren voor jou momenten waar je naar uitkeek en 

die je ten volle beleefde. Zo was ook het filocafé lange tijd één van 

je favorieten. 

 

Het lezen van een goed boek of het kleuren van een ingewikkelde 

mandala vond je fijn. Tot op de dag dat je ogen dit niet meer 

toelieten.  

 

En dan werd je lange tijd opgenomen in het ziekenhuis. We keken 

uit naar je terugkomst. We waren zeer blij dat je zelf ook content 

was om terug thuis te zijn.  

 

En nu plots ben je er niet meer. We weten dat het voor jou goed 

was, maar de leegte is er ook in menig hart.  

 

Rust nu maar zacht, Maria. Je hebt het dubbel en dik verdiend. 
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Mededelingen 
 

Vanaf 1 januari 2020 kan je als bewoner van campus Stede 
Akkers samen met je familie deelnemen aan het familierestaurant, 

elke laatste zondag van de maand. 
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In januari staat er paprikasoep, kalkoenrollade met dragonsaus, 
boontjes, kroketten en gebak op het menu. 
In februari wordt het winterse boerensoep, Ardeens gebraad met 
rode wijnsaus, groentenkrans, aardappelnootjes en gebak. 

 
Inschrijven kan vanaf 1 maand voorafgaand aan het 

familierestaurant. Smakelijk! 
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Wij bouwen ’t Gastenhuys 
 
Hoera!  
We hebben een 
bouwvergunning gekregen 
voor de bouw van ’t 
Gastenhuys.  
 
Dat betekent dat het oude 
rusthuis binnenkort zal 
verdwijnen.  
We verwachten dat de 
afbraakwerken aan het oude 
rusthuis zullen beginnen in 
februari 2020. We gaan 
proberen om ervoor te zorgen 
dat de afbraak zo weinig 
mogelijk hinder veroorzaakt, 
maar het is natuurlijk niet uit te 

sluiten dat er op bepaalde 
periodes veel meer lawaai zal zijn 
als anders. 
 
Natuurlijk wil je weten hoe het 
nieuwe gebouw, ’t Gastenhuys, er 
zal uitzien en hoe de bouw ervan 
zal verlopen.  
 
’t Gastenhuys wordt een 
energievriendelijk gebouw met 
een aantrekkelijk plein en een 
ondergrondse parkeergarage. In 
het gebouw komen 35 
assistentiewoningen. Op het 
gelijkvloers zullen een zevental 
zorgverlenende diensten worden 

‘Dit zijn ontwerpen. Het 
uiteindelijke gebouw zal 

vermoedelijk niet exact hetzelfde 
zijn.’ 

‘Dit zijn ontwerpen. Het 
uiteindelijke gebouw zal 

vermoedelijk niet exact hetzelfde 
zijn.’ 
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gehuisvest, zoals een winkel voor medische hulpmiddelen en 
(hopelijk) ook een nierdialysecentrum.  
 
Voor de bewoners van het woonzorgcentrum en hun familie 
organiseren we op 25 januari een informatieavond over het 
nieuwe gebouw. Jullie zijn welkom in de cafetaria van lokaal 
dienstencentrum Stede Akkers om 9 uur. 
 
Er volgt nog een herinneringsbrief in uw postvak. 

  

 

‘Dit zijn ontwerpen. Het uiteindelijke gebouw zal vermoedelijk 
niet exact hetzelfde zijn.’ 
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Actieplan dementie: terugblikken en vooruitkijken 

 

Aan het einde van het jaar blikken we graag even terug op dat wat 

geweest is en kijken we uit naar dat wat gaat komen in 2020.  

  

In samenspraak met bewoners, familie, medewerkers en 

vrijwilligers werd eind 2018 een actieplan dementie opgesteld waar 

het Dementie Support Team (DST) mee aan de slag is gegaan.  

 

In het actieplan dementie zijn 6 doelstellingen opgenomen.  

Als eerste doelstelling zetten we in op dagbesteding op maat van 

bewoners met dementie. Hierbij enkele acties die we hebben 

uitgevoerd.  

- Het uittesten van het werken met avonddiensten door de 

paramedische dienst (1 avond per week). Tijdens deze 

avonddienst is er aandacht voor bewoners die in de 

leefruimte zijn. De bedoeling is huiselijkheid te brengen door 

er gewoon te zijn. Gezelligheid en rust zijn uitgangspunten. Er 

wordt ingegaan op het sundowning syndroom. Personen met 

dementie ervaren in de late namiddag/avond meer onrust, 

verwardheid en ondervinden vaak agitatie. De avonddienst 

kan hier dan op inspelen. Anders worden bewoners naar de 

kamer gebracht tot aan de avondzorg. Na een positieve 

evaluatie werd beslist om de avonddiensten vanaf 2020 

officieel in te plannen. Voor meer informatie kan u terecht bij 

de animator of ergo van uw afdeling. 

 
- Tijdens de week van dementie voorzien 

we extra uren voor zorgkundigen om 

individuele activiteiten te doen met 

bewoners met dementie. Veel mooie 

initiatieven werden opgezet: deelname 

aan een voetbaltraining, bezoek aan een 

kinderdagverblijf en bibliotheek, 

fietstochten, … 
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- Op de tv’s in de leefruimte installeerden we chromecast. 

Chromecast zorgt ervoor dat de tv met wifi is verbonden. 

Hierdoor kan men onder andere via YouTube programma’s 

en muziek uit de tijd van toen opzetten. Herinneringen en 

nostalgie alom! 

  

- We werkten ook al met 

reminiscentieprojecten zoals de 

geboortekamer. Het bewust ophalen 

van herinneringen is voor bewoners 

met dementie een meerwaarde.  

 

- De SENSO-kar is in volle uitwerking. 

Het is een kar met materialen bedoeld 

om de zintuigen te prikkelen of net rust 

te bieden. In 2020 zal de SENSO-kar z’n intrede doen. Verder 

wordt er blijvend ingezet op het uittesten van andere 

hulpmiddelen op vlak van dagbesteding (bv. interactieve 

speltafel, …). 

 

- Door de verschillende voelschorten, met dank aan KVLV 

Meerle,. worden mensen met dementie zintuigelijk geprikkeld. 

Op de schorten zijn verschillende voelmaterialen genaaid. 

Daar waar verbale communicatie moeilijker wordt, biedt 

zintuigelijke prikkeling een ingangspoort om op een andere 

manier te communiceren. 

Inzetten op huiselijkheid is een tweede doelstelling in het 

actieplan dementie. Meer en meer wordt bewust ingezet op het 

gebruik van de kleine zithoek om overprikkeling bij bewoners met 

dementie te voorkomen. Ook tijdens de avonddiensten van de 

paramedische dienst willen we inzetten op huiselijkheid.  
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In 2020 zal de invulling van de zorgkundige dagdiensten bekeken 

worden om één van de initiële doelstellingen ervan namelijk meer 

aanwezigheid van medewerkers in de leefruimte te optimaliseren. 

Ook de herkenbaarheid van de slaapgangen staat hoog op de 

agenda van het DST voor het komende jaar. 

 

Een derde doelstelling, 

zorg op maat van 

bewoners, heeft het 

afgelopen jaar geleid 

tot het sterk inzetten 

op hulpmiddelen. Zo 

werd de GPS-horloge 

geïntroduceerd. Een horloge waarmee bewoners met dementie 

buitenshuis kunnen vertoeven mét de gerustigheid voor zichzelf 

en/of familie en medewerkers dat er getraceerd kan worden indien 

nodig.  

Om zorg op maat te bieden is het belangrijk om betrokken 

medewerkers de nodige informatie te geven. Zo werd in 2019 

gestart om ook aan logistieke medewerkers die informatie te 

geven die nodig is om zorg op maat te bieden. 

Vraaggerichte zorg is een blijvende uitdaging voor de toekomst. 

 

Een vierde doelstelling gaat over de deskundigheid en 

betrokkenheid van medewerkers. 

In 2019 werd een vorming uitgewerkt voor nieuwkomers. Dit 

resulteerde in een uitgewerkt vormingsaanbod dat vanaf 2020 in 

het woonzorgcentrum van start gaat. 

Alle medewerkers kunnen tweejaarlijks een vorming rond 

dementie volgen. Er werd een lijst gemaakt van informatie over 

dementie (boeken, tijdschriften, …) die in het woonzorgcentrum 

aanwezig zijn zodat de medewerker deze info eenvoudig kan 

terugvinden en gebruiken. 
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Verder is het voorbije jaar contact opgenomen met de 

stagescholen waarmee het woonzorgcentrum samenwerkt om 

samen de lesinhoud over dementie te bekijken. Op die manier 

kunnen stages goed voorbereid worden.  

 

In het kader van een vijfde doelstelling, betrokkenheid van 

familie, werden het voorbije jaar sporadisch gesprekken gepland 

met familie, medewerkers en eventueel bewoner om de 

dementiezorg te bespreken daar waar zich een vraag voordeed. In 

de toekomst willen we hier blijvend op inzetten. 

Voor 2020 wordt een plan uitgewerkt om systematisch een overleg 

in te plannen voor alle bewoners waarbij familie en verschillende 

disciplines van de medewerker betrokken zijn. 

 

Het stilstaan bij het samenleven in heterogene zorggroepen is 

een zesde doelstelling van het actieplan dementie. 

Verdraagzaamheid creëren door met medebewoners te spreken 

over dementie en in te zetten op een positieve beeldvorming 

tijdens de week van dementie, kan hiervan een voorbeeld zijn. Of 

door het spelen van het spel ‘De Bovenkamer’. Verder zetten we in 

op hulpmiddelen om symptomen van dementie, die als storend 

worden ervaren door medebewoners, te minimaliseren. Bij 

nachtelijk doolgedrag, waarbij een bewoner met dementie andere 

kamers binnen gaat, wordt een valmat of deuralarm geïnstalleerd. 

Hierdoor is de medewerker op de hoogte wanneer een bewoner 

zijn of haar kamer verlaat en kan men tijdig de bewoner terug naar 

de kamer begeleiden, alvorens deze op de kamer van andere 

bewoners binnen gaat. 

 
Heel wat werk verzet, nog heel wat werk voor de boeg. 

Ook in 2020 gaan we verder met het actieplan dementie. 
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Heb je tips, vragen of feedback? 

 

Je kan hiervoor terecht bij de DST-medewerker van jouw afdeling 

of bij de referentiepersoon dementie Kim Michielsen. 

 

Blok A: Linda Van Der Auwera 

Blok B: Marleen Aerts 

Blok C: Stephanie Bartholomeeusen 

Blok D: Ellen Boden 

DVC: Iris Meeuwes 
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Bewoner in de kijker 

 
Op een koude donderdagmorgen 
had ik een afspraak met Fons 
Laurijssens. Enkele weken geleden 
vroeg ik aan Fons of hij graag 
‘bewoner in de kijker’ wilde zijn en 
hij stemde meteen toe. 
“Ze zullen me beter kennen als de 
smid van Hoogstraten”, vertelde hij.  
Fons is een welbekend persoon in 
onze stad en ver daarbuiten. 
Gezellig op zijn kamer en in het 
bijzijn van Odette deed Fons zijn 
verhaal. 
 

 
 
 
 
 
Op 25 januari 1927 werd er in 
Minderhout op Hal bij Jaak 
Laurijssens en Carolina Meyvis een 
zoon Fons geboren. 
Het gezin bestond reeds uit 2 
dochters, Trees en Maria. Fons was 
hun jongste telg. 
 

Fons op 13-jarige leeftijd 

Fons met zijn 2 zussen 
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De geboorte van Fons was een hele gebeurtenis in het gezin en 
werd in goede banen geleid door vroedvrouw mevrouw Rogiers.  
 
 

 
 
 
Vader en moeder Laurijssens baatten een kleine kruidenierswinkel 
uit op Hal. Ze verkochten er ook wild: gevogelte, konijnen en 
reeën. Dit alles was afkomstig uit de bossen van de heer 
Voortman, waar vader Jaak het kocht. Ook brachten stropers nog 
een kleine hoeveelheid wild aan. Zelfs een wildwinkel in 
Antwerpen was dol op deze lekkernij. 
Jaak bezorgde het aan de winkel en reed er naartoe met ‘de 
stoker’ van Minderhout, die daar kolen verkocht. 
Moeder hield dan thuis de winkel open. Verder hadden ze ook 
koeien en varkens. 
 
Fons liep school in Minderhout en moest elke dag 5 km heen en 
5 km terug lopen op klompen. Tijdens de winter waren zijn kousen 
en voeten nat en moesten deze telkens opwarmen en drogen aan 
de Leuvense stoof in de klas. 

Fons samen met Odette en zijn 2 zussen  Fons met zijn 2 zussen 
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Na de lagere school ging Fons nog 3 jaar 
naar de vakschool in Hoogstraten. Daarna 
volgde hij nog 2 jaar avondschool, terwijl hij 
reeds werkzaam was. Telkens hij naar school 
liep, kwam hij voorbij de smid en rook hij de 
geur van verbrande hoeven van beslagen 
paarden. Dit deed hem beslissen om zelf 
smid te worden. 
 
Om dit tot een goed einde te brengen, liep hij 
vanaf zijn 17de jaar nog 2 jaar school aan de 
‘paardenhoefschool’ in Anderlecht. Tot op 
heden is dat trouwens nog de enige 
hoefschool in België. 
 
Hij vertrok daarvoor om 6 uur ‘s morgens in Hal en nam in 
Hoogstraten de bus naar Antwerpen. Daar vertrok hij met de trein 
naar Brussel-Noord en vervolgde hij zijn reis met tram 64 tot in 
Anderlecht. En christelijk als Fons was, stapte hij ondertussen nog 
even af in de Nieuwstraat in Brussel om daar de mis te volgen. 
 
 
 
 

 
Na zijn opleiding ging hij werken bij een 
jonkman smid om zo deze zaak over te 
nemen op z’n 22ste levensjaar. 
Zijn vader stond toen borg voor hem en zo 
kon hij zijn droom waarmaken. 
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Op de leeftijd van 21 jaar kwam hij zijn 
vrouw tegen, Anna Blockx. Zoals dat 
toen werd gezegd, was dit tijdens een 
avondje buurten. De vonk sloeg snel 
over en hij trouwde met Anna in 1951.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fons en Anna kregen op hun beurt 2 
dochters, May en Carine. 
Samen baatten ze de welbekende 
winkel uit op de Vrijheid 94 in 
Hoogstraten, beter bekend als ‘De 
Smid’ van Hoogstraten.  
 
 
  

Fons met dochter 
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Heel wat ijzerwaren, huishoudartikelen en stoven gingen over de 
toonbank. Beslagen van paarden was ook iets dat door hen werd 
gedaan.  
 
Stoven werden zelfs 
te voet naar de 
klanten gebracht, 
tezamen met mortel 
en stenen om deze 
ter plaatse in te 
metsen, aan te 
steken en te 
ontvetten. Zelfs tot in 
Rijkevorsel, Sint-
Lenaarts en 
Loenhout bracht hij 
de kachels met de 
stootkar te voet aan huis. 
 
 
Zijn vrouw Anna is gestorven in 1989. Ze stierf op zeer korte tijd  
ten gevolge van een ziekte. Dat is de reden waarom Fons zijn 
winkel verkocht aan de ‘Koeiketel’. 
 
Ondertussen heeft Fons 6 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen 
waar hij ontzettend van houdt. 

                           

Winkel Laurijssens 
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Fons was jaren actief bij de brandweer 
van Hoogstraten en zat er zelfs in het 
dagelijks bestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
Ook biljarten deed hij graag en dat was een regelmatige bezigheid 
waar hij zijn dagen mee vulde. 
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In 1990 leerde hij Odette De Smedt uit Bornem kennen. Ze gingen 
boven de winkel wonen in Hoogstraten 
 
Samen met Odette ging Fons gedurende 10 jaar elke winter 
overwinteren in Tenerife. Van oktober tot maart zochten ze de 
warmte op. 

 
Toen het lichamelijk wat minder ging, besloten ze om een eigen 
appartement te kopen hier bij ons aan de kust . 
Hun oog viel op De Haan - Wenduine en daar genoten ze van hun 
oudere dag samen. 
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Na een 8-tal jaar besloot Fons om terug te keren naar zijn 
vertrouwde Hoogstraten, onder zijn vertrouwde toren. 
Odette volgde hem en zo kwamen ze bij ons in blok A terecht. 
 
Vele mooie en minder mooie herinneringen hebben ze achter 
moeten laten. Nu ze in hun kamer met zicht op de Heilig Bloedlaan 
wonen, voelt het goed om hier te zijn. 
Samen willen ze hier nog vele mooie momenten beleven. 
 
Je ziet Fons en Odette geregeld buiten een ‘wandelingske’ maken 
en tijdens optredens in de cafetaria zijn ze vaste klanten. 
Na een uurtje te hebben gebabbeld met Fons en Odette ben ik 
ervan overtuigd dat ze hier graag zijn, in ons ‘warme thuis’, 
genietend van elkaar!  
 
 

Bedankt voor deze warme babbel!  
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Medewerker in de kijker 
 

Naam: Denise Gallé 

Beroep: Ergotherapeut in blok B  

Hoe lang werk je hier: 6 jaar  

Geboortedatum: 4 mei 1992 

Burgerlijke staat: Gehuwd  

Broers en zussen: Ik heb één oudere zus, 

Melissa. 

Kinderen en kleinkinderen: Eén zoontje Juul van 8 maanden.  

Woonplaats: Ravels 

Hobby’s: Gezellige uitjes met familie en vrienden 

Sport: Groepslessen in de fitness 

Lievelingsliedje/ Lievelingsgroep: Geen specifieke groep of 

liedje. Ik luister dagelijks naar de radiozender MNM.  

Lievelingsdier: Hond  

Lievelingseten: Alle Italiaanse gerechten….mmm.  

Mooiste film: Lion 

Mooiste boek: De vliegeraar van Khaled Hosseini  

Grootste wens: Ik wens jullie allen, een paraplu als het regent, 

een onverwachte ontmoeting, een precies goed gekookt eitje, een 

warme glimlach van je gebuur,… Kortom geluk in grote en kleine 

dingen in 2020.  
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