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Voorwoord  

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  
 
De voorbije maanden zijn we verwend met mooie, warme dagen en veel 
zon. Heerlijk is dat. Bewoners die met hun bezoek gaan wandelen of 
gewoon zitten te keuvelen rond de dierenweide en de kapel. Het is een 
alledaags vertrouwd beeld op Campus Stede Akkers.  
 
Toen de processie van Heilig Bloed passeerde was het bijna ontroerend 
mooi hoe op elk terras en voor elk raam bewoners zaten te kijken naar 

het gebeuren. Van bovenuit gezien was het gewoon indrukwekkend om 
te zien hoe de processie zich voortschreed.  
 
De zomer heeft altijd zomerse activiteiten in petto: een terrasje doen, 
gaan wandelen, samen voetbal kijken op groot scherm en supporteren 
voor de Rode Duivels, activiteiten met (achter) kleinkinderen ...  
Bewoners genieten van het fietsen met de duofiets. Hierbij een 
uitnodiging aan de familie om eens samen te gaan fietsen. Reserveren 
kan via het centraal onthaal.  
 

De jarigen in ons huis krijgen zoals gewoonlijk een bloemetje 
aangeboden door Stede Akkers. Proficiat aan de jarigen!  
 
‘In herinnering’ kijkt terug naar onze overleden bewoners. We bewaren 
hun herinnering in ons hart en verwelkomen de nieuwkomers. Dat ze zich 
hier gauw thuis mogen voelen.  
 
Bewoner in de kijker is deze maand Jan Van Den Bogerd, zoveel 
kwajongensstreken, zoveel straffe verhalen, … maar ook zoveel liefde 

voor zijn vrouw Toke en zijn familie. Dank u wel Jan om uw vrolijk 
levensverhaal met ons te delen.  
 
Aan u allen vele zalige zomerse dagen toegewenst.  
 
 
Veel leesplezier.  
Trees Mertens 
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 Activiteiten JULI  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Zon 1 10.00u Misviering A en B* Leslokalen 

Maa 2 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 3 12.00u Barbecue Leefruimte 

 14.00u Muzieknamiddag C & D Leefruimte 

Woe 4 10.00u Breigroepje A & C Leefruimte A1 

Don 5 10.00u Tijdschriften A & D Op de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 6 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

 10.00u Djembé blok A Leefruimte 

Zat 7    

Zon 8  10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 9 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 10  10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

Woe 11  Vlaamse Feestdag  

Don 12 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 13 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

Zat 14    

Zon 15  Misviering blok A & B* Leslokalen 

Maa 16 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 17 10.00u Markt met terrasbezoek Cafetaria 

 10.00u Bloemschikken ‘zomer’ Leefruimte 

Woe 18 10.00u Breigroepje B & D Leefruimte D1 

14.00u BBQ met de kleinkinderen
  

Leslokalen 
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*Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien. 
 

  

Don 19  14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 20 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 21  Nationale feestdag  

Zon 22  10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 23 10.00u Zetelfietsen  Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 24 8.15u Vakantieontbijt Leefruimte 

 10.00u Leescontacten Leefruimte 

 14.00u Optreden Trabant Cafetaria 

Woe 25 14.00u Zangkoor Leslokalen 

Don 26 10.00u Boekenbedeling A-B In de kamer 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 27 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 14.00u Boekenbedeling Blok C Op de kamer 

Zat 28    

Zon 29 10.00u Misviering blok A en B* Leslokalen 

Maa 30 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 31 10.00u Tijdschriften B & C In de kamer 

 14.00u Verjaardagsfeest jarigen juli Leslokalen 
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 Activiteiten AUGUSTUS  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Woe 1 
   

Don 2 10.00u Tijdschriften A & D In de kamer 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 3 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

 10.00u Djembé spelen blok B Leefruimte 

Zat 4    

Zon 5 10.00u Misviering blok C & D* Leslokalen 

Maa 6 10.00u Zetelfietsen  Leefruimte 

Din 7  10.00u Volksspelen Blok C Leefruimte 

 14.00u Volksspelen Blok A Leefruimte 

 14.00u Muzieknamiddag B & C Leefruimte 

Woe 8 10.00u Breigroepje A & C Leefruimte A1 

 10.00u Volksspelen Blok D Leefruimte 

Don 9 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 10 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

Zat 11    

Zon 12 10.00u Misviering blok A & B* Leslokalen 

Maa 13 10.00u Turnen Cafetaria  

Din 14 8.15u Moederdagontbijt Leefruimte 

 10.00u Wandeling Hoogstraten  
Kerklokken terug in de toren   

Leefruimte  

 14.00u Volksspelen blok B Leefruimte 

Woe 15  Onze-Lieve-Vrouw 
Hemelvaart 
Misviering C & D* 

 

 10.00u Misviering Moederdag 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 Misviering blok A & B* Leslokalen 

Maa 20 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 

Din 21 10.00u Terrasje in Hoogstraten Cafetaria 

 14.00u Optreden Bart Van Delm  Cafetaria 

Woe 22 10.00u Breigroepje B & D Leefruimte D1 

Don 23 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 24 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 25    

Zon 26 10.00u Misviering blok C & D* Leslokalen 

Maa 27 10.00u  Turnen Leefruimte 

 14.00u Zomerwandeling  met 
kleinkinderen 

Blok B inkomhal  

Din 28 10.00u Leescontacten Leefruimte 

 10.00u Tijdschriften B & C In de kamer 

 14.00u Verjaardagsfeest, jarige 
augustus 

Leslokalen 

Woe 29 12.00u Mosselen & vol au vent Leefruimte 

 14.00u Zangkoor Leslokalen  

Don 30 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 31 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

 14.00u Boekenbedeling blok C In de kamer 
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Activiteiten in de kijker 
 

Barbecue in de leefruimte 
 
Op dinsdag 3 juli kunnen jullie allen genieten van een lekkere barbecue! 
Met verse groenten zetten we een zomers buffet klaar! Wie na deze 
barbecue nog niet genoeg heeft van al dit lekkers, kan zich achteraan dit 
briesje inschrijven voor een barbecue samen met de kleinkinderen! Deze 
gaat door op woensdag 18 juli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezellig met de (achter)kleinkinderen 
 

Zin om samen met je (achter)kleinkind iets 
leuks te doen tijdens de zomermaanden? 
 
Op woensdag 18 juli steken we de BBQ aan. 
Samen met je kleinkind word je vanaf 14u 
verwacht in de leslokalen (naast de cafetaria). 
Alvorens we aan tafel kunnen, steken we de 
handen uit de mouwen met het raspen van 
wortels, wassen van sla, snijden van tomaten, het maken van koude 
patatjes en het dessert, …  

 
Voor het eten vragen we een bijdrage van €5 per persoon (bewoners 
betalen niet). Dit mag bij inschrijving of de dag zelf betaald worden. 
Drinken is tijdens de voorbereidingen inbegrepen. Tijdens de maaltijd kan 
je in de cafetaria een drankje kopen. Bewoners krijgen 1 consumptie. 
 
Meenemen: snijplank en mes, helpende handen, lege maag 
 
Inschrijvingsstrook vind je achteraan het Briesje. 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM1e68k7_bAhUKJ1AKHVKZCDcQjRx6BAgBEAU&url=https://ontmoetingskerkmaarssen.nl/2017/09/27/gewoon-gezellig-1-oktober/&psig=AOvVaw3SCJBbpaQnP_kR_gaZsN59&ust=1528378397293221
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Wandeling naar de markt met aansluitend een terrasbezoek 
 
In de maanden juli en augustus is er de 
mogelijkheid om naast de wandeling door 
Hoogstraten een wandeling naar de markt 
te maken dit op dinsdag 17 juli en dinsdag 
21 augustus. Aansluitend wordt er (bij 
goed weer) een terrasje gedaan op de Vrijheid. Hiervoor wordt een 
bijdrage van 3 euro op de verblijfsfactuur aangerekend. 
 
Aandacht! Enkele kerkklokken zijn vanaf 13 juli te bezichtigen in de kerk. 
Speciaal voor de bewoners van het woonzorgcentrum is de kerk open op 

dinsdag 17 juli. Alle geïnteresseerden kunnen dan een bezoekje brengen 
in de kerk.  
 
Optreden Trabant 
 
Op dinsdag 24 juli om 14u00 verwachten we alle bewoners in de cafetaria 
van het lokaal dienstencentrum. De muziekgroep ‘Trabant’ zorgt voor een 
gezellige en muzikale namiddag. We kijken er alvast naar uit. 
 

 

Optreden Bart Van Delm 

Op dinsdag 21 augustus staat er een muzikale namiddag op het 

programma. Dit keer gaat Bart Van Delm de toeschouwers in de cafetaria 

doen swingen met zijn muziek. Om 14u00 worden jullie verwacht. 
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Volksspelen 
 
Het hamerspel, tonspel of het meer gekende sjoelen. Er is voor elk wat 
wils tijdens een gezellige namiddag volksspelen.  
 

 
Blok B 
 
Omdat de spelen niet overal tegelijk kunnen doorgaan, zijn er 
verschillende data. 
 
Blok A dinsdag 7 augustus om 14u00 in de leefruimte 
Blok B dinsdag 14 augustus om 14u00 in de leefruimte 
Blok C dinsdag 7 augustus om 10u00 in de leefruimte 
Blok D woensdag 8 augustus om 10u00 in de leefruimte 
 
Zomerwandeling kleinkinderen 
 
Wat is er fijner dan een gezellige wandeling? De frisse lucht, wind door de 
haren,… Wanneer dit met de (achter)kleinkinderen 
wordt gedaan, wordt het nog veel aangenamer.  
 
Bij goed weer maken we op maandag 27 augustus 
een gezellige zomerwandeling door Hoogstraten. 
Om 14u00 verzamelen we aan de inkomhal van 
blok B. Als afsluiter van een hopelijk zonnige 
wandeling zijn er om 15u30 ijsjes voorzien. Bij 
slecht weer wordt een alternatieve activiteit 
voorzien.  
 
Inschrijven kan via mail bij an.aerts@hoogstraten.be of 
kim.michielsen@hoogstraten.be of via het inschrijvingsstrookje achteraan 
het Briesje. 
 

mailto:an.aerts@hoogstraten.be
mailto:kim.michielsen@hoogstraten.be
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Mosselen 
 
Begin al maar te watertanden want op woensdag 29 augustus serveren we 
mosselen met friet. Wie geen liefhebber is van mosselen kan ook kiezen 
voor vol au vent met friet! Medewerkers van het paramedisch team zullen 
jullie tijdig vragen wat jullie willen eten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wandeling door Hoogstraten 
 
Op zondag 12 augustus worden de klokken gewijd.  Daarna worden ze op 
dinsdag 14 augustus terug in de toren gehangen. Dit spektakel willen wij 
niet missen. Iedereen kan tijdens de wandeling een stop aan de kerk 
maken en genieten van dit Hoogstraats gebeuren.  
 
Inschrijvingsstrook vind je achteraan het Briesje. 
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Verslagen 
 

Project communie en vormsel 

Twee maanden lang, van mei tot einde juni hingen er in de expositiegang 

vele mooie eerste en plechtige communie foto’s van bewoners, 

vrijwilligers en personeel. Door de duidelijke informatie bij de foto’s 

kwamen vele verhalen en herinneringen van vroeger naar boven. Ook in 

onze reminiscentiekamer, die mooi werd ingericht met materialen die aan 

de communie deden terugdenken, werden vele herinneringen opgehaald. 

De kers op de taart was de communiemodeshow op woensdag 23 mei. 

Dank je wel aan de vrijwilligers die dit project ondersteunden en 

natuurlijk dank aan iedereen die zijn foto, kledij, communieprentjes, …  

heeft binnengebracht.  

 
Reminiscentiekamer 
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Modeshow 
 
 

 
 

 
Modeshow  
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Op bezoek bij een tuinder 

 

Naar aanleiding van de dag van de aardbei op 24 mei gingen enkele 

bewoners op bezoek bij verschillende tuinders. Ze bezochten onder 

andere bloemisterij Mertens in Minderhout, aardbeienbedrijf Schrijvers in 

Minderhout, kersenbedrijf Van Dun in Meer, tomatenbedrijf HeGro.Di 

(Kurt Dielis) in Merksplas. Vrijwilliger Freddy Embrechts ging mee en 

maakte hiervan een mooie film, welke getoond werd op 24 mei aan de 

bewoners. 

 

 
 

 

 
     Blok C 
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Gezelschapsspelen blok A 

Elke vrijdag wordt de groep met bewoners die deelnemen aan de 

gezelschapsspelen groter. Op 13 april waren er maar liefst 12 bewoners 

die meededen met rummikub! Sinds april hebben we opnieuw een 

kaartgroepje van 5 bewoners, echt gezellig!  

 

Blok A 
 
 

Buiten eten Blok A 

Als het buiten mooier weer wordt en de temperatuur stijgt, kriebelt het 
om nog eens buiten te eten. We genoten van de heerlijke buitenlucht. 
 

 

Blok A  
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Activiteit bewoners en personeel 

Begin mei genoten bewoners en medewerkers van blok B van het mooie 

weer, goed gezelschap, sfeervolle muziek en een lekker ijsje. Wat wil een 

mens nog meer? 

 
            Blok B 
 

Begin juni was het de beurt aan de bewoners en medewerkers van blok 

D. Een gezellige namiddag, samen volksspelen spelen, een vers 

gebakken pannenkoek, een lekker ijsje…  Lachende gezichten alom!  

 

Blok D 

 



17 
 

Uitstap naar Meersel-Dreef 

 

Op 15 mei gingen de bewoners 
van blok A en C onder begeleiding 
van vele vrijwilligers en familie 
naar Meersel-Dreef. Op 22 mei 
waren de bewoners van blok B en 
D aan de beurt. Door het mooie 
weer ging de misviering buiten 
aan de grot door. Het was een 
mooie en serene sfeer. Ook dat is 
genieten.  
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Bezoek aan de kapel: meimaandvieringen 

 

Samen met de leerlingen van het Klein Seminarie brachten de bewoners 
een bezoek aan de Kapel van het Gasthuis. Er werd gezongen, gebeden 
en de kinderen brandden kaarsjes. Zo dichtbij huis en zo intens, dat is 
mooi. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Blok D 

 

 

Blok B        Blok C 
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Muzieknamiddag  

 

Dankzij het mooie weer vond de muzieknamiddag van blok A op het 
terras plaats. Voorbijgangers moesten twee keer kijken waar die 
charmante muziek vandaan kwam! 
Ook op dinsdag 12 juni konden we genieten van prachtige 
accordeonmuziek van Frans Meyers in blok A. 
 

 
Blok A 
 
In blok C zaten we gezellig samen te genieten van de geurende seringen 
en van de muziek. 
 
 

 
Blok C 
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In blok D was er bijna plaats te kort. Samen zingen maakt een mens blij.  
 
 

 
Blok D 
 
 
 
In blok B bracht de accordeonist niet alleen zang, maar ook dans.   
 
 

 
Blok B 

 

Samenwerking met scholen 

Net zoals vorig jaar bij het 5-jarig bestaan van Stede Akkers vierden we 

op woensdag 23 mei de 6de verjaardag van de verhuis naar Stede Akkers. 

Leerlingen van de gemeenteschool van Hoogstraten dansten voor ons ‘bal 

in de straat’ rond de blokken.  
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Nadien werd er nog luid ‘vrolijke vrienden’ gezongen! Met de 

gemeenteschool en vrijwilliger Jos Bluekens spraken we af om hier een 

traditie van te maken. Dus afspraak volgend jaar op woensdag 22 mei 

2019! 

 

 
Buiten turnen aan en rond de bewegingstoestellen samen met leerlingen 
van de gemeenteschool. 
 

 

Blok A en C 
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Tijdens het project atelierwerking door studenten van de opleiding 
verzorging van het Spijker werd er in iedere blok een creatieve activiteit 
georganiseerd voor de geïnteresseerde bewoners over de blokken heen. 
Zo werd er met wol, papier, hout en bloemen gewerkt. Het waren kleine 
groepjes waarin ieder op zijn manier kon meedoen en genieten.  
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De Ghesellen van de aardbei  

Op donderdag 24 mei was het in het WZC de dag van de aardbei. 

In de voormiddag keken we een zelfgemaakte film van enkele (tuin) 

bedrijven. Tijdens het middagmaal kwamen de ghesellen op bezoek in 

elke leefruimte. Ze deelden overheerlijke Hoogstraatse aardbeien uit.  

 

   
Blok A 
 

  

 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok C 
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Knutselen: wereldkampioenschap voetbal 

Het wereldkampioenschap voetbal is gestart op donderdag 14 juni. 

Hoogtijd om het WZC te decoreren! 

Bewoners helpen graag een handje mee.  

       

Blok A                                Blok C 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
    Blok D  
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WK-ontbijt  
 

Het WK voetbal werd alvast smakelijk ingezet met een lekker WK-ontbijt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok C 

 

Kermisweek 

Heilig Bloed is drukte en gezelligheid overal. De bewoners genoten van 

een mooie wandeling, Sacramentsdag en natuurlijk van heerlijke 

smoutebollen. 

 

 

Sacramentsdag 
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Smoutebollen in blok D 
 
 
 
 

 

Een zicht vanuit blok A tijdens de Heilig Bloedprocessie 
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Sjoelen blok A 

Een gezellige voormiddag sjoelen. Enkele bewoners namen het tegen 

elkaar op. Spannend!  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

        Blok A 
 

Djembé  

Maandelijks komen er vrijwilligers om de beleving van het djembé spelen 

te delen. Iedere keer weer, staan we er van versteld hoe deugddoend 

muziek maken kan zijn.  

  

Blok C  
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Spaghetti koken  
 
Bijna wekelijks zie je bewoners samen met medewerkers van het 
paramedisch team aan de slag in de keuken. Soms ’s morgens aan het 
ontbijt om spek met eieren te bakken of in de voormiddag voor een 
lekkere soep of in de namiddag voor een spaghetti bij het avondeten.  
 

 
Blok D  
 

 

Buiten genieten van de zon!  
 
Als de zon schijnt zitten we graag op één van de terrassen. En als het 
niet te warm is, zijn we zelfs actief en fietsen de bewoners er aardig op 
los.  
 

 

 
         

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD16us5eHbAhVIa1AKHX2CDrAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schoolplaten.com/afbeelding-zon-i28475.html&psig=AOvVaw08c6v87nvGIj2iiIyAMk0s&ust=1529568624505673
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Een heerlijke barbecue 

Verse groenten, lekker vlees … de barbecue tijdens het middageten 

smaakte. Ook het zonnetje was erbij. Op sommige plaatsen genoten ze 

samen buiten van de barbecue en in andere leefruimtes werd er binnen 

gesmuld. 

De volgende barbecue staat gepland op dinsdag 3 juli.  

 

     Blok D 

 

In de bloemetjes 

Op de terrassen van het woonzorgcentrum werden de bloembakken 
aangeplant met mooie bloemetjes. Dank aan de bewoners voor de hulp.  
 

  
Blok C  
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Duofiets 

Wij zijn heel tevreden met het goede weer van de afgelopen weken. Met 

onze fietsvrijwilligers trokken we er dan ook graag op uit om een mooie 
fietstocht te maken.  
 

 
      Blok C 
 

Ook als het regenachtig is, trekken we er op uit met de duofiets. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Blok D 
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Knuffelhond 

 

 

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             Blok B 
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Optreden line dance LDC Hoogstraten  

Een groep mensen danst in één of meer rijen, waarbij ze dezelfde 

bewegingen uitvoeren.  

Geweldig om te zien en fijn om te doen!  

 
 
 
 
 

 
 
 

En er werd genoten. 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Juli  2018 

 

blok A 

 

Jacobs Mit    20/07/1936  82 j   A510 

Vindevoghel Marie   22/07/1920  98 j    A312 

Goetschalckx Jeanne  29/07/1927  91 j   A514   
 

Blok B 

 

Van de Looverbosch José 03/07/1936  82j   B007 

Jacobs Maria    22/07/1946  72j   B005 

Coenegrachts Lisette  25/07/1933  85j   B314 

  

blok C 

 

Van Gestel Jos    08/07/1932  86 j   C211 

Marynissen Gusta   10/07/1948  70 j   C006 

Janssen Louis    16/07/1931  87 j   C313 

Hofkens Liesbeth   17/07/1932  86 j   C305  

Van Dijck Gust    21/07/1925  93 j   C010  

  

blok D 

 

Verheijen Rit    17/07/1932  86 j   D305 

 

We vieren de jarigen van deze maand op 31 juli 2018. 
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Augustus 2018 

 

blok A 

 

Goris Jeanne    18/08/1942  76 j   A213 

Leenaerts Wis    24/08/1928  90 j   A005 

 

blok B 

 

Dekkers Maria    03/08/1944  74 j   B206 

Dierckx Mieke    09/08/1935  83 j   B309   

Dingenen Louis   11/08/1933  85 j   B506 

De Bie Anna    15/08/1930  88 j   B307 

De Meyer Maria   16/08/1926  92 j   B312 

Simons Lisa    16/08/1934  84 j   B512  

Mertens Wiske    20/08/1920  98 j   B011 

Herrijgers Mari a   21/08/1933  85 j   B214 

Mertens José    22/08/1929  89 j   B513   

 

blok C 

 

Mertens Jef    01/08/1927  91 j   C309 

Eykens Yvonne   10/08/1933  85 j   C508 

Boeckx Anny    28/08/1942  76 j   C213 

 

blok D 

Vinkx Liza    26/08/1935  83 j   D513 

 

We vieren de jarigen van deze maand op 28 augustus 2018. 
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 Nieuwkomers  
 

Verheyen Jos  Hofkens Liesbeth 
 

 
 

Afkomstig van: Meerle Afkomstig van: Hoogstraten  

Kamer: D310 kamer: C305 

  

Kenis Josefine Van Dijck Gust  

 

 
 
 
 

  

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Meer 

Kamer: B012 Kamer: C010 
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Laurijssen Maria Vermeiren Louis 

  

Afkomstig van: Meerle Afkomstig van: Meer 

Kamer: D509 Kamer: C008 

  

Oprins Ria Verheyen Hilde  
 

 

 

 

Afkomstig van: Wortel Afkomstig van: Rijkevorsel  

Kamer: D511 Kamer: C308  
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Verheijen Trees Van Grieken Hugo 

  

Afkomstig van: Meer Afkomstig van: Wortel 

Kamer: C206 Kamer: A306 

  

Van Gestel Maria   

  
 

 

 

 

Afkomstig van: Minderhout   

Kamer: A012  
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Meyvis Marieke    ° 15/09/1926    - † 27/04/2018 

Tackx Ludo     ° 26/08/1948   - † 28/04/2018 

Wegerif Willem    ° 19/08/1927   - † 02/05/2018 

Tilburgs Jeanne    ° 10/03/1929    - † 08/05/2018 

Voeten Jos     ° 21/09/1931   - † 10/05/2018 

Verschooren Annie    ° 20/07/1936   - † 11/05/2018 

Verheijen Jan     ° 26/4/1939   - † 16/05/2018 

Verhoeven Pol     ° 18/03/1928    - † 30/05/2018  

Adriaensen Alex    ° 30/12/1930   - † 05/06/2018 

Van Deuren Stan    ° 17/03/1949   - † 15/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Meyvis Marieke   ° 15/09/1926    - † 27/04/2018 

C 008 

Lieve Marieke, 

 

Twee jaar geleden kwam je samen met je man 

Mil Van Gils in het woonzorgcentrum wonen. 

Het was een grote stap maar jullie maakten er 

het beste van. Samen hebben jullie hier nog 

een mooie tijd beleefd. Op de ene kamer 

sliepen jullie, de andere was ingericht als 

huiselijke woonkamer waar de bloemetjes voor 

de raam bloeiden. 

 

 

Bij de wekelijkse activiteiten was je een vaste waarde. Turnen, 

zetelfietsen en bingo, je was graag van de partij. Van de buitenlucht kon 

je genieten. Dagelijks maakte je je wandeling.   

Onze uitstap naar het Clarissenklooster in april vorig jaar was een 

hoogdag voor jou. Als gelovige vrouw ging je vol bewondering in gesprek 

met de zusters. Nadien kon je nog smullen van wat lekkers. 

 

Familie stond bij jou op de eerste plaats. Een trotse moeder, 

grootmoeder en overgrootmoeder die haar hele kroost in haar hart 

droeg. Je vertelde ons met Pasen nog dat je ’s avonds al de namen van 

je achterkleinkinderen opsomde zodat je ze zeker kon onthouden. 

Maandelijks konden we je samen met je kinderen en schoonkinderen 

terugvinden in de cafetaria. Jij straalde dan te midden van je grote gezin.  

 

Zorgen voor anderen was je tweede natuur. Zelfs op je hoge leeftijd, 

nam je je medebewoners mee op pad. Als een dankbare, bescheiden en 

dappere vrouw, zo zullen we jou hier herinneren. Het afscheid van je 

man Mil in 2016 viel je zwaar. Nu ben je terug dicht bij hem en je andere 

familieleden die je zo miste.  

 

Het ga je goed. 
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Tackx Ludo   ° 26/08/1948   - † 28/04/2018 

C 507 

Ludo, 

 

Op 13 augustus 2013 kwam je in het 

wzc wonen. Na de periode in de 

dagverzorging was een opname in blok 

C een beetje werken aan een nieuwe 

thuis. Toch kunnen we terugblikken op 

een intense bijzondere laatste weg in 

jouw leven.  

 

De eerste jaren zagen we tijdens activiteiten een opbeurende en 

genietende man. Het project verbondenheid, bezoek aan de 

paardenboerderij in Meerle, zangkoormomenten, vele optredens en niet 

te vergeten de festiviteiten rond het WK voetbal waren voor jou 

topmomenten. Je was zelfs te vinden voor leuke ludieke dingen zoals 

meespelen in een  filmpje. Met Kerstmis was je zelfs een mooie trotse 

koning in het kerstspel. Vele foto’s getuigen hiervan en zijn blijvende 

herinneringen.  

 

Dan brak er een moeilijkere periode aan, maar ook hier kwamen we 

samen weer door. Bezoekjes van je familie, in het bijzonder je zus, deden 

je ontzettend deugd. Je bezoekvrijwilligster kreeg af en toe een 

welgemeende lach en zwaai, waar ze heel blij en dankbaar voor is.  

 

De laatste weken verliepen moeizaam. Na een ziekenhuisopname kreeg 

je slecht nieuws. Toch was je blij met elk bezoekje. Je bent rustig 

ingeslapen nadat je je beide kinderen nog hebt gezien. 

 

Rust zacht Ludo. Je hebt het verdiend. 
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Wegerif Willem  ° 19/08/1927   - † 02/05/2018 

D 511 

Willem,  

 

In maart 2018 kwam je in blok D wonen. Ondanks 

de korte periode kregen we toch de kans om je te 

leren kennen.  

 

Je was van Nederlandse afkomst en samen met de 

zorgkundige zong je graag mee met Nederlandse 

liedjes zoals ‘In Holland staat een huis’. Voor een 

Nederlander als jou was dit genieten. Je was een 

verstandig persoon die goed ter taal was. Op je 

werk sprak je vroeger vloeiend Engels, Frans, Italiaans,…  

 

De dames charmeren had je in je. Steeds had jij een vriendelijk 

complimentje klaar.  

 

Eten en drinken deed je graag. Je kon erg genieten van asperges met 

ham en kaas. Regelmatig vroeg je naar een glas melk. En je hield ook 

van een Nederlands biertje van tijd tot tijd.  

 

De dagen dat je hier was, wou je lichaam niet meer mee. Eten en drinken 

werd steeds moeilijker. Toch genoot je van iets fris zoals water met 

grenadine. 

 

Regelmatig kwamen je kinderen langs. De verre afstand hield hen niet 

tegen. Het was daarom niet vanzelfsprekend om hier elk moment van de 

dag te staan. Hoe meer jouw gezondheid achteruitging, hoe meer we hen 

ook zagen aan jouw zijde. In het bijzijn van hun warme aanwezigheid 

heb jij de oversteek gemaakt.  

 

Geniet daar van de gezellige Nederlandse sfeer!  
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Tilburgs Jeanne   ° 10/03/1929    - † 08/05/2018 

B 209 

Lieve Jeanne,  

 

In februari 2016 ben je in blok B komen 

wonen. Veel tijd had je niet nodig om het hier 

gewoon te worden. Een lieve buurvrouw waar 

je altijd binnen kon springen, goede zorgen 

van de medewerkers, elke dag wel een 

activiteit waar je graag aan deelnam. En 

natuurlijk genoot je ook van je kinderen die 

regelmatig op bezoek kwamen.  

 

Wij waren blij om je in ons midden te 

hebben, zo’n lieve en goedlachse vrouw. Altijd stond je klaar voor je 

medebewoners. Je hielp ook graag de medewerkers. En dat altijd met 

een grote glimlach op je gezicht. Je vertelde liefst de zotste verhalen van 

vroeger. Hier genoten je tafelgenoten en medewerkers erg van.  

 

Stilzitten was niet voor jou weggelegd. Je nam deel aan het breigroepje, 

huishoudelijke activiteiten, zingen in het zangkoor, turnen, zetelfietsen, 

bingo,… Je deed met alles mee. Je was een dierenvriend en was ook elke 

keer blij met het bezoek van de knuffelhond.  

 

Wat was je trots op je familie, zij kwamen ook regelmatig op bezoek. 

Vorige zomer zijn jullie nog op pad geweest met de duofiets, op foto was 

te zien hoeveel je hiervan genoot. Je was een echt ‘buitenmens’. Een 

wandeling in de buitenlucht was voor jou echt genieten.  

 

De laatste periode is veel te snel gegaan. We zagen je minder bij de 

activiteiten. Dit werd te vermoeiend. Die grappige verhalen die je zo mooi 

kon vertellen, kwamen niet meer.  

 

Jeanne, rust nu maar zacht. Geniet van je welverdiende rust. We gaan je 

allemaal missen.  
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Voeten Jos   ° 21/09/1931   - † 10/05/2018 

C 308 

Lieve Jos, 

 

Een betere foto konden we niet vinden. 

Fietsen was namelijk jouw passie. Tot 

kort voor je opname in het wzc fietste 

je dat het een lieve lust was.  

 

Toen bleek dat we hier een duofiets 

hadden, was jij één van de eersten om 

een ritje te doen. Fietsen was je lang leven. Vroeger fietste je dagelijks 

van Minderhout naar Baarle.  

 

Je kon ook zo ontzettend genieten van dans en muziek. Dansen ging niet 

meer, maar van muziek heb je tot het einde genoten. Tijdens optredens 

in het lokaal dienstencentrum glunderde je dan ook helemaal. Je was het 

liefst van al onder de mensen.  

 

Iedere ochtend kregen we van jou een vriendelijk woord. Steeds vroeg je 

heel attent hoe het met ons ging en of we nog iets nieuws te vertellen 

hadden.  

 

Voor ons was je een warm vaderfiguur. Altijd was je goed gezind en 

klagen stond niet in je woordenboek. De laatste weken waren niet de 

gemakkelijkste voor jou, maar samen met je familie maakten we er het 

beste van. Het is duidelijk dat je dat warme vadergevoel doorgegeven 

hebt aan je kinderen en familie. Wij bewaren die warmte in ons hart en 

zullen deze in jouw geest doorgeven aan medebewoners.  

 

Dank je wel Jos dat wij je mochten kennen.  
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Verschooren Annie  ° 20/07/1936   - † 11/05/2018 

C206 

Lieve Anna, 

 

Ruim 3 jaar geleden kwam je in het 

woonzorgcentrum wonen. Het was geen 

gemakkelijke, toch noodzakelijk beslissing na 

een ziekenhuisopname. Na een weekje zei je 

zelf dat het allemaal wel zou lukken hier in 

Hoogstraten. De vele bezoekjes van familie 

hielpen je goed door de eerste periode. Met 

hulp van je dochter leerden wij je beter kennen 

en probeerden we er samen het beste van 

maken.  

 

Met de grootste bezieling beheerste je het huishouden en ook in het wzc 

zagen we dat huishoudelijke activiteiten jou tot rust konden brengen. 

Groenten snijden voor een lekker soepje of fruit snijden voor een verse 

zomerse fruitsalade, deed je met plezier.  

 

Het eerste jaar vormde je een trouw duo met je buurvrouw Anna. De 

twee Anna’s waren meestal samen van de partij. Als de ene meedeed, 

deed de andere ook mee. Het bevestigde weer dat hier in het wzc hechte 

vriendschapsbanden geboren worden. Het verlies van Anna deed je pijn 

en zelf moest je ook meer en meer uit handen geven.  

 

We konden je enorm plezieren met bezoekjes van de knuffelhonden en 

met kleine poesjes op je schoot. Als we jou goed induffelden, ging je mee 

om een frisse neus te halen. Je liet je graag rijden met de rolwagen en 

zat gezellig wat op het terras van de zon en de planten te genieten. 

 

De laatste weken stak de onrust zijn kop op en zochten we met zijn allen 

naar oplossingen. Iedereen was betrokken en begaan met jouw situatie 

en meer dan warmte, vriendschap en genegenheid konden we niet meer 

geven. We zijn er zeker van dat je dat gevoeld hebt. Nu zijn we voor jou 

blij met de verkregen rust.  

 

Je hebt het verdiend Anna. Het ga je goed.   
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Verheijen Jan   ° 26/4/1939   - † 16/05/2018 

A 306 

Jan is geboren en getogen in Meersel-

Dreef, ‘nen echte Drevenier’! 

Langer thuis wonen ging niet meer en 

Jan kwam in blok A wonen.  

Door de intense samenwerking met 

kinesiste Mieke ging de revalidatie super 

en kon Jan zich terug mobiel bewegen. 

 

Zijn Maria bracht dagelijks een bezoek en 

ook vele Dreveniers kwamen langs. 

 

Je vertelde  graag over de vele ritten die je met jouw vrachtwagen hebt 

gedaan. 

 

Jan, je was een gevoelige man en als we dan een gevoelige snaar 

raakten, vloeide er wel eens een traantje. Toch genoot je dan van de 

fijne herinneringen.  

 

Alleen op de kamer werd moeilijker. Het laatste jaar verbleef je meer en 

meer in de leefruimte tussen de medebewoners. 

 

Je hield ontzettend veel van muziek en eten was voor jou een belangrijk 

item van de dag. Vooral ‘s morgens kon je goed eten en wij genoten van 

jou om je te zien genieten van de maaltijden. 

We moeten niet vertellen dat het familieontbijt voor jou ook een gezellige 

activiteit was waar je naar uitkeek. 

 

De laatste dagen werd je bijgestaan door jouw familie en dan ben je 

zachtjes vertrokken. 

 

Jan, rust nu maar zacht! 
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Verhoeven Pol   °18/03/1928     - † 30/05/2018  

A012 

In de winter van 2015-2016 kwam jij ook in Stede 

Akkers wonen, heel dicht bij je lieve vrouw José. 

Ruim een jaar voor jouw opname was er nog het 

feest voor jullie 60ste huwelijksverjaardag. Een 

glaasje klinken bij jou thuis in de Moerstraat, met 

z’n allen thuis, fijne momenten waren dat.  

Alles achterlaten thuis was niet gemakkelijk.  Als 

koppel weer samen zijn was wel fijn, steeds liefdevol 

zorgend voor José.   

 

 

Het overlijden van José deed jou veel pijn. Goed omringd door jouw 

kinderen en kleinkinderen deed je verder. 

 

Ook jouw zus Mit zagen we geregeld bij jou op de kamer. Familiebanden 

droegen jullie hoog in het vaandel.  

We zagen je telkens glunderen als het familieontbijt er weer aankwam. 

Nog eens samen ontbijten met je mooie gezin! 

 

Als we je kwijt waren was je gaan wandelen met je beste gebuur Jan 

Swaenen. Samen een ‘toerke’ gaan doen, dat deed je graag. 

Het boerenleven dat was je alles, je kon er uren over vertellen. Als we 

dan een boerderij gingen bezoeken, was je er als de kippen bij om je in 

te schrijven. 

 

Je dochter Ria, hoofd schoonmaak en logistiek, ging nooit naar huis 

zonder jouw kamer te passeren. Dat gaf je een gerust gevoel. 

 

Pol we hebben graag voor jou gezorgd. Je was een dankbare lieve man. 

En op die zachte, warme avond van de Heilig Bloedweek ben je zachtjes 

ingeslapen. “Ik ga naar ons José”, zei je nog. Een fijn weerzien daar aan 

de overkant. Het ga je goed! 

 

 

  



47 
 

Adriaensen Alex    30/12/1930      - † 05/06/2018 

B 313  

Alex,  

 

De eerste dag al zat je rustig in je zetel in de 

kamer. De kamer werd bij je komst helemaal 

herschikt, net zoals jij en Maria het graag 

zagen. “Het was ideaal zo”, vertelden jullie. De 

kamer van Maria werd jullie slaapkamer, jouw 

kamer werd de living. Sowieso gezellig om even 

bij jullie binnen te springen. Al waren jullie niet 

heel veel op de kamer terug te vinden. 

Jullie gingen liever met zijn tweetjes een koffie 

drinken in het lokaal dienstencentrum of een 

wandeling maken in Hoogstraten. Als het zonnetje scheen, deden jullie 

samen een terrasje.  

Na een wandeling merkte je de dag nadien wel dat het zeker ver genoeg 

was. Maar toch liet je daar amper iets van merken. Voor iets verdere 

afstanden werden jullie met de auto opgepikt.  

 

In de leefruimte was er een tafel voor jullie twee, elke keer weer een fijn 

moment. Je was steeds dankbaar voor de hulp die je kreeg. Een gezellige 

babbel, daar genoot je ook van.  

 

Jullie petekinderen, daar hoorden we ook veel leuke dingen over. Je was 

echt trots op je petekind, net als Maria op het hare. Samen beleefden 

jullie hier veel fijne momenten.  

 

Het ging hier allemaal heel goed. Tot je je ’s nachts plots onwel voelde. ’s 

Morgens werd je naar het ziekenhuis gebracht. Die avond hoorden we dat 

je overleden was. Zo onverwacht. Alex, je blijft in onze gedachten als een 

trotse, lieve man. We zullen goed voor Maria zorgen. Ze zal je enorm 

missen. 

 

Het ga je goed. 
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Van Deuren Stan    17/03/1949      - † 15/06/2018 

D 010  

Stan,  

 

In september 2017 kwam je in blok D wonen. 

We kenden jou al want je vrouw Josephine 

woonde al sinds januari in blok D. Je was een 

rustige man die ‘geen zittend gat’ had. In de 

leefruimte wandelde je rond zoveel als je kon.  

Je keek graag buiten naar de straat en naar de 

tuin. Je was zeer opmerkzaam voor wat er 

rondom jou gebeurde.  

 

Je deed graag mee met activiteiten zoals turnen, sjoelen, … Lange tijd 

ging je wekelijks in blok C rikken. Daar kwamen ze een kaarter tekort. Jij 

ging hen met plezier uit de nood helpen. We zagen je genieten van het 

contact met de knuffelhond. Een spelletje rummikub deed je graag. Met 

puzzelen kon je je amuseren. Met de duofietsvrijwilliger een ‘toerke’ door 

Hoogstraten doen, deed je met veel plezier. 

 

Communiceren met jou ging moeizamer. Maar wanneer we goed naar jou 

luisterden, begrepen we steeds wat je bedoelde. Hoe langer we je 

kenden, hoe gemakkelijker dit allemaal ging.  

 

Je genoot van lekker eten en drinken. Cola, ijs en yoghurt lustte je 

graag. Dit werd door je familie steeds voorzien. Je merkte het 

onmiddellijk op als we iets lekkers lieten liggen. Dan was het voor jou.  

 

De kleinkinderen van Josephine kwamen zeer regelmatig langs. Jij was 

voor hen ‘hun bompa’. Ze speelden spelletjes met jullie, namen je mee 

naar buiten,... Het was steeds een gezellig samenzijn. Zij waren ook heel 

bezorgd om jou.  

 

Na je val en operatie kwam je terug. Maar het ging je niet meer. Je ging 

snel achteruit en het afscheid kwam.  

 

Stan, we gaan goed zorgen voor Josephine en zullen nog regelmatig over 

jou praten.  
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Mededelingen 
 

Reilen en zeilen in onze stad: Hoogstraten in beeld 

Geniet je graag van mooie filmbeelden van Hoogstraten, dan kan je op 
het YouTube-kanaal van Hoogstraten leuke filmpjes vinden. Ook op RTV 
heeft Hoogstraten al meerdere malen in de kijker gestaan. Hieronder vind 
je de linken naar de Hoogstraatse beelden.  
 

Ons eigen YouTube-kanaal: 
- Wegtakelen van de klokken uit de Sint-Katharinatoren 

https://www.youtube.com/watch?v=MUzWjkOr7E4&t=9s 
- EVapp: Hoogstraatse vrijwilligers zorgen voor eerste hulp bij 

hartstilstand 
https://www.youtube.com/watch?v=HL6zGdTyXWQ 

- Straks komt er een adviesroute voor vrachtwagens: minder 
vrachtwagens door de dorpskernen 
https://www.youtube.com/watch?v=Sb6Nwxf3z4s 

- Bezoek aan Wortel Kolonie. Samen met Thibault Christiaensen van 
The Equal Idiots. 
https://www.youtube.com/watch?v=BRs9jLzV9Ww 

 
Op RTV: 

Bij Ons in Hoogstraten, aflevering 1: 
http://www.tvplus.be/programmas/bij-ons?ep=54205 
Bij Ons in Hoogstraten, aflevering 2: 
http://www.tvplus.be/programmas/bij-ons?ep=54240 
Bij Ons in Hoogstraten, aflevering 3: 
http://www.tvplus.be/programmas/bij-ons?ep=54288 
Bij Ons in Hoogstraten, aflevering 4: 
http://www.tvplus.be/programmas/bij-ons?ep=54399 
Plaatsing aardbeikunstwerk: http://www.rtv.be/artikels/grote-
metalen-aardbeikunstwerk-verwelkomt-bezoekers-hoogstraten-
a54588 
Fabrik Elentrik: Hoogstraten laat zijn inwoners besparen op energie: 
http://www.rtv.be/artikels/hoogstraten-wil-inwoners-energie-laten-
besparen-a53311 

 
 
 

 Je kan ten allen tijde het Briesje raadplegen op de website 
www.hoogstraten.be. Daar vind je de linken ook. Het te volgen pad is 

https://www.youtube.com/watch?v=MUzWjkOr7E4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=HL6zGdTyXWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sb6Nwxf3z4s
https://www.youtube.com/watch?v=BRs9jLzV9Ww
http://www.tvplus.be/programmas/bij-ons?ep=54205
http://www.tvplus.be/programmas/bij-ons?ep=54240
http://www.tvplus.be/programmas/bij-ons?ep=54288
http://www.tvplus.be/programmas/bij-ons?ep=54399
http://www.rtv.be/artikels/grote-metalen-aardbeikunstwerk-verwelkomt-bezoekers-hoogstraten-a54588
http://www.rtv.be/artikels/grote-metalen-aardbeikunstwerk-verwelkomt-bezoekers-hoogstraten-a54588
http://www.rtv.be/artikels/grote-metalen-aardbeikunstwerk-verwelkomt-bezoekers-hoogstraten-a54588
http://www.rtv.be/artikels/hoogstraten-wil-inwoners-energie-laten-besparen-a53311
http://www.rtv.be/artikels/hoogstraten-wil-inwoners-energie-laten-besparen-a53311
http://www.hoogstraten.be/
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LEVEN EN WELZIJN – OCMW/SOCIAAL HUIS – WOONZORG – 
WOONZORGCENTRUM STEDE AKKERS – HET BRIESJE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zetelfietsen 
 
Sinds kort organiseert het LDC op woensdagvoormiddag zetelfietsen in 
het lokaal dienstencentrum. Het LDC voorziet vrijwilligers die jou kunnen 
komen halen.  

Wens jij ook hieraan deel te nemen? Geef je naam op aan iemand van de 
paramedische dienst (ergo of animator) en zij zorgen ervoor dat de 
vrijwilliger ook jou komt halen.  
Deze activiteit staat los van de aangeboden activiteiten in het WZC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zetelfietsen in de cafetaria 
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Bewoner in de kijker 
 

Jan Van Den Bogaert 

 

Enige tijd geleden had Jan laten vallen dat hij bereid was om zijn 

levensverhaal te delen in het Briesje. Hij had vele verhalen te vertellen 

over zijn kwajongensstreken. Eind mei op een warme 

woensdagvoormiddag luisterden we naar Jan zijn levensverhaal. Sappig 

vertelt hij over zijn leven. Dit deelt hij graag met u, soms in het plat 

‘Meers’.  

 

Harde werkers  

 

In Wortel op 2 juni 1928 zag Jan het 

levenslicht bij Gustje Van Den Bogaert en 

Pauline Van Bergen. Zijn vader was van Meer 

en zijn moeder van Minderhout . Zijn ouders 

werden ‘verplicht’ te trouwen want zijn 

moeder was in verwachting van Jan. Zijn 

vader was kasseilegger, moeder bleef thuis 

voor het huishouden en de zorg voor de 

kinderen. In ‘den hof’ teelden ze allerlei 

fruitsoorten. Zijn ouders waren in alle stielen 

thuis en waren harde werkers.  

Enkele maanden na zijn geboorte verhuisden 

ze naar de Dorpstraat 51 te Meer. Daar 

werden broer Jack en zus Louisa geboren.  

Dat Jack en Jan broers van elkaar zijn, 

begrijpt niemand die hen allebei kent. Als Jan 

100 frank kreeg, was dat tot op de laatste frank op. Jack echter kwam 

terug met 105 frank. ‘Commerce doen’ zat Jack in het bloed. Hij is jaren 

uitbater geweest van frituur Roma in Hoogstraten. Zijn zus Louisa is 

uitbaatster geweest van café ‘Den Breughel’ in Hoogstraten.  
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Haantje de voorste  

 

Jan beschrijft zichzelf als een goede leerling en een echte deugniet. 

Vroeger kreeg je kaartjes voor goede punten van gedrag en vlijt. Hij was 

die kaartjes direct kwijt. Voor ‘de nonnen’ was het heel gemakkelijk, 

ofwel was Jan de dader of de mededader. Zijn eerste schooldag haalde 

zijn buurjongen ‘Jefke Snijders’ hem op. Jan moest een hand geven, 

maar wou dit niet. Hij duwde Jefke in ‘den hof’. Een dag later ging Jan 

alleen naar school.  

Nog een ander verhaal uit zijn schooltijd. Drie banken voor Jan zat Fons 

Sprangers. Jan kroop onder de banken naar Fons en beet hem in zijn 

benen. Moeder-overste had dit gezien en had hiervoor de gepaste straf. 

Jan moest met een badhanddoek in zijn mond zitten.  

 

Berucht 

 

Na schooltijd was er tijd voor ontspanning. Met een man of 10 speelden 

ze voetbal op straat want in die tijd waren er maar 3 of 4 auto’s in Meer. 

Meerdere ruiten sjotten ze kapot. ‘Belleke trek’, ‘ruiteke tik’, fietsbanden 

plat zetten… dit waren allemaal streken die Jan mee uithaalde. Gelukkig 

kon Jan snel lopen en werd hij weinig gepakt. Dichtbij woonde ook ‘ne 

velomaker’ waar Jan vele uren doorbracht. Op een keer tijdens het 

voetballen riep hij: “Jan, sjot deze bal eens terug”. Ooh, wat deed Jan 

zijn teen zeer! Want het was geen ‘catchouen’ bal, maar een ijzeren bal. 

Jan sleutelde graag aan fietsen. De velomaker had aan Jan gevraagd: 

“Wilde gij de trappers van deze 2 fietsen eraf halen en ze er langs binnen 

terug opzetten?” Zo gezegd, zo gedaan. Tot even later 2 gendarmen 

binnenkwamen om hun fiets op te halen.  

 

“Wat gade gullie worden?” 

 

Zijn lagere school deed hij in Meer bij madam Dufraing, meester 

Seysmans en meester Verbiest. Op zijn 12de jaar ging hij naar Sint-Victor 

in Turnhout. Elke dag met de fiets 50 km heen en weer samen met Fons 

Sprangers. 
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Op een dag werden ze in 

Minderhout tegengehouden door 

een boer die zijn veld aan het 

ploegen was. Hij 

vroeg:“Mannekes wat gade gullie 

doen?” Ze antwoordden: “Naar 

school in Turnhout”. De boer 

vroeg dan: “En wat gade gullie 

later worden?” Fons antwoordde: 

“Burgemeester.” En Jan zei: 

“Gendarme.” Later bleek dat 

beide antwoorden zijn 

uitgekomen. 

 

Toen de oorlog begon, moest Jan stoppen met school. Hierna werkte hij 

een paar jaar bij Héro in Breda. Daar maakten ze confituur, chips, … Na 

veel twijfelen koos Jan er in 1951 voor om naar de rijkswachtschool in 

Turnhout te gaan. Dat was echt een strenge school. Hij kon nog wel 

grappen uithalen, maar het ging iets moeizamer. 

 

Diarree van de schrik  

 

Tijdens de oorlog was Jan op zijn manier 

opstandig naar de Duitsers toe. In barakken in 

Meer zaten Duitsers en hij ging daar de ruiten 

kapot smijten. De Duitsers hadden het gezien 

en namen hem mee naar slagerij Leuris. Daar 

hield men een geweer op hem gericht en toen 

kreeg hij diarree van de schrik. Door dit 

voorval liet Jan zijn weerstand varen. 

 

Later kregen zijn ouders schrik. Want Jan hing 

wel eens rond bij het afweergeschut van de 

Amerikanen omdat je daar chocolade, 

sigaretten, … kreeg. Ook ging Jan gezellig mee 

met de Amerikanen om munitie te halen in de 

haven van Antwerpen. Zonder medeweten van 

zijn ouders bleef Jan zelfs mee overnachten in Antwerpen. 
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Soms moest hij écht luisteren  

 

In 1946 kreeg Jan een nieuwe ‘velo’. Jan vond het fijn om over de stoep 

te rijden in Meer. Op een keer hield veldwachter Vic hem tegen. Hij was 

bijna thuis. Samen gingen ze naar huis waar vader Gust de deur 

opendeed. De eerste vraag van zijn vader was: “Wat heeft hij nu weer 

uitgestoken?” Over de stoep rijden, is namelijk verboden. Het 

daaropvolgende weekend was het Meer kermis. Als Jan niet naar de 

kermis ging, dan zou de veldwachter geen proces schrijven. Voor die ene 

keer in het jaar dat er écht iets te doen was in Meer, mocht Jan niet 

gaan.  

 

In 1948 ging hij in Melsbroek binnen voor 1 jaar dienst. Zijn eerste taak 

in het leger was het schillen van ‘patatten’. Jan deed dit niet want hij was 

bij het leger gekomen om soldaat te worden en niet om ‘patatten’ te 

schillen. Op zaterdag mocht iedereen naar huis, maar Jan moest blijven 

om ‘patatten’ te schillen als straf. 

 

Verliefd  

 

Tussen al die grollen en grappen door werd 

hij ook verliefd. Hij zegt nu van zichzelf dat 

hij er best wel mocht wezen met zijn schone 

bos haar. Hij verloor zijn hart aan Toke 

Verschueren. Toke’s ouders hadden café in 

Meer. De eerste maanden hebben ze 

stiekem ‘gevreeën’. De vader van Toke was 

een hele strenge man. Na een tijd legde 

Toke’s vader zich neer bij de relatie. Hij zag 

toch dat ze tot over hun oren verliefd waren. 

Zo trouwden ze op 7 juni 1955 in Meer.  
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Daarna zijn ze in Brussel gaan wonen. 
Want in die tijd mocht je als gendarme 
niet werken in je eigen regio. In 
Brussel ging Toke werken bij Union 
Gemic. Daar woonden ze vele jaren. 
Tot ze in juni 1969 in Oud-Turnhout 
gingen wonen, waar ze een huis sleutel 
op de deur hadden laten bouwen. Jan 
werd overgeplaatst naar Turnhout en 
Toke ging werken in het café van Jan 
zijn zus.  
 

De kinderwens van Jan en Toke was 
groot. Helaas besliste de natuur 
anders. Door de jaren heen hebben ze 
veel plezier beleefd aan vele kinderen 
van broers en zussen. Het was feest 
wanneer ze kwamen en Toke naaide 
kleedjes voor hen.  
 

Jan heeft jarenlang hulpsinterklaas gespeeld in 
de wijk waar ze woonden.  

 
Ook de Kerstman kon op hem rekenen. Want hij 
was ‘hulpkerstman’ in de winkel van zijn zus in 
Poppel. Dit deed hij jaren met liefde en plezier.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Werken bij de gendarme 

 

Als hij nu terugkijkt op wat hij allemaal gedaan heeft, weet hij dat hij 

soms gevaarlijke dingen deed. Jan reed goed, héél snel en kende geen 

gevaar. Hij deed koninklijke escortes en maakte van alles mee. Als hij 

erover vertelt, geniet hij er nog van. Het lijkt net gisteren. 
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Tijdens een patrouille in Turnhout was er een mevrouw die hen aansprak. 

Er was een auto waar de dame al van in Mol achter reed. Ze durfde deze 

niet voorbij te steken. Naar haar mening kon de chauffeur echt niet 

rijden. Dus Jan met zijn collega erachteraan en inderdaad de bestuurder 

reed zeer gevaarlijk. Kort erna parkeerde hij, waarop de bestuurder 

vooraan de sloten van zijn auto indrukte. De chauffeur zag wellicht de 

donderwolk al hangen. Jan had gezien dat de deuren vanachter nog open 

waren. En inderdaad was meneer ‘poepeloere’ zat. Later in het kantoor 

belde Jan naar de vrouw van de dronken chauffeur. Zijn echtgenote 

reageerde: “Meneer, dat is het beste wat ge in uw leven al gedaan hebt.” 

En zo bleef de bestuurder op het kantoor. Hij wou steeds gaan lopen. Dat 

was de reden waarom ze hem echt in ‘den bak’ stopte. Het toeval wou 

dat ze voor de komende zondag vrijkaarten van de voetbal in Turnhout 

hadden. Bij aankomst zat daar de man die ze eerder die week ‘in den 

bak’ hadden gestopt. Gelukkig herkende de chauffeur hen niet. Hij was zo 

dronken dat hij er niks meer van wist.  

 

Te vroeg met pensioen  

 

Na 6 à 7 jaar bij de rijkswacht in Turnhout veranderde zijn taak. Hij 

kwam niet overeen met zijn baas. De baas vond dat een goede gendarme 

elke dag 20 of meer boetes moest schrijven. Jan kon zich hier niet in 

vinden. Hij ervaarde het als het aftroggelen van een hard werkende 

mens. 

Zodus ging hij naar de grote baas en kreeg hij een plaats op transmissie. 

Dit is het hart van de gendarme waar alle telefoons binnen komen. Dit 

heeft hij gedaan tot hij 56 jaar was. Hij had dit gemakkelijk nog langer 

kunnen doen. Om zijn dagen 

daarna nog te vullen heeft 

hij 5 à 6 jaar als portier bij 

de arbeidsrechtsbank 

gewerkt.  
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“Uw oren aangenaaid” 

 

Aangezien Jan zoveel streken uithaalde, hebben ze hem ook eens terug 

gepakt. Daarom mogen we u het volgende verhaal zeker niet ontnemen. 

Op een dag rond Pasen kreeg Toke thuis telefoon want Jan moest naar 

‘den doktoor’ voor het werk. Toen hij later thuis kwam en Toke dit tegen 

hem zei, begon hij al te vloeken. Toch vertrok hij met zijn fiets naar de 

rijkswacht. Daar aangekomen zeiden zijn collega’s: “Ja, Jan, ge moet 

naar den ‘doktoor’ om uw eieren te laten schilderen.” Daar is nadien nog 

veel mee gelachen.  

 

Na 62 jaar huwelijk…  

 

Al lange tijd ging het niet goed met de gezondheid van Toke. Steeds 

stonden de nichtjes klaar om hen te helpen. Maar van Hoogstraten naar 

Oud-Turnhout is een heel eind. Daarom besloten ze samen hier in het 

woonzorgcentrum te komen wonen op 15 oktober 2017. Toke was toen al 

erg ziek. Ze stierf met Kerstmis. De pijn was onhoudbaar voor haar dus 

de dood was een verlichting. Het was voor Toke een geruststelling te 

weten dat Jan hier goed omringd wordt.  

Telkens je bij Jan op de kamer komt, is hij druk bezig met sudoku. Hij 

komt graag onder de mensen. Wekelijks gaat hij kaarten en hij heeft 
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ondertussen ook al rummikub leren spelen. Voor een goede babbel staat 

zijn deur altijd open.  

 

Voor zijn 50ste verjaardag kreeg hij onderstaande tekst van zijn buren. 

Vrolijk lezen we hem samen en bedanken we Jan voor zijn prachtige 

verhaal!  

 

Vandaag vieren we een verjaardagsfeest want onze buurman is er 50 

jaar geweest. 

 

Jan, ge zult het nooit vergeten wat wij allemaal van u weten. We zullen 

het is rap vertellen en overal gaan bellen. 

 

In Wortel werd hij geboren en wist meteen iedereen te bekoren. Hij was 

zo’n ferm manneke en daarom noemden ze hem “Janneke”.  

Een echt haantje vooruit dat moest wel met zo’n snuit.  

Naar het schijnt heeft hij ooit veel lieven gehad, dat kon moeilijk anders 

met zo’n blad.  

Maar hij trouwde dan toch op ne keer met het schoonste meske van heel 

Meer.  

Daarna kwam hij zowat overal terecht, zelfs tot in Ukkel en Kieldrecht. 

 

Toen is hij in Oud-Turnhout gaan wonen. Hij had al veel eerder moeten 

komen.  

Naar het schijnt is hij daar boer en spit hij met Jef en Gaston om toer.  

Hij is de loopjongen van familie en buren en sleurt met kiekens, vlees en 

brood in zijn overuren. 

Met zijne velo ging hij soms eens rijden omdat hij wat buik begon te 

krijgen.  

Onderweg begon hij dan te zweten en moest dan appelsienen eten.  

Waarschijnlijk had hij drugs genomen, dat was hem niet goed bekomen.  

Jan, Jan een beetje kalmer aan, zo kan het toch niet blijven gaan. 

 

Ge ziet hem op elk bal of feest en lust de pintjes om ter meest.  

Als zijne plastron begon te zakken bleef zijn tong niet meer aan zijn 

gehemelte plakken.  

In het trommelen is hij ne felle vent, dat was zijne hobby en het kostte 

gene cent.  
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Hij is van alle markten thuis en daarom komt hij veel te laat naar huis.  

Toke weet er van mee te spreken. Ze moet er maar eens goed tegen 

preken.  

Op de rijkswacht hield hij ook een bar met een orkest en al.  

En met Marieke in het bos sloeg hij er dan op los.  

Soms gaat hij er met de groffe borstel aanstaan en laat hem dan maar 

begaan. 

 

En moppen vertellen dat hij kon. Ze rolden zo maar van zijn tong. Hij 

tapte ze altijd vers van ’t vat.  

We lachten al dikwijls ons broekse nat.  

In babysitten is hij gespecialiseerd. Hij word door ons allemaal begeerd.  

Voor de vriendenkring speelt hij facteur. De hele wijk rond van deur tot 

deur.  

Met kruiswoordraadsels is hij zeer begaan. Op één, twee, drie heeft hij 

dat gedaan.  

Als hij dit jaar weer met vakantie gaat, wordt zijn pietje weer naar de 

gebuur gedaan.  

Hij kan en pakt vanalles aan. Ge weet niet hoe het kan bestaan. 

Jan we hopen dat ge nog lang hier moogt blijven, dan kunnen we nog 

veel over u schrijven. 
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Medewerker in de kijker 
 

Naam: Jeroen Van Dun 

 

Beroep: medewerker drukkerij 

van de stad, 

secretariaatsmedewerker bij het 

OCMW en het Spijker 

Hoe lang werk je hier: 9 jaar 

 

Geboortedatum: 20/10/1990 

Broers en zussen: 1 broer Nick 

Woonplaats: Minderhout 

 

Hobby’s: vissen 

Sport: paardrijden 

 

Lievelingsliedje/ 

Lievelingsgroep: dj Angerfist 

Lievelingsdier: paard en vis 

Lievelingseten: frietjes met stoofvlees 

 

Mooiste film: The Fast and the Furious 

 

Grootste wens: Nog veel wedstrijden kunnen rijden en winnen. 

 

 

 

 

Jeroen nam in mei deel aan de 
Special Olympics waar hij een 

mooie 2de plaats behaalde. Vorig 
jaar werd hij Belgisch kampioen 

in de categorie 
‘paardendressuur’. 
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