
HET BRIESJE 
WZC Stede Akkers 

 
Fons Pauwels 

 

OCMW Hoogstraten 

MEI - JUNI 

 2018  



2 
 

Inhoudsopgave  
   

Inhoudsopgave ................................................................ 2 

Voorwoord ....................................................................... 3 

Activiteiten  MEI .............................................................. 4 

Activiteiten JUNI .............................................................. 6 

Activiteiten in de kijker .................................................... 8 

Verslagen ....................................................................... 11 

Jarigen in Stede Akkers ................................................. 31 

Nieuwkomers ................................................................. 33 

Overlijdens .................................................................... 35 

Mededelingen ................................................................. 47 

Nieuws van de medewerkers ......................................... 49 

Bewoner in de kijker ...................................................... 50 

Medewerker in de kijker ................................................ 58 

 

 

  



3 
 

Voorwoord  

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

Het is lente! We horen de vogeltjes fluiten. De bloesems geuren en 

kleuren in al hun pracht. Bewoners komen buiten om te wandelen, 

een babbeltje te doen. Fijne spontane ontmoetingsmomenten in 

de lentezon!  

 

Er zijn weer heel wat activiteiten gepland in de volgende maanden. 

Muziekactiviteiten, zetelfietsen of breien, samen kijken naar het 

WK voetbal of gewoon gezelschapsspelen doen, … Er is voor elk 

wat wils. U kiest het maar. Of gewoon in leefruimte 4 vanop het 

terras over Hoogstraten kijken, dat kan zo mooi zijn. Er is ook nog 

de Heilig Bloedprocessie die over de campus komt op de tweede 

zondag van Heilig Bloed. Hier we duimen voor goed weer.  

 

Het WZC heeft een ‘communiekamer’ ingericht met herinneringen 

aan de communie. Samen herinneringen ophalen aan eerste of 

plechtige communie en aan het vormsel, de chique foto van toen, 

herdenkingskaartje, een missaal of een echt oud kleedje samen 

bekijken. Het brengt de schoonste herinneringen boven. Het heeft 

iets heel warm en dat doet zo goed van binnen.  

 

In herinnering kijkt terug naar de overleden bewoners van de 

voorbije maanden. We bewaren hun herinnering in ons hart en 

verwelkomen de nieuwkomers. Dat ze zich hier gauw thuis mogen 

voelen.  

 

Bewoner in de kijker is Fons Pauwels, ruiter in hart en nieren. Hij 

kan er eindeloos over vertellen. Dankuwel Fons dat jij ons mee 

terug in de tijd neemt. Dank om uw boeiende levensverhaal met 

ons te delen.  

 

Aan iedereen een fijne en warme lentetijd toegewenst!  

Veel leesplezier.  

Trees Mertens  
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 Activiteiten  MEI  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Din 1  Feest van de arbeid   

Woe 2 10.00u Atelierwerking VTI Spijker  Leefruimtes  

Don 3 10.00u Tijdschriften A & D Op de kamer 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 4 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Djembé blok C Leefruimte  

Zat 5    

Zon 6 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 7 10.00u Turnen  Leefruimte 

Din 8 10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

 14.00u Muzieknamiddag A & C  Leefruimte 

14.00u Mariaviering D Kapel van het  
Gasthuis  

Woe 9 10.00u Breigroepje A & C  Leefruimte A1 

Don 10  Hemelvaart  
 

 

10.00u Misviering A & B* Leslokalen  

Vrij 11 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 12     

Zon 13 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 14 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 
 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

 14.00u Optreden Eddie Van Delm Cafetaria  

Din 15 10.00u Leescontacten  Leefruimte 

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

Woe 16    
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien.  

Don 17 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 18 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 19    

Zon 20 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 21  Pinkstermaandag   

Din 22 13.00u Uitstap Meersel-Dreef B & D Inkomhal B & D  

14.00u  Mariaviering blok A  Kapel van het 
Gasthuis 

Woe 23 10.00u  Breigroepje B & D  Leefruimte D1 

 14.00u Modeshow ‘communiekledij 
van vroeger en nu’ 

Cafetaria  

Don 24 12.00u Bezoek ‘ de Ghesellen van 
de aardbei’ 

Leefruimte  

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 25 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Gebruikersraad voor de 
afgevaardigden  

Vergaderzaal 1 

14.00u Boekenbedeling C Op de kamer 

Zat 26    

Zon 27 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 28 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Di 29 10.00u Wandeling kermis  Cafetaria  

10.00u Tijdschriften B & C Op de kamer 

14.00u Verjaardagsfeest voor de 
jarigen van mei 

Leslokalen  

Woe 30 14.00u Zangkoor ‘De tijd van toen’ Leslokalen 

Don 31 09.15u Sacramentsdag Cafetaria 

10.00u Boekenbedeling A & B Op de kamer 

14.00u Smoutebollen tijdens bingo Leefruimte 
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 Activiteiten JUNI  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Vrij 1 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00 Djembé blok D Leefruimte  

Zat 2    

Zon 3 10.00u Misviering A & B* 
Heilig Bloedprocessie rond 

het WZC  

Leslokalen 

Maa 4 10.00u Turnen  Leefruimte 

Din 5 14.00u Optreden linedance Cafetaria 

Woe 6 10.00u Breigroepje A & C  Leefruimte A1 

Don 7 10.00u Tijdschriften A & D 
 

Op de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 8 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 9     

Zon 10 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 11 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 
 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 12 10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

13.00u Muzieknamiddag A & B  Leefruimte 

Woe 13 10.00u Breigroepje A & C  Leefruimte A1 

Don 14 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 15 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 16    

Zon 17 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 18 10.00u Turnen  Leefruimte 

17.00u WK voetbal België – Panama Cafetaria  
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien.  
 
 
  

Din 19 10.00u Leescontacten  Leefruimte 

14.00u Sjoelen Leefruimte 

Woe 20    

Don 21 14.00u Bingo Leefruimte  

Vrij 22 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

14.00u Zangkoor ‘De tijd van toen’ Leslokalen  

Zat 23 14.00u WK voetbal België – Tunesië Cafetaria 

Zon 24 10.00u Misviering C & D * Leslokalen 

Maa 25 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 26 10.00u Tijdschriften B & C Op de kamer 

14.00u Verjaardagsfeest voor de 
jarigen van juni 

Leslokalen  

Woe 27 14.00u Breigroepje B & D  Leefruimte D1 

Don 28 10.00u Boekenbedeling A & B Op de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

20.00u WK voetbal Engeland – 
België 

Cafetaria  

Vrij 29 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 30     
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Activiteiten in de kijker 
 

Project communie  

Tentoonstelling expositiegang  

De hele maand april en mei zijn communiefoto’s te bewonderen in 

de expositiegang. Dit is de gang op -1 tussen blok B en blok D.  

Deze communiefoto’s zijn van bewoners, personeelsleden en 

vrijwilligers van Stede Akkers. Kom zeker een kijkje nemen!  

 

 

Modeshow communiekledij van vroeger en nu 

23 mei organiseert WZC Stede Akkers een modeshow met 

communiekledij van vroeger en nu. Vanaf 14u zal dit spektakel te 

bewonderen zijn in de cafetaria.  

Doet uw (achter)kleinkind zijn/haar communie en showt hij/zij 

graag zijn/haar kledij. Dit kan zeker! Heeft u nog communiekledij 

van vroeger en laat u deze graag showen? Hiervoor kan u zelf op 

zoek gaan naar een model, maar vanuit WZC Stede Akkers 

kunnen hiervoor ook modellen gezocht worden.  

Voor alle informatie kan u terecht bij Denise Gallé 

(denise.galle@hoogstraten.be) of bij het onthaal op 03 340 16 00. 

Zij helpen u graag verder!  

 

 

 

mailto:denise.galle@hoogstraten.be
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Mariamaand met uitstap naar Meersel-Dreef 

 
In de maand mei, de Mariamaand, gaan we naar jaarlijkse 
gewoonte naar Meersel-Dreef. Op dinsdag 15 mei gaan blok A 
en C. Op dinsdag 22 mei gaan blok B en D.   
Hieronder treft u alle informatie over deze activiteit. Achteraan in 
het Briesje vindt u de inschrijvingsstrook terug. 
 
13u00     Verzamelen in de inkomhallen 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 
 
Deze maand is de ‘Kapel van het Gasthuis’ aan het WZC mooi 
versierd in het teken van de Mariamaand. Er wordt per blok een 
moment voorzien om gezamenlijk naar de grot te gaan. Er zal een 
affiche uithangen wanneer dit doorgaat. Uiteraard kan je ook 
steeds vrijblijvend een bezoekje brengen. 
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Wandelen naar de kermis op dinsdag 29 mei 
 

De kleuters van de Kleine Sem mogen op de paardenmolen en wij 
gaan gezellig mee kijken. Wie mee wil, moet zich inschrijven met 
de strook achteraan in dit Briesje. De strook post u in de 
brievenbus van animatie in de leefruimte. 
 
Sacramentsdag op donderdag 31 mei 
 
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 
achteraan in dit Briesje in.  
 
 
Heilig Bloedprocessie langs het WZC 
 
Op zondag 3 juni zal bij goed weer de Heilig Bloedprocessie rond 

het WZC gaan, net zoals vorig jaar. 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.  
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Verslagen 
 
Familieontbijt blok A 
 
Samen met familie aan een goed gevulde ontbijttafel aanschuiven. 
Er is niets beter om de dag goed te beginnen.  
 

 

 
Blok A 

 

Kookkunsten 

Wortelsoep met curry als voorgerecht en rauw witloof bij de 

frietjes, smullen maar! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   Blok C 



12 
 

Voorbereid op de komst van de paashaas 

Om alle eitjes te kunnen rapen die de klokken van Rome en de 

paashaas brengen, is een stevig mandje van groot belang. 

Kleinkinderen en achterkleinkinderen maakten samen met hun 

grootouders mooie paasmandjes. 

 
 

 
Blok A 
 

 
Blok D 
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Paasstukjes maken 

Op elke afdeling werden er paasstukjes of decoratie gemaakt om 

de leef- en eetruimtes mee te versieren naar aanleiding van 

Pasen. 

De bewoners met groene vingers konden hun hartje ophalen! 

 

 
Blok A 
 
 

 
Blok C 
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Blok D 
 

Bellen blazen 

Het trainen van de longinhoud doen we zo. Plezier verzekerd!  

 

 
Blok C 
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Pannenkoeken bakken in blok D  

Met de hulp van 3 studenten bakten de bewoners pannenkoeken 

in de leefruimte. Genieten volop!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok D 

 

Koffieklets 

Een tasje koffie, pannenkoekjes, gezellige muziek op de 

achtergrond… Meer is er niet nodig voor een leuke namiddag.  

 

Blok A 
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Paaseitjes rapen met Kleine Sem 

Wat zijn de bewoners blij als de kinderen van de Kleine Sem mee 

komen turnen! Deze keer waren de paasklokken ook voor hen 

langsgeweest.  

 

Blok B  
 

 
Blok D 



17 
 

Breien  

Wat is er gezelliger dan samen gezellig wat breien, terwijl een 

babbeltje doen en genieten van een tasje koffie? Dit allemaal 

dankzij onze lieve breivrijwilligers! 

 

Terug naar school 

Terug even naar de lagere school, niet om te leren, wel om samen 

volksspelen te spelen. Bewoners lieten de kinderen zien hoe het 

moest. Een fijne beleving voor jong en oud! 

 

Blok A 

 
Blok C 
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De pinguïn en het jong 

Wanneer komen de eitjes uit? Al nagelbijtend wachtten we op de 

baby’tjes. Ondertussen zijn ze geboren en luisteren ze naar de 

namen Pinco, Nico en Watje! 

  

 
Blok A 

 

Koken  

Op 4 april werden de bewoners van blok A verwend met gebakken 

appeltjes bij het avondeten. Er werden maar liefst 40 appels 

geschild en gebakken. 

 
Blok A 
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Optreden Van Leuven en Vrienden combo  
 

Een volle zaal, ambiance verzekerd!  
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Ziekenzalving en paascommunie 

Op woensdag 4 april werden alle bewoners uitgenodigd om de 

ziekenzalving en paascommunie te ontvangen in de leefruimte.  

 
Blok A 
 
 

 
Blok B 
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Blok D 
 
 

 
 

 
 

 
Blok C 
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Djembé spelen 

Maandelijks komen vrijwilligers Rita, Maria en Agnes van de 

Djembégroep Rakadiou in Hoogstraten langs in een afdeling. 

Iedereen kan mee muziek maken. Echt tof!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A 
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Vogels blok A 

Hoor je dat gefluit? Het zullen vast de vogels zijn die nu op het 

terras van leefruimte A1 wonen. De vogels werden eerst verzorgd 

door Jef Adriaensen, de man van Net Kustermans. Na het 

overlijden van Jef hebben de kinderen beslist enkele vogeltjes van 

Jef aan blok A te schenken. Nu kan Net nog veel naar de vogeltjes 

komen kijken. 

Bedankt!  

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

       Blok A 
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De paasklokken zijn geweest…  

 

Plezier en gezelligheid alom bij jong en oud!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok D  

 

 
Blok A 
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Blok C 
 

 
 

 

 
 

Blok B 
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Hobbyhoekje 

In elke blok installeerden we een hobbyhoekje. Bewoners doen 

hier zelfstandig of onder begeleiding bewegingsoefeningen.  

Gretig zien we de bewoners hiervan gebruik maken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok D 
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Project communie en vormsel  

Begin april ging het project rond de communie en het vormsel van 

start. Communiefoto’s van bewoners, personeel en vrijwilligers zijn 

te bewonderen in de expositiegang. In de reminiscentiekamer 

komen vele herinneringen naar boven. Het project loopt nog tot 

eind mei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiegang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reminiscentiekamer 

 



28 
 

Hondstrouw 

Een golden retriever, bordercollie, bouvier of labradoodle. Het 

maakt voor de bewoners niet uit welk ras het is. Ze zijn dol op 

elke knuffelhond die langskomt. 

 

 

 
Blok A                                    Blok B 
 

 
Blok C 



29 
 

 
Blok D 
 

 
 

 

Jong geleerd is oud gedaan 

Naast de zorgen voor de bewoners, staan de stagiairs van het 
Spijker, Hivset of volwassenenonderwijs graag klaar om de 
bewoners extra in de watten te leggen met een leuke activiteit. 
 

 
Blok A 
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Blok C 
 

 
Blok B  
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Mei 2018 

 

blok A 

 

Verhoeven Mit   04/05/1925  93 j   A006 

Verboven Mariette  05/05/1929  89 j   A208 

Meulenbergs Anneke 07/05/1923  95 j   A009 

Swaegers Rudi   28/05/1953  65 j    A011 
 

 

blok B 

 

Verbeeck Paul    22/05/1937  81 j   B008 

Pemen Ursula   02/05/1924  94 j   B306 

Vermeiren Gaby  17/05/1928  90 j   B305 

Potters Jeanne   20/05/1933  85 j   B514 

Schryvers Jos   28/05/1927  91 j   B511 

 

blok C 

 

Vlaminckx Gerard  06/05/1935  83 j   C209 

Linders Jack   31/05/1936  82 j   C207 

 

blok D 

 

Simons Frans   11/05/1931  87 j   D008 

Hessels Jozefa   20/05/1931  87 j    D005 

Aerts Liza    21/05/1926  92 j   D207 

 

 

 

We vieren de jarigen van mei op 29 mei 2018. 
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Juni 2018 

 

blok A 

 

Anthonissen Julia  11/06/1934  84 j   A205 

Van Aelst Rita   11/06/1951  67 j    A214 

Van Gestel Marcel  13/06/1935  83 j   A206 

Kustermans Nelly  24/06/1932  86 j   A211 

Swaenen Jan   25/06/1928  90 j   A010 

 

blok B 

 

Hoskens Mia   08/06/1927  91 j   B212 

Van Hout Irene  12/06/1931  87 j    B010 

Verheyen Lea   23/06/1945  73 j   B013 

 

blok C 

 

Kustermans Anneke  14/06/1930  88 j   C012 

Bruijgoms Mia   09/06/1935  83 j   C511 

Brijs Leen    30/06/1936  82 j   C306 

 

blok D 

 

Govers Lucy   17/06/1926  92 j   D012 

Van Den Bogerd Jan 02/06/1928  90 j   D512 

 

We vieren de jarigen van juni op 26 juni 2018.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.dezekaartversturen.nl/images/cards/e4215690b4aaae61e26c4e3b8402086b67a0371b/611483/390x282/front.jpg&imgrefurl=http://www.kaartversturen.eu/category/gefeliciteerd/&h=282&w=390&tbnid=2Bs5TAcHtK5T_M:&docid=eYEQB84C-Fhe3M&ei=3MGLVrKRFoHUsgGBho5I&tbm=isch&ved=0ahUKEwiy79K24JLKAhUBqiwKHQGDAwk4ZBAzCDEoLjAu
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 Nieuwkomers  
 

Kustermans Nelly Maas Jeanne 
 

 

 

Afkomstig van: Meer Afkomstig van: Meer 

Kamer: D309 kamer: A212 

  

Renders Maria Herrijgers Maria 

 

 
 
 

 

  

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: C 005 Kamer: B 214 
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Timmermans Maria Janssen Louis 

 

 

Afkomstig van: Meerle Afkomstig van: Minderhout 

Kamer: A 210  Kamer: C 313  

  

Stoffels Maria  Gilis Urbain 
 

 

 

 

Afkomstig van: Minderhout  Afkomstig van : Beerse  

Kamer: D 210  Kamer : A 509  
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

De Belder Gust     ° 18/07/1937    - † 20/02/2018 

Bruyndonckx Stan    ° 16/12/1935   - † 27/02/2018 

Mertens Julia     ° 30/04/1931   - † 01/03/2018 

Jespers Anna     ° 08/05/1924   - † 01/03/2018 

Snoeys Anna     ° 07/02/1926   - † 03/03/2018 

Kok Toosje     ° 28/11/1929   - † 05/03/2018 

Govers Anna     ° 01/09/1922    - † 19/03/2018 

Verlinden Jos     ° 12/09/1937    - † 02/04/2018 

Van Nyen Staf     ° 28/11/1943    - † 06/04/2018 

Wens Jenny     ° 22/11/1929    - † 09/04/2018 

Broeckx Fons     ° 23/01/1928    - † 13/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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De Belder Gust   ° 18/07/1937 - † 20/02/2018 

C 005   

Lieve Gust, 

 

Op 5 april 2004, bijna 14 jaar geleden, 

kwam je in het woonzorgcentrum 

wonen. Voordien had je 22 jaar als 

landloper in Wortel Kolonie gewoond. 

Daar had je met hart en ziel gewerkt 

en dat mochten we ook hier ervaren.  

 

Zo stond je in voor de kaarsen in de 

kapel. Je zorg voor anderen sierde je.   

Je nam het op voor hen die dit zelf niet 

meer konden. Je hechte vriendschap met Sooi Verheyen is hier 

een mooi bewijs van. 

 

Wie bij jou in de kamer langskwam, kreeg iets lekkers 

aangeboden: een napoleonbol, een praline met kersenlikeur of een 

chocotoff. Je stond erop dat we iets namen. Het was jouw manier 

om je dankbaarheid te tonen. Al dat lekkers nam je mee tijdens je 

maandelijks bezoek aan de winkel. Je kocht je vaste lekkernijen: 

snoep, chocolade, kaas, pekelharing, confituur,… .  

 

Uitgebreide gesprekken voeren werd steeds moeilijker. Je was al 

blij met een vriendelijke goeiedag, een schouderklopje. We konden 

je vaak terugvinden in de cafetaria waar je in gezelschap van een 

zwaar biertje of een wijntje de krant las. Voor een goed leesboek 

maakte je ook graag tijd. 

 

Op 20 februari 2018 ben je van ons heengegaan zoals je was, 

rustig en in eenvoud. Je werd in Mechelen begraven, in je streek 

van herkomst. Je zus is dankbaar jou weer dicht bij haar en de 

familie te hebben. Het ga je goed!  
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Bruyndonckx Stan  ° 16/12/1935 - † 27/02/2018 

B 214 

Lieve Stan, 
 
Wie had dit gedacht?  
 
Begin februari kwam je na een 
ziekenhuisopname in het wzc wonen in 
blok B. Je was door je actieve deelname 
aan het verenigingsleven en de parochie 
Hoogstraten gekend als een rasechte 

Hoogstraatse kerel.  
 
Deze zomer na het optreden van het 
folklorefestival gaf je aan dat je wel naar 
het dagverzorgingscentrum wou komen. 

Zo gaf je je lieve partner een beetje rust. Je had net beslist om 
vaker te komen. Een ziekenhuisopname besliste er anders over. 
Hierna werd het ook anders. Dankzij de aanwezigheid van je 
vrouw Mariette, je zoon, schoondochter en 2 kleinkinderen op het 
familieontbijt van het dagverzorgingscentrum, was jij ook een 

beetje bij ons die dag. We vertelden ze nog dat je graag kwam en 
dat we samen leuke dingen deden.  
 
Plots kwam er slecht nieuws uit het ziekenhuis. Ze konden niet 
veel meer voor je doen. Je kon daar niet blijven. De zorgen waren 
te zwaar om naar huis te gaan. Je kwam in kortverblijf. Zo konden 
we weer meer voor je betekenen. We verwelkomden je met een 
familiefoto van het familieontbijt op je kamer. Je kreeg veel 
bezoek. Iedereen was bezorgd om je. Jij bleef steeds rustig en 
ontspannen en genoot duidelijk van alle aandacht.  

 
Stan, veel te kort ben je bij ons geweest. Wij hadden je graag wat 
langer bij ons gehad op je laatste weg. We hadden je willen 
verzorgen en omringen met alle aandacht die jij verdient. Je hebt 
zoveel voor anderen gedaan. Je laat iedereen achter met een 
gevoel van dankbaarheid. Stan, jij was een mooie warme mens en 
weet maar zeker dat wij dat hier gezien hebben. Je familie zal dit 
verder uitstralen door die vele herinneringen aan jou. 
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Mertens Julia    ° 30/04/1931 - † 01/03/2018 

C 305 

Lieve Julia, 

 
Op 27 oktober 2017 kwam je in blok C van 
het woonzorgcentrum wonen.  
Het overlijden van je man viel je zwaar. 
Toch kwam je vol goede moed naar het 
woonzorgcentrum. Je stelde je al snel 
sociaal op en je medebewoners leerden 
jou kennen. Voor ons was je een zachte 

vrouw, waar alles altijd goed voor was.  
 
Door je medebewoners werd je direct 
betrokken in het dagelijks leven hier, 
samen naar de activiteiten en het 

maaltijdgebeuren gaan. Er werd voor elkaar gezorgd. Je stond open 
om nieuwe dingen te proberen: mee turnen, zetelfietsen en leren 
rummikub spelen. Je probeerde het allemaal. 
Helpen bij huishoudelijke taken was je ding, lekker kokkerellen en 
verse soep maken. Je rol als goede huismoeder werd meteen 

duidelijk voor ons. 
 
Familie stond bij jou op de eerste plaats. De vele fijne bezoekjes 
deden je zichtbaar deugd. Je ging mee met de tijd. Skypen met je 
kleinkind in het buitenland was je niet onbekend. Je vertelde vol 
trots over je kroost. 
 
Veel tijd om je beter te leren kennen, kregen we jammer genoeg 
niet. Je ging snel achteruit. Je familie, medebewoners en 
personeel waren hier zichtbaar door aangedaan.  

Op 1 maart hebben we afscheid van je moeten nemen. We hadden 
je graag langer in ons midden gehad.  
 
Rust maar zacht Julia. Het ga je goed. 
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Jespers Anna    ° 08/05/1924 - † 01/03/2018 

C 313 

Lieve Anna,  

 

Kort na de verhuis van het oude 

rusthuis naar het nieuwe 

woonzorgcentrum mochten wij jou 

verwelkomen. Je was eerder een stille 

vrouw. 

 

Al vlug zagen we dat je toch best 

graag onder de mensen kwam. Je 

deed met alles mee, was het geen actieve bijdrage dan zat je er 

stilletjes bij en zag je dat alles goed ging. Het liefst deed je 

huishoudelijke activiteiten. Groenten snijden voor lekkere verse 

soep of fruit voor een heerlijke fruitsla, daar hielp je met plezier 

aan mee. Een wandeling buiten sloeg je nooit af. Organiseerden 

we een belevingstheater, dan was je graag van de partij. Hier 

zagen we je zo zichtbaar genieten dat het een lust was voor ons 

oog. Je zat op de eerste rij als Karel Pauwels kwam vertellen. Je 

was dan ook een echte ‘Meelse pier’. Meerle lag je nauw aan het 

hart.  

 

Voor iedereen had jij dagelijks een lieve lach. Voor personeel was 
jij de dankbaarheid zelve. Soms ging het wel eens wat moeilijker, 
was je letterlijk en figuurlijk wel even de weg kwijt. Samen 
kwamen we goed uit deze minder leuke situaties en kon je er 
nadien zelfs weer zo lief om lachen. Kwaad worden op jou was 

gewoon ondenkbaar.   
 
Toen je lichaam meer en meer aangaf dat je wou rusten, kreeg je 
de beste zetel die we vinden konden. De levensechte pop bracht 
jou tot rust en zorgde meermaals voor die zorgeloze lach op je 
gezicht. ’t Was mooi hoe jij zo rustig ontspannen kon zijn.  
 
Met heel ons hart hopen we dat je nu de eeuwige rust gekregen 
hebt. Dat je blije spontane lach nu de hemel mag kleuren.  
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Snoeys Anna    ° 07/02/1926 - † 03/03/2018 

D 210 

Anna, 

 

Bijna 10 jaar woonde jij in het WZC. 

Vele bewoners heb je zien komen en 

gaan. Je hebt afscheid moeten 

nemen van goede vriendinnen, zoals 

bijvoorbeeld Madeleine. Uren heb je 

met haar rummikub gespeeld. Met 

Jozefa Hessels had je een bijzondere 

band. In de Wingerd zaten jullie vaak 

samen met een borreltje advocaat. 

Gewoon TV kijken, maar ook actief 

kaarten vond je fijn. Want dat heb je hier veel gedaan.  

 

Je had een groot en mooi gezin. Telkens wij op jouw kamer 

kwamen, stond er een geboortekaartje, een uitnodiging voor een 

feest, communiefoto of … Je genoot zo van al dit bezoek. Maar ook 

van je middagslaapje. Die rust deed je goed.  

  

Er was steeds opnieuw iets dat vreugde bracht in je leven. Ook als 

het even tegenzat, kwam er telkens weer iets fijns op je pad. Het 

verrassingsfeest met je 90ste verjaardag, de geboorte van een 

achterkleinkind, gaan wandelen naar de Bouwhoeve, een 

vriendelijk woord van een medebewoner, een wandeling met je 

vaste vrijwilliger To, een uitstap …  

 

Anna, je wil was enorm de laatste maanden. In de zomer van 

2017 wou je ‘o zo graag’ met de duofiets gaan fietsen. Je keek 

heel de winter uit naar de lente en de zomer om opnieuw eens 

buiten mee te fietsen op de duofiets. Dit heeft niet meer mogen 

zijn. We zullen nog vaak aan je denken, zeker als we een andere 

bewoner zien fietsen. 

 

Rust zacht!  
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Kok Toosje    ° 28/11/1929 - † 05/03/2018 

D 511 

Liefste Toosje,  

 

Met een warm hart denken we terug 

aan de periode dat jij hier in het WZC 

woonde.  

De start was zeer moeilijk. Je man 

Gust woonde in blok B, waar hij 

gestorven is de dag voor hij ging 

verhuizen naar blok D.  

 

Je woonde op de 5de verdieping en 

werd gezien als de moeder van het 5de. Je was bezorgd over al je 

medebewoners en in het bijzonder over de nieuwkomers. Jij was 

degene die iedereen ging halen om samen te gaan eten of om 

naar activiteiten te gaan. Tot het niet meer ging. Deze 

zorgzaamheid sierde je enorm. We ervaren het nu echt als een 

gemis.  

 

Je maakte goede vriendinnen. Jullie vonden steun bij elkaar. De 

rummikubmicrobe kreeg jou te pakken. Wekelijks stond dit dan 

ook op je programma. Met andere activiteiten deed je ook graag 

mee. Je ging de dag met een glimlach tegemoet, ondanks dat het 

soms moeilijk was.  

 

Je kamer was je thuis. Je kon zo genieten in de zetel of aan tafel 

om je krant te lezen. Want je was graag mee met het nieuws. Je 

stond erop om elke medewerker met de voornaam aan te spreken. 

Dankbaar was je voor elke zorg van iedereen.  

 

Ze zeggen wel eens: “De liefste moeders herken je aan de liefste 

kinderen”. Toosje, bij jou is dit zo. Jouw bezorgdheid en liefde 

voor je kinderen kwam rechtstreeks terug. Je was trots op ieder 

van hen.  

Het ga je goed Toosje. Geniet nu samen met Gust en waak vol 

trots over jullie kroost!  
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Govers Anna    ° 01/09/1922 - † 19/03/2018 

A 509  

Anna,  
 
17 januari 2017 kwam je in blok A 
wonen.  
 
Je kende het huis al van 2006, 
want je verbleef al in het oude 
gebouw en daarna in de Wingerd 
en in blok D. Toen was je 

afgevaardigde van de bewoners. Je 
vertegenwoordigde het belang van elke medebewoner. Je was hier 
sterk in.  
 
Je hebt ook ontelbare uren gekaart! Rikken en het liefst nog voor 
geld. Je was er graag bij tijdens de bingo, uitstappen … Een 
babbeltje sloeg je nooit af!  
 
Je was een zelfzekere vrouw. Hierdoor wist je de belangen van de 
medebewoners goed te behartigen. 

 
Geregeld met je dochter iets gaan drinken in de cafetaria, daar 
genoot je van. En als je dan oude bekenden tegenkwam, ging je 
hand vrolijk de lucht in. Je luisterde graag naar accordeon en 
vertelde graag over vroeger. 
 
Deze zomer zijn we nog op bezoek geweest bij een medewerker. 
We gingen daar naar de kleine katjes en hondjes kijken. Toen het 
kleine veulentje kwam, hadden jouw ogen te weinig tijd om alles 
goed te bewonderen. Je was ontzettend dankbaar dat je meekon.  

 
Anna, we hebben graag voor jou gezorgd. Collega’s verpleging, 
verzorging en schoonmaak deden graag een babbel met jou. 
 
We zullen je aanwezigheid in leefruimte 4 missen en vooral de 
gezellige buurtmomenten tijdens het eten. 
 
Rust zacht Anna! 
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Verlinden Jos    ° 12/09/1937 - † 02/04/2018 

A 511 

Jos,  
 
In september 2016 kwam je in blok A 
wonen samen met jouw vrouw Maria 
Marijnissen. De gezondheidstoestand 
van jullie beiden ging achteruit. Thuis 
blijven wonen was niet meer haalbaar. 
 
Al vlug hadden jullie in het WZC een 

nieuwe thuis gevonden. Spijtig genoeg 
hebben we niet lang voor Maria mogen 
zorgen. 

 
Je spraakvermogen liet het afweten. Daarom was het heel moeilijk 
voor jou om alles duidelijk kenbaar te maken. Door je toon van 
fluiten, kon je toch communiceren met anderen. We beseffen heel 
goed dat het niet gemakkelijk voor jou is geweest. Je was altijd 
zo’n graag geziene en sociale persoon. 
 

De vele bezoekjes van je kinderen en familie deden je deugd. 
Tijdens het mooie weer een toertje gaan wandelen, was voor jou 
een moment van genot. De buitenlucht deed je goed.  
 
Toen we vorig najaar naar de boerderij gingen, genoot je van de 
beesten die je te zien kreeg. Het buitenleven en de land- en 
tuinbouw waren je passie. 
 
Overdag in de leefruimte genoot je van het volk rondom jou. Nu je 
er niet meer bent zal je plaats leeg blijven.  

Jos, we hebben graag voor jou gezorgd. We zijn blij dat we jou 
hebben leren kennen als een warme lieve man, die zeer trots was 
op kinderen en kleinkinderen. 
 
We zullen je glimlach missen. Rust zacht Jos! 
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Van Nyen Staf   ° 28/11/1943    - † 06/04/2018 

C 010 

      Lieve Staf,  
 
Op 1 juni 2017 kwam je in het WZC 
wonen. Eindelijk een periode waarin je 
weer dichter bij je vrouw Lucienne kon 
zijn die hier al meer dan een jaar haar 
stekje had gevonden. Je keek er zo naar 
uit om terug meer samen te zijn.  
 

We mochten samen jullie gouden 
jubileum vieren. Heel intiem, met je 
familie, het was een onvergetelijke mooie 
dag. Jullie straalden alle twee.  
 
Je was blij en tevreden met datgene wat 

iedere nieuwe dag weer bracht: een beetje stappen en bewegen, 
gezellig meedoen of even wat kijken. Voor de kleinste gebaren 
was je dankbaar. De verzorging, de maaltijdbegeleiding, alles 
deden we met de grootste zorg voor jou. 

 
Vele jaren was je verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
grot, “de Kapel van het Gasthuis” . De sleutel van de grot was bij 
jou in goede handen. In de meimaand, de Mariamaand hield jij 
een extra oogje mee in het zeil. Eén van de volgende weken gaan 
we de grot versieren. Wees maar gerust! Wij weten dat jij op ons 
toeziet en zien zo die lieve brede glimlach op je gelaat verschijnen.  
 
Die bekende mooie glimlach zal blijvend onze herinnering kleuren. 
Dankjewel Staf dat wij jou mochten omringen.  

 
Rust zacht. 
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Wens Jenny    ° 22/11/1929    - † 09/04/2018 

D 211 

Jenny , 

 

Als een echte Hoogstraatste dame hebben 
we je leren kennen. Je vader, Joske Wens, 
had een winkeltje in Hoogstraten en jij hielp 
daar. Zo werd je een gekend gezicht. Je had 
een rijkelijk gevuld leven achter de rug. Vele 
mooie fotoboeken van vakanties, je familie, 
en feesten,… illustreerden dit.  
 

Het woonzorgcentrum was voor jou bekend 
terrein. Jaren ben je hier actief vrijwilliger 
geweest. Nu was het aan jou om te genieten 
van de activiteiten: bezoekjes van de 

knuffelhond, gaan wandelen naar de markt, zetelfietsen….. Je 
grote passie was zingen. Telkens we muziek opzetten, zong jij 
gepassioneerd mee en de teksten kende je van voor naar achter 
en terug. Ongelooflijk! Met allerhande activiteiten konden we je 
plezieren. Je was letterlijk en figuurlijk de vrolijke noot in het 

gezelschap. ’s Avonds op je kamer kon je genieten van een 
lekkere borrel. Dit maakte voor jou de dag af.  
 

Je was trotse moeder van 5 dochters en 1 zoon. Je zoon en één 
van je dochters zijn overleden. Dat kan niet eenvoudig geweest 
zijn. Het laatste familieontbijt was prachtig om te zien. Het was 
een gezellige bende met moeke Jenny en haar 4 dochters aan 
tafel. Ook wij leerden je dochters kennen doorheen de jaren. De 
ene woonde al wat verder dan de andere. Maar zoals jij zei: “Dat 
was vroeger plezant. Je kon op vakantie naar de zee en naar de 

Limburg.” Trots was je op je hele familie. Je genoot van al hun 
bezoekjes. In het woonzorgcentrum was er een levensechte pop 
die uren in jouw armen heeft gelegen. Je gaf de pop de naam van 
één van je achterkleinkinderen. 
 

Je ging achteruit de laatste weken en was dikwijls erg moe. Toch 
kwam je overlijden plots voor iedereen. Je had die namiddag nog 
erg genoten van het bezoek van de knuffelhond.  
 
Jenny, we zijn blij dat je zo lang in ons midden was. Rust nu en 

geniet daar aan de overkant van de hemelse klanken.  
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Broeckx Fons    ° 23/01/1928    - † 13/04/2018 

D 509 

Fons, 
 
Op 30 maart 2015 ben je in blok D 
komen wonen. De stap naar het 
woonzorgcentrum verliep vlot. Je was 
tevreden met de zorg en het vriendelijke 
woord van iedereen.  
 
Toen we de gangen op de 

slaapkamerverdieping gingen aankleden 
had jij nog materiaal genoeg. Jouw 
handwerk was ingekaderd en kreeg  er 
een mooie plaats. 

 
We leerden je kennen als een bezige bij. Nooit zagen wij een man 
die beter en fijner groenten kon snijden als jij. Maar dit deed je 
echt graag en je genoot ervan om bij de anderen te zitten. Je 
genoot ervan mee naar het gekeuvel te luisteren. Wanneer er 
dieren op bezoek kwamen, zagen we je ogen stralen. Je speelde 

ermee en het was hartverwarmend om zien.  
 
Als we vroegen van waar je kwam, antwoordde je steevast van 
Rijkevorsel. Wanneer de gelegenheid er was, zetten we je samen 
met anderen van Rijkevorsel. En vorig jaar ben je mee naar 
Rijkevorsel geweest om de duofiets op te halen. Hier genoot je 
echt van! Je kende Anna Verlinden goed van vroeger. Samen 
babbelden jullie uren over jullie dorp en de buurt. Mooi om zien!  
 
Wanneer we op uitstap gingen, ging jij graag mee. Overal ging je 

mee naartoe: naar de markt, de ikea, Meersel-Dreef, …  
In al die jaren heb jij een band opgebouwd met je medebewoners, 
de vrijwilligers en het personeel. May, de wandelvrijwilligster, bleef 
je bezoeken voor te kaarten en een babbeltje te doen. Je 
medebewoonster Ria was bezorgd om jou en hield je goed in de 
gaten.  
 
Fons, we hebben je graag in ons midden gehad. Het ga je goed 
daar aan de overkant. 
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Mededelingen 
 

Contactkoor Resonanz 

Contactkoor Resonanz is er voor mensen met dementie, hun 

familie en vrienden. Zingen is een belangrijke manier om dingen 

weer terug te vinden. Dat komt omdat het muziekcentrum in de 

hersenen het langst actief blijft. 

Bij contactkoor Resonanz zingen mensen met dementie samen 

met familieleden, vrienden, buren, … liedjes uit hun jonge jaren, 

onder begeleiding van deskundige en enthousiaste muzikanten. 

Via ‘Het Briesje’ nodigen we graag bewoners en hun familie, 

vrienden, buren, … uit.  

Resonanz zingt één zaterdag per maand, van 10 tot 11 uur in de 

leslokalen van dienstencentrum Stede Akkers in Hoogstraten. 

Nadien is er een kopje thee of koffie voor wie wil. Er is geen 

verplichting om altijd te komen, of altijd met dezelfde begeleider. 

Deelname is gratis.  

Eerstkomende repetities 

zijn zaterdag 28 april 

2018 om 10u en zaterdag 

26 mei 2018 om 10u. 

In het dienstencentrum 

treft u aan de infostand 

een flyer van ‘Contactkoor 

Resonanz’. Voor 

uitgebreidere info kan u 

langskomen aan het 

onthaal of de folder 

doornemen. 
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Vrijwilligerswerking 

In het vorig Briesje lazen we het bijzonder mooie verhaal over hoe 

het allemaal ooit begon ‘de goed uitgebouwde vrijwilligerswerking 

in het woonzorgcentrum’. 

Hierbij volgen nog enkele aanvullingen en rechtzettingen over de 

start van de vrijwilligerswerking in Hoogstraten. 

 

In 1980 werd reeds gestart met een handwerkgroepje waaronder 
Maria Oomen en mevrouw van de Merode. Terry Jacobs volgde 
mevrouw van de Merode later op in het handwerkgroepje.  

 
Verder vergaten wij Dinny Jacobs te noemen. Zij is een van de 
werkers van het eerste uur die ook de opleiding palliatieve zorg 
volgde samen met Frans Simons en Jeanne Stoffels in Coda 
Hospice in Wuustwezel.  
 
Jeanne en Terry recentelijk zijn allebei lid van de grote kern van 
de vrijwilligers.  
 
 

 
 
 

 
  



49 
 

Nieuws van de medewerkers 
 

Geboorte 
 

Op 30 maart werden Elyse en Stef trotse ouders van Flore. Zij 

woog 3,025 kg en was 51 cm lang bij de geboorte. Elyse Van 

Echelpoel is verpleegkundige in blok C. 
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Bewoner in de kijker 
 

Fons Pauwels 
 
Op kamer 311 van blok B woont een immer goedgezinde, 
boeiende man. Als je op de derde verdieping door de gangen 
wandelt, komt het gefluit je tegemoet. Zo ook op de druilerige 
donderdagvoormiddag van ons gesprek. Zoals steeds, werd ik 
begroet met een warme glimlach. Fons vertelde me met veel 
plezier zijn levensverhaal. 

 
Op 19 december 1929 werd er op Klein 
Eyssel in Meerle een derde zoon geboren 
bij het boerengezin van Louis Pauwels en 
Maria Verbreuken. Fons was zijn naam. 
Groot was de vreugde bij broers Jan en 
Jos. Na de geboorte van Fons kwamen er 
nog 3 broers en 2 zussen bij: Marcel, 
Bertha, Jeva, Staf en Harry. Met 8 
kinderen was het gezin Pauwels compleet.  

 
Een liefhebbende moeder en een 
goedhartige vader. Fons kwam niets te 
kort tijdens zijn jeugd. Moeder was heel 
begaan met de kinderen en verzorgde hen 

goed. Ze kon alles en deed alles. Ook over zijn vader vertelt Fons 
niets dan goeds. Ook al heeft hij van hem wel meermaals straf 
gekregen. Vooral als hij met zijn broers in bed lag te “fikfakken”. 
Dan kwam vader naar boven en hadden ze het geweten. Dan 
moesten ze op hun knieën met de handen omhoog en “o wee” als 

die handen naar beneden kwamen.  
 
Na de lagere school is Fons nog enkele jaren naar de gewestelijke 
landbouwschool geweest. Daarna was het werken op de boerderij. 
“Leren deed ik niet graag, maar het voordeel was dat je dan thuis 
niets moest doen”, lacht Fons. Al snel verloor Fons zijn hart aan 
het paard.  
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Zijn eerste grote liefde! Bertha 
 

Van jongs af aan zit de paardenmicrobe er in bij Fons. Het is ooit 
allemaal begonnen in 1942. Vader Pauwels kocht een veulen van 6 
maand oud, Bertha genaamd. Bertha zou later het werkpaard 
worden van de familie. Als kleine jongen besloot Fons, zonder dat 
iemand ervan wist, een wandeling te gaan maken met Bertha 
richting Meersel-Dreef. Toen ze daar aankwamen, was de mis net 
uit. Fons sprak een van de kerkgangers aan om hem op de rug 
van Bertha te zetten en vanaf dat moment is hij nooit meer 
gestopt met paardrijden.  
Zo kan je wel zeggen dat Bertha zijn eerste grote liefde was. Als 

het werk op de boerderij gedaan was, moest Fons Bertha naar de 
wei brengen om te grazen. Van dat grazen kwam de eerste uren 
nog niet veel in huis, want Fons kon het niet laten om stiekem te 
gaan rijden. Niemand heeft ooit geweten hoeveel uren ze daar 
samen versleten hebben.  
 

Fons met Bertha in ’49 op provinciaal kampioenschap in Zoersel, 1e plaats. 
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Ruiterschool 
 

Fons zat tijdens zijn jeugd bij de boerenjeugdbond, “den BJB”. 
Daar wisten ze natuurlijk dat hij een voorliefde voor paarden had 
en zo stuurden ze hem voor 3 dagen naar de ruiterschool in 
Kortrijk. Dat was een groot avontuur voor Fons. 17 jaar en je was 
nog nooit van huis weggeweest, de trein op naar de andere kant 
van het land. Een nieuwe wereld ging voor hem open. Uiteindelijk 
heeft Fons daar de basis gelegd voor zijn verdere ruitercarrière. 
“Als je iets graag doet leer je het snel”, zegt Fons.  
 

                                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
               
 

Fons in het midden. 1e keer Ruiterschool Kortrijk. 

 
 
Het meisje van zijn dromen 
 

Liefde op het eerste gezicht was het voor de 18-jarige Fons. Toen 
hij Maria Bartholomeeusen voor de eerste keer zag. Maria was met 
3 vriendinnen onderweg naar de processie in Meersel-Dreef toen 
haar fietsband ineens leeg liep. Ze wist dat er bij de familie 
Pauwels op Klein Eyssel een knappe boerenzoon woonde die haar 
vast wel zou kunnen helpen om die fietsband te maken. Achteraf 
bleek dat Maria die band opzettelijk plat had gezet om Fons te 
zien. Op de Vlaamse kermis ontmoetten ze elkaar voor de tweede 
keer. De vonk sloeg duidelijk over want sindsdien waren ze 
onafscheidelijk.  
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Zeven jaar hebben 
Fons en Maria 

verkering gehad voor 
ze trouwden. Samen 
hebben ze een 
boerderij gebouwd op 
een stuk grond van de 
schoonouders op Hal 
in Minderhout. Hier 
hebben ze altijd 
geboerd en de rest van 
hun leven samen 

doorgebracht. 
 
 
 
 

             
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
Doktersbezoeken  
 
Ze waren pas getrouwd en hadden 
een mooie boerderij gebouwd. 

Fons en Maria waren klaar voor de 
volgende stap. Een baby zou hun 
geluk compleet maken. Helaas 
dacht de natuur daar anders over. 
Jaren van doktersbezoeken braken 
aan, eerst naar Turnhout en later 
naar Antwerpen. “We hebben alles 
geprobeerd”, vertelt Fons. Het 
heeft niet mogen zijn. We kunnen 
onszelf niets verwijten. 

Fons en Maria trouwden in 1954 

Hun gouden jubileum in 2004 
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Ruitervereniging  
 

Samen stortten ze zich in het 
boerenleven en hun vrije tijd 
werd opgevuld met die eerst 
grote liefde: paarden. De 
ruiterij was in Minderhout 
toen zo goed als 
onbestaande. Fons wilde zijn 
liefde voor de paardensport 
delen met anderen. En hoe 
kan je dit beter doen dan in 

het verenigingsleven?  
 
Fons stapte naar de pastoor, die ook proost was van de 
boerengilde en boerenjeugd. Hij vroeg toelating om de 
rijvereniging nieuw leven in te blazen. Naar eigen zeggen was het 
nogal “wit” met de pastoor en zo werd de ruitervereniging in 
Minderhout een feit. Fons werd commandant en de rijvereniging 
floreerde. Het was niet gemakkelijk om paarden bij elkaar te 
krijgen. In het begin waren het alleen werkpaarden. Het heeft 
eventjes geduurd tot er luxe paarden kwamen. Het eerste toernooi 

was direct een schot in de roos. Er waren veel liefhebbers en zo 
waren er al snel 50 ruiters die de club vervoegden.  
 
Door omstandigheden is Fons gestopt als voorzitter bij de 
ruitervereniging van Minderhout. Zijn honger was echter niet 
gestild en Fons trok naar Wortel om daar een nieuwe vereniging te 
stichten. Weer met succes want hier telde de vereniging zeker 100 
leden. Hier mag Fons trots op zijn.  
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Reizen  
 

Fons heeft veel gereisd. Ook die reizen stonden in het teken van 
de paarden. Ze hebben heel België doorkruist en veel 
deelgenomen aan internationale toernooien in Frankrijk, Duitsland, 
Nederland, Zweden, … Eén enkele keer zijn ze op reis geweest 
naar Kreta, naar een nichtje dat daar woonde. Toen zijn de 
paarden thuis gebleven.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Een man met vele talenten 
 
Dat Fons een talent heeft in de omgang met paarden is geen 
geheim. Je kan hem misschien 
wel een paardenfluisteraar 
noemen. Dressuur, jumping, 
cross, mennen, … in alle 
disciplines van de paardensport 
heeft hij vele prijzen 

gewonnen. Van heinde en ver 
kwamen ze om les te volgen of 
raad te vragen bij de aankoop 
van een nieuw paard. Zelfs 
gewezen Olympisch Atleet Ludo 
Philippaerts kwam in zijn 
jeugdjaren vanuit Limburg om 
les te volgen bij Fons.   
  
 

 
305 gouden medailles en andere prijzen 
blinken in de woonkamer aan de muur. 
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Zoals je wel kan lezen, stond bijna heel zijn leven in het teken van 
de edele viervoeters. “Als je iets graag doet, doe je er alles voor”, 

zegt Fons.   
 
Naast al die paardengekte was er ook nog tijd voor muziek. Die 
muzikaliteit zat, in tegenstelling tot de paardenliefhebberij, wel in 
de familie. Op 8-jarige leeftijd kreeg Fons van Sinterklaas een 
mondharmonica. Samen met een kameraadje speelden ze 
tweestemmig liedjes na die ze op school geleerd hadden. Op zijn 
16de kreeg hij, na veel zeuren, een accordeon van zijn ouders. 
Deze twee instrumenten zijn niet weg te denken en hebben nu nog 
een prominente plaats in zijn kamer.  

 

Fons linksonder op de jachthoorn tijdens een ruitertornooi. 

 
Ook jachthoorn kan hij baas. Dit instrument speelde Fons ook 
tijdens de toernooien van de ruitervereniging. Samen met twee 
broers heeft Fons nog in de fanfare gespeeld. “Ik heb alles uit 
mezelf geleerd en nooit les gevolgd”, zegt Fons met een lach.  
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Verhuis naar Stede Akkers 
 

In 2012 overleed Maria heel onverwacht. Fons stond er plots 
alleen voor. Hij kreeg veel hulp van familie. Herman, die nonkel 
moet zeggen tegen hem, en zijn vrouw Chris hebben de voorbije 
jaren voor veel steun gezorgd. Toch viel het voor Fons niet mee 
om alleen te zijn en zo kwam hij op 21 september 2017 naar 
Stede Akkers. Hier heeft hij het naar eigen zeggen naar zijn zin. 
“Niks moet en alles mag”, zegt Fons. Hij is blij dat hij nog twee 
keer per week kan gaan dansen. Kozijn Raf Pauwels en zijn vrouw 
Paula komen hem dan halen. “Zij staan altijd voor me klaar”, 
vertelt Fons met een glimlach. Verder kan ik gaan wandelen 

wanneer ik wil, op tijd en stond een bezoekje in de cafetaria en ik 
kan hulp vragen als dat nodig is. Wat wil je nog meer! 

 

 
Fons, we wensen je het allerbeste toe en dankjewel om jouw 
levensverhaal met ons te delen. 
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Medewerker in de kijker 
 

Naam: Ans Jochums  

Beroep: Kinesitherapeute 

Hoe lang werk je hier: 14 jaar 

Geboortedatum: 23/09/1980 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Broers en zussen: 1 broer 

Evert 

Kinderen en kleinkinderen: 1 

zoon Joos 

Woonplaats: Wuustwezel 

Hobby’s: Theater, cinema, 

etentje 

Sport: Yoga, zwemmen, 

wandelen 

Lievelingsliedje/ Lievelingsgroep: Heist aan Zee / Bart Peeters 

Lievelingsdier: Hond 

Lievelingseten: Zelfgemaakte pizza met veel groenten 

Mooiste film: La vita è bella, Mr. Nobody 

Mooiste boek: Life on Sneakers van Evi Renaux, Brief aan Cooper 

en de wereld van Dalila Hermans 

Grootste wens: Een mooi, lang, gezond én gelukkig leven met 

m’n gezin en familie! 
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