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Voorwoord  

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

 

De voorbije twee maanden waren zo intens. We voelden het 

coronavirus voortdurend op de loer liggen. Bewoners en 

medewerkers waren steeds waakzaam en volgden zeer 

plichtsbewust de strenge hygiënemaatregelen op. Als er ook maar 

het minste vermoeden van corona was, zorgde de CRA ervoor dat 

bewoners zowel als medewerkers een COVID-19 test kregen. Die 

spanning om het wachten op het resultaat van de test!  En dan 

telkens weer die enorme opluchting als de test negatief is!  

En wat er voor altijd blijft hangen, de warme betrokkenheid, de 

gedrevenheid waarmee ieder zich elke dag opnieuw inzette.  

Elk diensthoofd, elke medewerker trachtte op zijn of haar manier 

heel goed voor de bewoners te zorgen en voor mekaar. Als 

iemand van ons een moeilijk moment had, dan stond er altijd wel 

een collega klaar met bemoedigende en geruststellende woorden.  

Die warme zorg voor elkaar blijft voor altijd in Stede Akkers.   

Vorig jaar besliste ik om op 1 mei 2020 met pensioen te gaan. Ik 

verlaat Stede Akkers. Toch ben ik er gerust in dat de bewoners in 

goede handen zijn bij het sterke en super gemotiveerde team dat 

ik overdraag. Els Timmermans komt als directeur naar het WZC 

samen met stafmedewerker Christine de Beukelaar die Liesbeth 

Leyssen vervangt. Een nieuw directieteam dat wordt bijgestaan 

door de trouwe, deskundige en lieve collega’s. In mijn hart draag ik 

zoveel warme herinneringen mee aan bewoners, diensthoofden, 

medewerkers, families, vrijwilligers, … Met weemoed in het hart, 

wens ik jullie allen het allerbeste. Hier sluit ik mijn periode als 

medewerker in Stede Akkers af. 

Dikke merci allemaal voor de jarenlange fijne samenwerking en  

blijf vooral allemaal gezond!  

Trees Mertens 
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 Activiteiten MEI & JUNI  
 

De activiteitenkalender van mei & juni ontbreekt omwille van de 

coronamaatregelen. Uiteraard doen de paramedici hun uiterste 

best om fijne alternatieven aan te bieden. 

En jullie mogen er zeker van zijn… er zijn veel familie en vrienden 

die graag zouden langskomen om jullie mee te hamsteren. 

  

© The Daily Telegraph 
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Even terugblikken 
 

Valentijnsdiner 

Woensdagavond 12 februari was er een valentijnsdiner voor de 

koppels in ons huis, koppeltjes die hier wonen en ook de bewoners 

van wie de partner nog thuis woont. Onder romantische muziek 

werd er een liefdevolle maaltijd aangeboden. 

Bedankt aan de keuken voor de heerlijke maaltijd! 

 
 
 
Carnaval  

Op woensdag 19 februari ging het er 

gezellig aan toe in blok A. 

Naar aanleiding van carnaval hielden de 

bewoners een ludiek carnaval moment met 

muziek en een lekker dessertje, meer moet 

dat niet zijn! 
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Verjaardagskaarten maken 

Creatieve bewoners van blok B maakten mooie 

verjaardagskaarten voor de jarigen. 

 

 
 

 
Ontmoetingsmomenten blok B 

We nodigden alle nieuwe bewoners van 2018 uit om samen te 

buurten. ‘Mogen zijn wie je bent’ vonden deze bewoners heel 

toepasselijk voor ons woonzorgcentrum.  
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Ook met de bewoners die in 
2019 in het WZC zijn komen 

wonen, hadden we een intens 
samenzijn. 

 
 

 

 

 

 

Pannenkoeken 

Zoals de traditie het wil, worden er op Vastenavond pannenkoeken 

gebakken. In alle afdelingen werden de heerlijke pannenkoeken 

zeer smakelijk onthaald. Bedankt ook aan de vrijwilligers! 

 

Blok A 

  
  

Blok B 

Blok C 
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Muzieknamiddag 

Wilfried kwam accordeon spelen tijdens de muzieknamiddag in 

blok B. Bewoners zongen enthousiast mee. 

 

 

Plaatjes draaien 

Een goede swingende plaat kan toch zo mooi zijn. 

 

Blok A 
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Dankmoment vrijwilligers 

Onze vrijwilligers werden op het dankmoment verwend met een 

lekker diner. Het was een super gezellige avond! 
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Familieontbijt  

De voorbije maanden kwamen de families samen om gezellig te 

ontbijten. Van het samenzijn werd duidelijk genoten! 

Het familieontbijt van blok A was op 14 maart gepland en werd 

noodgedwongen uitgesteld. Hopelijk kunnen zij snel genieten van 

samen tafelen. 

 

 

 

 

 

 
Blok B 
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Blok C 
 
 

 
Blok D 
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Contact met familie tijdens de coronamaatregelen 

Bewoners leerden de voorbije weken nieuwe technologieën 

kennen. Tablets en gsm’s zijn ingezet om met familie te kunnen 

videobellen. Daarnaast is er véél gezwaaid en contact gemaakt 

door de ramen in de inkomhal. Ook de klassieke post is plots terug 

populair! 

 

Blok A 

 

Blok A 
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Blok B 

 

  

Blok C  

 
 

  

Blok D 

Blok D 
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Blok C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Blok D 
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Bingo op afstand 

De collega’s van de paramedische dienst deden hun best om de 

wekelijkse bingo toch te laten doorgaan. Mits wat aanpassingen 

klonken de nummers door de leefruimte. 

 

 

Blok A 

 

  

Blok B Blok D 
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   Blok C 
 

IJsjes eten 

De bewoners werden verwend met ijs uiteraard op veilige afstand. 

 

   
Blok C          Blok D 
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       Blok B 

 

Genieten op het terras 

De terrassen aan de leefruimte zijn open om een frisse neus te 

halen. Met wat geluk valt er te genieten van de zon. Het lijkt een 

vergezicht van op reis! En telkens zijn we lekker ingeduffeld!  

 

Blok A Blok B 
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Blok B 

 

 

 Blok B 
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Blok C 

 

Blok D 
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Attenties voor de bewoners 

Het woonzorgcentrum deed zijn uiterste best om de bewoners in 

de watten te leggen. Ook van buitenshuis kregen we al vele 

traktaties.  

 

Blok A  

   

Blok C      Blok B 

 

Blok B 
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Blok B      Blok C 

   

Blok D      Blok D 
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Kleuren voor pralines 

In de blokken werd een kleurwedstrijd voor volwassen gehouden 

voor een doosje pralines. Een onschuldige hand trok de winnaar. 

  

Blok A  

 

 

Blok C 

 

  

Blok B 

Blok D 
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Individuele activiteiten 

  

Blok B Uno spelen 

 

Spaghetti koken blok C 

 

 

 

Verwenmoment blok C 

Frieten bakken blok A 
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Optreden Trabant 

Trabant speelde vrolijke muziek voor alle blokken. Zo konden de 

bewoners van op hun eigen terras genieten. 

 

 

 

 

Blok D 
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Blok B 

 

 

 

Beweging 

Het is heel belangrijk om in beweging te blijven! 

 

Blok A 

Blok C 
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Blok C 

  

Blok C Blok C 
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Blok A 

 

 

 

Blok A            Blok D 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Mei 2020 

 

Blok A 

Verhoeven Mit 04/05/1925 
  

95 j A006  
Meulenbergs Anneke 07/05/1923 

  
97 j A009  

Gilis Urbain 24/05/1930 
  

90 j A509  
Mertens Jos 26/05/1925 

  
95 j A505  

Swaegers Rudi 28/05/1953 
  

67 j A011  
      
Blok B 

Pauwels Jeanne 13/05/1929 
  

91 j B210  
Verbeeck Paul 22/05/1937 

  
83 j B008  

 

Blok C 

Vlaminckx Gerard 06/05/1935 
  

85 j C209  
Verheyen Netje 19/05/1936 

  
84 j C313  

 

Blok D 

Lambrechts Maria 06/05/1941 
  

79 j D508  
Simons Frans 11/05/1931   89 j D008  
Hessels Josepha 20/05/1931 

  

89 j D005  
Aerts Lisa 21/05/1926 

  

94 j D207  
Jansen Jan 26/05/1935 

  

85 j D007  
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Juni 2020 

 

Blok A 

Michiels Lea 17/06/1934 
  

86 j A208  
Swaenen Jan 25/06/1928 

  
92 j A010  

Van Doninck Gusta 28/06/1930   90 j A511  
Coertjens Jaak 30/06/1929 

  
91 j A513  

 

Blok B 

Hoskens Mia 08/06/1927 
  

93 j B212 
Bastiaansen Maria 09/06/1930 

  

90 j B314 
Van Opstal Lena 13/06/1940 

  

80 j B311  
Verheyen Lea 23/06/1945 

  

75 j B013 
 

Blok C 
Bruijgoms Mia 09/06/1935 

  
85 j C511 

Kustermans Anneke 14/06/1930 
  

90 j C012 
Brijs Leen 30/06/1936 

  
84 j C306  

 

Blok D 

Van Den Bogerd Jan 02/06/1928 
  

92 j D512  
Govers Lucy 17/06/1926 

  
94 j D012  

 

 

  



30 
 

 Nieuwkomers  
 

Jet Hendrickx Irma Govaerts 

 

 

 

Afkomstig van: Rijkevorsel Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: D 514 kamer: A 507 

  

José Govaerts †  

 

 

 

Afkomstig van: Meerle  

Kamer: D 310  
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van:  

 

Verheyen Jos     ° 16/11/1934 - † 21/02/2020 

Boeckx Anny     ° 28/08/1942 - † 23/02/2020 

Van Gorp Jos     ° 13/09/1936 - † 27/02/2020 

Govaerts José     ° 30/08/1931 - † 06/03/2020 

Baetens Yvonne    ° 25/02/1931 - † 19/03/2020 

Dingenen Louis    ° 11/08/1933 - † 20/03/2020 

Livens Fons     ° 05/02/1927 - † 29/03/2020 

Vindevoghel Lucienne   ° 25/10/1948 - † 02/04/2020 

Van Delm Luce    ° 13/12/1932 - † 04/04/2020 

Jochems Jan     ° 01/12/1927 - † 09/04/2020 

van Aelst Rita     ° 11/06/1951 - † 10/04/2020 

Van Hout Irene    ° 12/06/1931 - † 12/04/2020 

Goetschalckx Jeanne   ° 29/07/1927 - † 17/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ieder afscheid valt een traan, 

omdat je iemand moet laten gaan, 

waar je zo aan bent gehecht 

verdriet dat is een groot gevecht 

Veel sterkte.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=overlijden&source=images&cd=&cad=rja&docid=TENyPeoMoQ90fM&tbnid=YnXL4ChEnPAcIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.krabbelme.nl/?p=krabbel&c=392&s=70&ei=XsVmUantJoPfPfeggLAC&bvm=bv.45107431,d.ZWU&psig=AFQjCNFjRaaG1BbyEW-m8ZUmW0mQSSxo0w&ust=1365775478889139
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Verheyen Jos     °16/11/1934 - † 21/02/2020 

D 310 

Jos,  

Op 17 april 2018 kwam je in blok D 

wonen. Als echte “Mjeelse Pier” 

leerden we je kennen. Je was heel 

trots op je dorp. Uren babbelde je over 

Meerle, meester Mil, de Voort, het 

boerenleven, je werk bij de Solo, …  

Je gezellige buurt op de 4de verdieping 

zullen we zeker missen. Tijdens de 

avonddiensten genoot jij van de 

verhalen over vroeger en gaf je er 

uitgebreid aanvullingen bij.  

In de voormiddag trainde je op de MOTOmed, 20 tot 30 km reed je 

met veel plezier! In de namiddag genoot je van de gezellige sfeer, 

het vele bezoek en van alles wat er gebeurde. De 

muzieknamiddagen waren je favoriet. Na elk nummer gaf je 

dankbaar een applaus. Ondanks dat je zelf geen kinderen had 

kunnen krijgen, kon je zeer intens en met stralende ogen genieten 

van al de kinderen die hier langskwamen. Je overleden vrouw was 

zeer belangrijk voor jou. Je miste haar. Het gaf je troost om op cd 

naar de begrafenis van je vrouw te luisteren. In het WZC woonden 

2 van je zussen. Jullie kwamen vaak samen. Het was een plezier 

om jou met je zus Jeanne bij de knuffelhonden te zien genieten.  

Je zat steeds op je vaste plaats in de leefruimte met een tas verse 

thee. Daar was jij het wakende oog. Je was bezorgd om de andere 

bewoners. Je probeerde altijd het beste voor iedereen te doen. 

Zoals wij probeerden steeds de best mogelijke verzorging aan jou 

te geven. ’s Morgens stond je erop om je rode bolletjes zakdoek 

mee te nemen, want je was toch een echte boer. Zo vertelde je 

het. Met plezier hebben we dit al die jaren gedaan. 

Jos, met een glimlach denken we terug aan je mopjes en je 

gezellige buurt. We vergeten je niet. 
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Boeckx Anny     ° 28/08/1942 - † 23/02/2020 

C213 

Lieve Anny, 

 

Dit hadden we niet verwacht. Het 

verdriet rond het gemis van Vic was 

immens. Dat je ons zo vlug zou 

verlaten om bij je meest geliefde te 

zijn, konden we ons niet indenken. 

Eind vorig jaar moesten we afscheid 

nemen van Vic, jouw echtgenoot die 

iedere dag trouw een bezoek bracht. 

Nu, op één dag na, 2 maanden later, 

laat jij ons en vooral je kinderen na in een grote leegte. Een leegte 

die verzacht wordt door een soort van troost. Jullie zijn terug 

samen. Vic gaat dit goed vinden.  

 

In november 2015 kwam je in het woonzorgcentrum wonen. Een 

moeilijke stap, want het was nog veel te vroeg om afhankelijk te 

zijn. Toch was het zo. Dat aanvaarden was niet eenvoudig. Samen 

met Vic en je kinderen probeerde je dat. Soms ging het goed, dan 

zagen we jullie genieten. 

Samen een wandeling maken en een bezoekje aan het dorp, daar 

hield je van. Later was het nog rond de blokken wandelen, even in 

de tuin of aan de volière zijn. Ook Vic was toe aan rust, maar hield 

vol. Iedere dag trouw te gast in het lokaal dienstencentrum waar er 

volop kon gebuurt worden. Dit waren de momenten waar je naar 

uitkeek.  

Samen haalden jullie het onderste uit de kan. Tot er niets meer uit 

te halen viel.  Samen met jullie zonen hadden wij graag verder 

voor jou gezorgd. Zo goed als Vic was bijna een onmogelijke taak. 

Nu heb je rust en ben je weer samen met je geliefde Vic. Dit is 

ongetwijfeld een vervulling van een stille wens.  

Rust nu maar zacht, lieve Anny. 
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Van Gorp Jos     ° 13/09/1936 - † 27/02/2020 

D510 

Jos,  

 

In 2016 kwam je naar het 

dagverzorgingscentrum. Daar leerden we 

je kennen als een rustige lieve man. Al 

snel hadden we door dat dementie de 

regie over jouw leven soms al overnam. 

Toch kon je nog erg genieten van heel 

veel zaken zoals muziek, dansen, bezoek 

van de dieren, een knuffel, buiten zijn,... 

Dan volgde de opname in het 

woonzorgcentrum en kwam je in blok D wonen.  

Samen met jou, leerden we je ook je vrouw Jet en familie kennen. 

De wekelijkse bezoeken van je dochters deden je steeds deugd. 

Jet kwam verschillende keren in kortverblijf in blok D tijdens de 

vakantie. De periode dat ze bij jullie dochter in Turnhout woonde, 

kwam ze wekelijks op bezoek met haar schoonbroer en 

schoonzus. Steeds hadden ze iets bij om te snoepen en dan zaten 

jullie samen aan tafel te genieten van al dat lekkers.  

Wanneer er schoolkinderen langskwamen, zagen we een grote 

glimlach op je gezicht verschijnen. Bij een accordeonoptreden 

genoot je intens, dan had je vaak tranen in je ogen. De kleine 

dingen van het leven, die kon je echt appreciëren. Met de kinesist 

bleven we toertjes stappen op de afdeling, ondertussen spraken 

we over Sint-Jozef, dat gaf jou een vertrouwd gevoel. In 2019 

hadden we het geluk jullie diamanten bruiloft te mogen vieren. Wat 

hebben we daar mooie herinneringen aan!  

Enkele weken geleden kwam Jet in blok D wonen, terug dicht bij 
haar Jefke, haar koosnaam voor jou. Ze heeft je bijgestaan in je 
laatste momenten. Nu is het aan ons om Jet troost te bieden. We 
zullen hier goed voor haar zorgen en jou levendig in onze 
gedachten houden door met haar mooie herinneringen op te 
halen. Zo blijf je voor altijd in ons hart.   
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Govaerts José    ° 30/08/1931 - † 06/03/2020 

D310 

José, 

 

Begin maart kwam je in blok D wonen 

na een ziekenhuisopname. Na enkele 

dagen moesten we onverwacht 

afscheid nemen.  

We kregen de kans niet om je nog 

beter te leren kennen. Voor ons was je 

een vertrouwd gezicht, want we zagen 

je dagelijks in de cafetaria wanneer je 

als abonnee ‘s middags kwam eten. 

 

Je woonde verschillende jaren in de serviceflats. Vele bewoners 

kenden jou. Je had immers samen met je man een 

kruidenierszaak in Meerle. Wanneer we jou zagen, had je steeds 

een lach op je gezicht en wenste je iedereen vriendelijk een goede 

dag. 

De korte periode dat je bij ons was, was je niet graag alleen. 

Tijdens het zangmoment op de afdeling genoot je van het 

samenzijn en de vrolijke sfeer. Het hechte contact met de 

vrijwilligster die naast je zat, gaf je een geruststellend en goed 

gevoel. We hadden nog zo graag wat meer tijd met jou 

doorgebracht. Je had zeker nog veel deugd gehad van de 

vriendschappen en de activiteiten op de afdeling. 

 

José, afscheid hebben we niet echt kunnen nemen, nu je zo plots 

bent heengegaan. We hopen met heel ons hart dat jij aan de 

overkant een mooi plekje gevonden hebt. Rust zacht. 
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Baetens Yvonne    ° 25/02/1931 - † 19/03/2020 

C314 

Lieve Yvonne, 

 

Iets meer als 3 jaar geleden, op 6 

december 2016 om juist te zijn, kwam 

je in het WZC wonen. Een moeilijke 

stap waar je allesbehalve blij mee was 

en enorm tegenop zag. Vooral omdat 

je 3 hoog ging wonen en je zo’n 

hoogtevrees had.  

Dit was het eerste en misschien wel 

het ergste obstakel dat je moest zien 

te overwinnen. Wonderwel zijn we daar samen in geslaagd. Altijd 

was er wel iemand van de medewerkers die je begeleidde naar de 

tafel en uiteraard zat je met je rug naar het raam. Dat je deze 

angst op jouw leeftijd overwonnen hebt, siert je. Heel moedig, 

zonder klagen, droeg je je lot. Traag maar zeker zagen we je een 

beetje tot rust komen en hadden we zelfs de indruk dat je een 

beetje thuiskwam.  

 

Veeleisend was je niet. Een leven van hard werken, kinderen 

grootbrengen en zorgen, lag achter je. De weg die nu voor je lag, 

was er één van dankbaar berusten in een eenvoudige oude dag. 

Naar eigen zeggen, had je geen hobby’s. Toch leerden we een 

Yvonne kennen die veel van de wereld en het leven gezien had.  

 

Na de wat moeilijke beginperiode zagen we een fiere trotse dame. 

Met rechte rug en statig met je wandelstok verscheen je in de 

leefruimte. Later zat je wel eens gebogen in de rolwagen, maar 

steeds tot in de puntjes verzorgd. Hier had je ook je dochter voor 

die waakzaam toekeek dat jij er iedere dag schitterend uit zag.  

 

Lieve Yvonne, het kan niet anders dan dat jij nu boven aan de 

hemel één van de mooist schitterende sterren bent.   
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Dingenen Louis    ° 11/08/1933 - † 20/03/2020 

B505 

Louis,  
 

Bijna 4 jaar geleden verhuisde je samen 

met je vrouw Maria naar Stede Akkers. 

Jullie waren een hecht en liefdevol 

koppel. Na het overlijden van Maria 

probeerde je moedig te zijn en behield je 

de levenslustige fonkeling in je ogen.  
 

Je deed weer met alles mee en was 
graag onder de mensen. Je was 
liefdevol, attent voor anderen en soms 

ook een deugniet. Voor opstaan en ontbijt nam je graag tijd en 
vooral je dagelijkse krant hoorde daarbij. Als er muziek was om 
mee te zingen of te dansen, toonde je met plezier een stijlvolle 
manier van dansen. Je was immers vroeger wedstrijddanser 
samen met Maria. Zetelfietsen, fietsen met de duofiets en 
wandelen vond je fijn. En je passie voor voetbal was nooit ver weg.  
Je hield van bezoek van een knuffelhond of poes. Andere 
bezigheden zoals schoenen poetsen, koken, knutselen, maakten 
duidelijk dat je aan vele taken thuis was. Tijdens een wandeling 
door Hoogstraten was je een echte gentleman. Je was beleefd, 
verzorgd gekleed en je gaf altijd voorrang aan anderen. 
Bewonderenswaardig hoe je interesse toonde voor vele dingen 
onderweg. Je was aangenaam gezelschap om mee op stap te 
gaan.  
 

Je kinderen en kleinkinderen waren je dierbaar. Je straalde fier als 

je dochter optrad tijdens kerstfeestjes en muzieknamiddagen.  

Over sterven zei je ooit: “Je hoeft daar niet bang voor te zijn, het 

overkomt iedereen.” Spijtig dat jouw tijd van gaan onverwacht snel 

is gekomen. We missen je aanwezigheid op de afdeling tijdens 

vele momenten.  
 

Moge je nu samenzijn met je geliefde Maria. Rust zacht, lieve 

Louis.   
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Livens Fons      ° 05/02/1927 - † 29/03/2020 

D 311 

Fons,  
 
Op 21 februari 2017 kwam je in het 
woonzorgcentrum wonen. Jouw 
lichaam wilde niet meer mee, maar je 
geest was nog heel scherp en zat vol 
wijsheid. 
Bij de verhuis naar woonzorgcentrum 
Stede Akkers was je computer snel 
geïnstalleerd. Die was onmisbaar voor 
jou. Op die manier had je nog veel 
contact met de buitenwereld en bleef je 
van alles op de hoogte.  

Wanneer we je kamer binnenkwamen was je met je vrouw aan het 
telefoneren, De Tijd aan het lezen of aan de computer aan het 
werken. Je verveelde je nooit. Bij alles wat we voor jou deden en 
na elk gesprek kregen we een oprechte dankjewel. Je had een 
zacht karakter, maar tegelijkertijd was je sterk en gaf je de moed 
niet op. 
 

Zolang je kon bleef je met de rollator naar de leefruimte stappen. 
Je was begripvol voor iedereen en altijd was het goed. Bij de 
gebruikersraad en leescontacten had je steeds een scherpzinnige 
inbreng. 
 

Je had een bijzonder hechte band met je vrouw en kinderen. De 
kleinkinderen hadden een speciaal plekje in je hart. Het was 
hartverscheurend dat je door de coronamaatregelen niet van 
dichtbij afscheid hebt kunnen nemen van de kleinkinderen. 
Iedereen had het er zo moeilijk mee. En toch had je na het skypen 
en afscheid nemen van je kleinkinderen rust gevonden en genoot 
je nog zo van het voorlezen van hun kaartjes bij je bed. 
 
Lieve Fons, we hebben allemaal graag voor jou gezorgd. We zijn 
zo dankbaar voor de oprechte vriendschap die jij ons gaf. Voor 
altijd blijf je in onze herinnering als een lieve, intelligente, 
fijngevoelige, geduldige en dankbare man. We gaan je missen hier 
bij ons.  
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Vindevoghel Lucienne   ° 25/10/1948 - † 02/04/2020 

C506 

Lieve Lucienne, 

 

In het voorjaar van 2016 kwam je in 

Stede Akkers wonen. Een beetje 

gelaten onderging je de verhuis en 

legde je jezelf neer bij de voor jou 

genomen beslissing. Als echte 

Hoogstratenaar voelde je je vlug thuis in 

het WZC. Je stak wel niet onder stoelen 

of banken dat je een beetje schrik had 

van het ouder worden. Hardop vroeg je 

je weleens af wat je nog te wachten zou staan. Gelukkig weten wij 

nooit van tevoren wat er op onze weg komt. Ook je echtgenoot 

Staf kwam hier wonen. Jullie waren even terug samen en vierden 

in mei 2017 jullie gouden jubileum. De foto’s van die dag geven 

een mooie herinnering.  
 

Gelukkig kregen we de tijd om je hier in de eerste jaren goed te 

leren kennen. Via medebewoner Maria kwamen we te weten dat je 

samen met Staf regelmatig naar de Pax ging om een dansje te 

‘placeren’ en een lekker trappistje te drinken. 

Die kennis kwam ons van pas toen je zelf geen duidelijkheid meer 

kon geven aan wat je het meest plezierde in het dagelijks leven. 

Op bezoek bij de kleuters in de gemeenteschool, veel 

wandelingetjes buiten, een levensechte pop op schoot, een dikke 

knuffel of zelfs een rondedansje in de armen van een medewerker. 

We deden het allemaal uit liefde voor jou.  
 

Het laatste deel van jouw levensweg was er geen zonder 

hindernissen. Gelukkig konden we deze samen nemen en deed 

iedereen zijn uiterste best om het voor jou zo aangenaam mogelijk 

te maken.  
 

Rust nu maar zacht lieve Lucienne. Je hebt het verdiend.   
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Van Delm Luce    ° 13/12/1932 - † 04/04/2020 

C212 

Lieve Luce, 

 

Op 1 december 2017 kwam je van 

het verre Limburg naar Stede Akkers 

in Hoogstraten wonen. Het liefst was 

je natuurlijk in je eigen mooie huis 

gebleven. Je was zo trots op je 

woonst in Limburg. Een heel fotoboek 

getuigde hiervan en liet je ook trots 

aan iedereen zien. Zo leerden wij je 

ook vlug kennen, een trotse en fiere 

vrouw.  

Gelukkig was Hoogstraten niet helemaal onbekend voor jou. Bijna 

dagelijks kreeg je bezoek van familie en vrienden. Het gemis aan 

eigen kinderen werd hierdoor volledig gedragen. 
 

Jouw dankbaarheid was een geschenk voor je naasten. We zagen 

dit in de vele bezoekjes. Ieder jaar als het familieontbijt was zat je 

tafel gezellig vol. Het ging er allemaal levendig aan toe, aan jouw 

tafel. Het weerspiegelde de Luce die je werkelijk was, een Luce 

met een hart van goud.  
 

Je zong zo graag. Wij genoten er dagelijks van. Al zingend kwam 

je aan het ontbijt en al zingend ging je slapen. Iedereen kreeg van 

jou een gepersonaliseerde goedemorgen. Soms moesten we je 

enthousiasme zelfs wat intomen. Gelukkig konden we na een 

bedenkelijke blik rekenen op jouw begrip.  
 

De eerste periode bij ons was je een zelfstandige vrouw die 

duidelijk wist wat ze wou. Later moest je je zelfstandigheid beetje 

bij beetje inleveren en dit deed zichtbaar pijn.  
 

Lieve Luce, wij hopen dat je mag rusten in het allermooiste plekje 

aan de hemel.   
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Jochems Jan     ° 01/12/1927 - † 09/04/2020 

A012 

Jan,  
 

Je kwam bij ons wonen op 17 mei 2019 in 

een kamer op het gelijkvloers. Je voelde je 

snel thuis en had al vlug een maat 

gevonden als gebuur. Samen met Jan 

Swaenen zagen we je overal verschijnen, 

bij elke activiteit en ook tijdens de 

optredens in de cafetaria. 

Bij een accordeonoptreden zat je op de 

eerste rij. Accordeon dat was je leven, je 

kon het zelf spelen en ook jouw familie deelde die passie. 
 

Vorige zomer tijdens de activiteit met bewoners en medewerkers 

hadden we jou gevraagd om een nummertje op de accordeon te 

spelen. Je was wel wat zenuwachtig, maar diep vanbinnen was je 

fier. Onze bewoners en de medewerkers waren trots dat we zo’n 

medebewoner in ons midden hadden. Alleen op de kamer 

repeteren was voor ons een zaligheid omdat de accordeonklanken 

door de afdeling  klonken. Dan konden we wel enkele minuten aan 

de deur staan zonder dat je het doorhad, zo geconcentreerd 

beoefende je je hobby. 
 

De vele bezoekjes van jouw familie deden je deugd. Samen met 

hen buiten een ‘toerke’ wandelen. Je was graag buiten. ‘s Morgens 

deed je jouw wandeling al voor het ontbijt. Tijdens de uitstap naar 

de Bouwhoeve vorige zomer moest je ook niet lang nadenken om 

vooraan plaats te nemen in de huifkar naast je dorpsgenoot. 

De laatste tijd zagen we dat het minder ging, het was niet meer de 

Jan die we kenden. Anders zo vrolijk, nu wat meer ingetogen. 

Jan, we hadden nog graag wat meer van jouw aanwezigheid willen 

genieten. Het heeft niet mogen zijn.  
 

Bedankt voor je vrolijke noot hier in huis.  
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van Aelst Rita     ° 11/06/1951 - † 10/04/2020 

A214 

Rita,  

 

Enkele jaren geleden kwam je in blok A 

wonen. Al snel veroverde jij ons hart.  

Jouw enorm sterk doorzettingsvermogen 

maakte je meer dan bijzonder. De wil om 

zoveel mogelijk zelf nog te doen, was immens 

groot.  

In jouw leven zijn er heel wat obstakels 

geweest, maar ook vele mooie dierbare 

momenten. Vooral de zorg van dochter Angelique, de vele  

bezoekjes van je hele goede vriend Louis, de zussen en je broers 

deden jou ontzettend deugd. Ze namen je overal mee naartoe. We 

zagen je overal verschijnen, bij elke activiteit binnen en op elke 

uitstap. Je was er telkens bij. 

Of je ging met je familie een rondje wandelen langs de foto’s van 

Open Bedrijvendag. Dan kwam jij jezelf tegen. Zo mooi!  

Ook toen Lore, de ergo van blok A, een eindwerk maakte in 

verband met muziek, was je blij dat je hieraan kon meewerken. 

‘s Morgens tijdens het ontbijt vertelde we wel eens een mopje of 

iets leuk en dan gebeurde het wel eens dat we samen bulderden 

van het lachen. Het was mooi om te zien. Elke week rummikub 

spelen met jouw broer en gewoon gezellig alleen mandala’s 

kleuren, je kon er zo van genieten. 

Naarmate je langer bij ons was, zagen we dat het minder goed 

ging. Uiteindelijk gaf je zelf aan dat het goed was geweest en dat 

je naar jouw geliefden wou vertrekken. 

Rita, we zullen de zorg voor jou sterk missen en ook jouw warme 

band met je dochter en je familie. Zoals zij schreven op jouw brief. 

‘Je hoeft niet zo sterk te zijn om iemand vast te houden, maar je 

moet sterk zijn om iemand los te laten.’  
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Van Hout Irene    ° 12/06/1931 - † 12/04/2020 

B010 

Lieve Irene,  

 

Augustus 2016 kwam je in blok B wonen. 
Na een ziekenhuisopname, verblijf in 
revalidatiecentrum De Dennen en WZC 
Den Brem, was je blij dat je terug in 
Hoogstraten kon komen wonen. We 
merkten dat dit een heftige periode voor 
je was geweest. 
 
Je genoot echt van de rust in de kleine 
zithoek met je favoriete Nederlandstalige 
muziek op de achtergrond. Toch wist je 

dat er altijd iemand in de buurt was en had je deugd van de 
aandacht die je kreeg van de medewerkers en medebewoners. 
Aan je tafel- en dorpsgenoot José had je een goede babbel tijdens 
de maaltijd.   
Het dagelijks bezoek van je geliefde partner Maurice maakte je 
dag goed.  Hij wist wat je graag had en hij kwam daaraan 
tegemoet. Je kwam voor hem op de eerste  plaats en hij verwende 
je graag. Hij was jouw ‘zoetje’. Ook genoot je van het bezoek van 
je kinderen die regelmatig langskwamen.  
Naar medewerkers toe kon je gericht en zonder twijfel hulp vragen. 
Je wist wat je wou. Je kon genieten van extra aandacht en een 
individuele babbel. Graag vertelde je over Rijkevorsel en het 
‘Mopperstraatje’ waar je woonde.  
 
De laatste tijd bracht je meer tijd door in je bed in de kamer. Je 
had je rust nodig. Je volgde trouw je favoriete muziekzender. Zelfs 
tijdens het eten noemde je tussendoor de namen van de zangers 
op. De maaltijden, daar keek je naar uit. Je hield van zoete 
lekkernijen en je liet je voorkeur hiervoor graag horen.   
Meer en meer ging je gezondheid achteruit en op paasdag was 
het, spijtig genoeg, je tijd om te gaan. Maurice en één van je 
zonen hebben jou in de laatste uren intens bijgestaan.  
 
Rust zacht, lieve Irene.  
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Goetschalckx Jeanne   ° 29/07/1927 - † 17/04/2020 

A 514 

Jeanne,  

 

Je kwam in blok A wonen en had 

al snel jouw maatje Treza 

gevonden. 

We zagen jullie op elke activiteit 

samen verschijnen. Was het nu in 

de leefruimte of in de cafetaria, 

altijd waren jullie samen. 

Ook bij uitstappen zochten jullie 

elkander op. Beiden waren jullie afkomstig van Wortel. Je vertelde 

graag over jouw Wortel. En fijn dat je dit met vriendin Treza kon 

delen. 

 

Ook jouw familieleden zagen we veel verschijnen en als ze 

konden, gingen ze mee op uitstap. 

Tijdens de maandelijkse wandelingen zat je al goed op tijd te 

wachten, want je was graag buiten. In het begin ging je zelfs met 

je rollator wandelen, later met de rolstoel. 

En als het weer het niet toeliet maakte je samen met Treza een 

‘wandelingske’ hier beneden in de cafetaria. 

Samen met je kinderen een wijntje drinken in de cafetaria, daar 

genoot je van. Je kon ook genieten van lekkere ijsjes of chocolade. 

Je was een echte snoeper.  

Jouw kinderen en kleinkinderen waren zo trots op hun mammie! 

 

De laatste tijd ging het niet meer zo goed. Toch zijn we dankbaar 

dat wij voor jou hebben mogen zorgen, Jeanne. Je was een 

aangename en dankbare vrouw. 

 

In het bijzijn van je kinderen ben je dan heel stilletjes vertrokken. 

Jeanne, rust zacht nu!  
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Mededelingen 
 

Brief van het koningshuis  
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Boodschap van pastoor Bart 

 

Beste, 

 

Jij maakte tijdens jouw leven al veel mee, maar nu zijn het toch 

werkelijk ‘vreemde’ tijden. De coronacrisis treft velen en niet in het 

minst jou als bewoner van een woonzorgcentrum. Als ik dit schrijf, 

heeft de regering net de lockdown verlengd tot 3 mei. Al 

verschillende weken ontvangen jullie geen bezoek meer. Hiermee 

willen we laten weten dat ikzelf en vele anderen buiten, jou niet 

vergeten zijn. Mijn dankbaarheid gaat ook uit naar het verzorgend 

personeel en alle medewerkers. Iedere avond om acht uur 

applaudisseren we voor hen. En op vele plaatsen hangt er een 

witte vlag uit om hen te bedanken. 

 

Mei is één van de mooiste maanden van het jaar. De natuur is 

getooid met jong groen. Alle vogels leggen een ei en fluiten 

enthousiast. Het is de maand van de communiefeesten. In 2020 

zal het totaal anders zijn, ... De maand mei is sinds oudsher 

toegewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Normaliter ontvingen 

wij in Meersel-Dreef het reliekschrijn van de heilige Bernadette 

Soubirous uit Lourdes. Ook dit werd omwille van de coronacrisis 

geannuleerd. Maar toch nodig ik u uit tot bezinning. 

 

De voorbije weken werd er veel gewandeld en gefietst. Goddank 

zat het weer mee. Horecazaken zijn niet open, maar toch hielden 

mensen onderweg soms halt. Vaak was dit bij een kapelletje. Op 

vele plaatsen werd er een kaarsje aangestoken of men pende iets 

neer in het intentieboek. Ieder van ons verlangt naar het einde van 

deze crisis. Langs Maria mogen we een houvast zoeken bij God. 

Ik wens u veel sterkte en een mooie meimaand.  

Hopelijk tot gauw!  

 

Pastoor Bart 
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Gedicht van Hoogstraats stadsdichter, Michiel Van Opstal 
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Nieuws van de medewerkers 
 

30 april 2020… en daar gaat ze… 
 
Lieve Trees 
 
In 1993, nu 27 jaar geleden, zette jij 
de eerste stappen in het toen nog 
oude rusthuis Onze-Lieve-Vrouw der 
Zeven Weeën. Je startte als logistiek 
medewerker en zo bezorgde je 
drinken aan de bewoners. Hoe vaak 
heb jij wel niet door die gangen 
gelopen. Het werd jouw tweede 
thuis, het rusthuis. Niet veel later 
werd je animator, vooral samen met 
Annie in den Drempel. Als animator 
kon je je talenten die je voorheen 
ook als leerkracht gebruikte verder 
ontplooien. Je animatieve 
grondhouding zat er boenk op. 
De job behoorde je toe en dat was 
top. 
 
Er kwam een vacature als kwaliteitscoördinator en daar 
solliciteerde je voor. Je voelde dat je ook daar een meerwaarde 
kon betekenen. En toen kwam de functie van directeur vrij en 
voelde je het kriebelen. Je greep deze kans en zo belandde je na 
vele bijscholingen op de directeursstoel. 
 
Trees, werkelijk waar, je deur stond altijd open voor iedereen en 
dat waardeerden we toen en waarderen we nu nog steeds. 
Bewoners en medewerkers, iedereen was welkom. Met welke 
vraag ook, je probeerde altijd een diplomatisch en menselijk 
antwoord te zoeken en te geven. Je wilde voor iedereen goed 
doen en dat was niet altijd evident. Toch slaagde je erin om 
uiteindelijk de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Vele collega’s 
heb je zien komen en gaan. Het waren stuk voor stuk leerrijke 
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avonturen. Ook de vele activiteiten heb je zien veranderen, van het 
individuele in de kamer tot het grootse in de cafetaria. 
 
Toen we 8 jaar geleden verhuisden naar het nieuwe Stede Akkers, 
was dat een hele organisatie. Jij loodste ons er doorheen. 
Trees, ook wij merkten soms op dat je het niet altijd gemakkelijk 
had en je altijd op zoek ging naar een menselijke consensus 
tussen de visie van het bestuur en het uitvoerbaar maken op de 
werkvloer samen met je collega’s. Het lukte je telkens weer. Als 
medewerker konden we dat zeer waarderen. Het kan niet genoeg 
benadrukt worden.  
 
Van verzorging, verpleging, schoonmaak, administratie, 
paramedisch, keuken tot technische dienst, je wist er overal wel de 
goede drive in te brengen. Niet altijd, waren we vanaf de eerste 
keer mee. Uiteindelijk beseften we allen dat het was voor huisje 
wel tevree. 
 
De laatste maanden voor je pensioen waren enorm pittig. 
 
Eind februari vertrok je rechterhand Liesbeth. Hierbij enkele 
woorden van haar. 
 
‘Een rustig einde richting je pensioen kan je dit niet noemen. We 
planden nog samen die dagen verlof in, die je zeker moest 
opnemen voor je op pensioen ging. Dat dit niet tot uitvoering zou 
komen, wisten we gelukkig niet op voorhand. Je staat er iedere 
dag vol overtuiging om er voor te zorgen dat zowel bewoners als 
medewerkers het goed hebben in Stede Akkers. De tips die ik 
altijd van je meekreeg, altijd openstaan voor een gesprek, samen 
denken hoe we bepaalde zaken kunnen aanpakken, hoe je mij liet 
groeien als medewerker en als mens en zoveel meer. 
Stede Akkers heeft voor ons beide een speciaal plekje in ons hart. 
Je legt iedere dag je hart en ziel in het WZC. Altijd stond je voor 
iedereen klaar. Geniet van je meer dan welverdiende pensioen. 
Door deze rare tijd en de social distance zal het niet met knuffels 
en kussen zijn, maar die komen zeker nog je richting uit.’  
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Ook wij als medewerker kunnen ons vinden in de woorden van 
Liesbeth. En inderdaad de laatste maanden voor je pensioen 
waren heftig. Corona heeft voor iedereen een beladen betekenis 
en treft iedereen op zijn of haar manier. Gelukkig was jij er nog. 
Jouw gedreven inzet, jouw betrokkenheid van de voorbije 
maanden, heeft het beste in ons als medewerker naar boven 
gehaald. Samen met de inzet van iedereen en in deze die van jou 
als leidinggevende, hebben we de voorbije maanden ons meer 
dan 300 % ingezet voor het welzijn en de lichamelijke gezondheid 
van bewoners en medewerkers.  
 
Het is zeker niet het ideale of gewenste afscheid, het is zeer 
moeilijk om nu de deur van Stede Akkers als werknemer te moeten 
sluiten. Wij gunnen je van harte jouw welverdiende pensioen. 
Geniet van Stan, van de kinderen, van de kleinkinderen, van je 
familie, van een moment van rust, van het vele fietsen, van uit eten 
gaan, van reisjes met de vriendinnen en van de vele mooie 
herinneringen en vriendschappen die je door Stede Akkers mocht 
opbouwen. En uiteraard nog altijd welkom hier. We ontvangen je 
met open armen .  
 
En vrijwilliger kan je worden door contact op te nemen met 
onthaal@stedeakkers.be en te vragen naar een collega van 

animatie of van het lokaal dienstencentrum                  .  

 
 
 
 
 
Vele knuffels namens al je collega’s. 
 
  

mailto:onthaal@stedeakkers.be
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Geboortes 
 
Op 12 februari 

2020 werden 

Elyse en Stef 

trotse ouders van 

Fiene. Elyse werkt 

als 

verpleegkundige in 

blok C. 

Fiene woog bij de 

geboorte 3,395 kg 

en was 49 cm 

groot. Flore is 

trotse grote zus, 

geniet er samen van! 

 
 
 
 
 

22 februari 2020 werd 
om 17u Cayden 
geboren. Cayden is het 
zoontje van Kim 
Willemsen en Bjorn 
Pinas. Kim werkt als 
zorgkundige in blok A. 
Bij de geboorte woog 
Cayden 3,860 kg en 
was 52 cm groot. 
Geniet samen van jullie 
zoontje! 
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Ten huize Van Loon-Mertens werd op 23 maart 2020 Mil geboren. 

Mil is het zoontje van Britt Mertens en Jan Van Loon. Britt werkt als 

verpleegkundige in blok D. Grote zus Ella is enorm trots! 
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Bewoner in de kijker 
 

Enkele weken geleden vroeg ik aan Frans en Lisa of hun boeiende 
levensverhaal een keer in het Briesje mocht staan, zeker met hun 
aankomende 65ste huwelijksverjaardag. Zo belandden we bij Frans 
& Lisa Simons – Mortelmans uit blok D. 
 
Lisa is geboren in Brecht. Haar ouders waren Emiel Mortelmans 
en Julia Meeussen. Lisa had nog 1 jongere broer, Marcel. Hij is al 
op 33-jarige leeftijd overleden. 
Lisa’s vader was dijkwachter bij de dienst Bruggen en Wegen van 
het Kempisch Kanaal. Na het pensioen van haar vader gingen ze 
met het gezin in Malle wonen. Lisa ging in Brecht naar school tot 
haar 14 jaar. Daarna ging ze op internaat in het Maris Stella 
Instituut in Oostmalle. Daar waren ze zeer streng, herinnert ze zich 
nog. Tijdens de oorlog zijn ze een tijdje naar Frankrijk gevlucht. Ze 
zijn daar met de fiets naar toe gereden en onderweg sliepen ze 
dan hier en daar.  
 
 
 

 
Lisa tijdens haar plechtige communie 
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Op haar 20 jaar is Lisa beginnen werken als bediende in de 
kopergieterij. Ze heeft daar 6 jaar gewerkt tot hun dochter 
Christiane geboren is.  
Lisa leerde zwemmen toen ze 5 jaar was omdat ze naast de vaart 
woonden in het Vaarthuis. Als kind zwom ze vaak in de vaart. Het 
is zo dat ze haar man Frans leerde kennen. Frans kwam 
zwemmen bij de broer van Lisa. Na een tijdje had Marcel door dat 
Frans niet voor hem kwam, maar voor Lisa. Tijdens de 
Kaarsjesprocessie in Sint-Lenaarts is het echt aangeraakt.  
Frans is geboren in Sint-Lenaarts op 11 mei 1931. Zijn ouders 
waren Jozefa van Staey en Alfons Simons. Frans had een 5 jaar 
oudere broer, Charel. De grootouders langs moederskant hebben 
altijd bij het gezin ingewoond. Frans zijn vader was diamantslijper 
in Sint-Lenaarts en zijn moeder had een klein kruidenierswinkeltje. 
Van Frans zijn er helaas geen foto’s uit zijn jeugdjaren. 
Frans ging naar de lagere school in Sint-Lenaarts. Daarna ging hij 
in Westmalle naar de broeders. Van het 3de middelbaar tot zijn 
18de ging Frans naar het Sint-Eduardus in Merksem. Dagelijks 
fietste Frans naar Merksem. Hij volgde daar de richting 
wetenschappen-wiskunde. Daarna volgde hij nog 2 jaar 
privéschool waar hij ook boekhouden en bankwezen kreeg. 

Lisa als 20-jarige 
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Van zijn 16 jaar tot zijn 30 jaar speelde Frans voetbal in Sint-
Lenaarts. Hij was als centrale speler opgesteld op het veld. 
Antwerp wou hem kopen, maar in Sint-Lenaarts hadden ze gezegd 
dat hij niet te koop was. 
 
Lisa en Frans hebben 5 jaar kennis gehad voor ze getrouwd zijn. 
In die periode is Frans ook 24 maanden bij ‘den troep’ geweest in 
Duitsland.  
Ze trouwden op 20 augustus 1955, een hele warme dag. Ze 
huwden in de kerk van Oostmalle en het feest was in het 
Brouwershuis. Ze genoten van een heerlijk feestmaal en ’s avonds 
was er een orkestje. Er werd gedanst en gefeest tot een gat in de 
nacht.  
 

      Huwelijksfoto van Lisa en Frans 
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De huwelijksnacht brachten Lisa en Frans door bij de ouders van 
Frans. Na het huwelijk hebben ze 1 jaar op een appartement 
gewoond in Deurne. Dat was voor hun allebei flink wennen. Ze 
misten de boerenbuiten.  
 
Ongeveer 1 jaar later werd hun dochter Christiane geboren. Ze 
verhuisden met hun gezinnetje naar Westmalle. Ondertussen werd 
er een woning gebouwd in Oostmalle. Daar zijn ze onverwacht 
moeten vertrekken omdat de kachel niet meer trok. Net op tijd is 
baby Christiane gered van een koolstofmonoxidevergiftiging. Na 
deze traumatische ervaring woonden ze een tijdje bij moemoe tot 
hun huis in Oostmalle klaar was. Na 6 jaar in Malle gewoond te 
hebben, verhuisden ze naar Hoogstraten boven de Kredietbank. 
Daar woonden ze tot Frans op pensioen ging. 
Frans werkte eerst bij de Kredietbank in Deurne. Later is hij 
kantoordirecteur geworden in Hoogstraten. Om die reden zijn ze 
ook in 1964 in Hoogstraten komen wonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frans en Lisa met dochter Christiane 
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Lisa en Frans tijdens het huwelijk van dochter Christiane 

 
Lisa en Frans zijn bezige bijen. Ze zijn altijd sportief geweest. Op 
40-jarige leeftijd hebben Lisa en Frans nog tennislessen genomen. 
Ze gingen vaak op vakantie en hebben heel veel gewandeld in 
verschillende landen. 

Frans trainde tweemaal per week met zijn koersfiets en ging ook 
op fietsvakantie naar de bergen, de Alpen en de Pyreneeën.  

Een van zijn grote hobby’s was kruisboogschieten. Frans is 50 jaar 
gildebroeder geweest en 20 jaar griffier. Nu is hij nog altijd erelid. 

Samen hebben Lisa en Frans ook veel gezwommen. Lisa zwom 
als kind al veel in de vaart. Later gingen ze naar het zwembad van 
Antwerpen, Breda en Zundert. Dit deden ze elke week op een 
avond, samen met vrienden. Met hun dochter Christiane gingen ze 
ook regelmatig zwemmen.  
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Ondertussen is de familie uitgebreid met 1 kleinzoon en 1 
kleindochter en 3 achterkleinkinderen. 

 

Van links naar rechts: dochter Christiane, Lisa en Lisa's moeder 
met kleindochter Anneleen (viergeslacht) 

 

Frans heeft de vrijwilligerswerking 
van het woonzorgcentrum mee 
opgestart. Hij is 16 jaar voorzitter 
geweest. Hij zorgde voor de 
administratie en de aanwerving van 
nieuwe vrijwilligers. Na die 16 jaar 
hebben Frans en Lisa samen nog 5 
jaar vrijwilliger geweest in de 
cafetaria. De periode dat ze op 
pensioen waren, bleven ze goed 
actief in het verenigingsleven. Ze 
waren lid van het Davidsfonds, de 
Petjes, Neos en de Wielerclub. 

 

  

Lisa en Frans met kleinzoon Koen 
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Toen Frans en Lisa 3 jaar geleden in het woonzorgcentrum 
kwamen wonen, zag Frans hier weer vele bekenden terug vooral 
onder de medewerkers en de vrijwilligers. 

En nog steeds blijven ze actief. Dat vinden ze heel belangrijk. Na 
de ziekenhuisopname van 9 februari is Lisa vol goede moed 
begonnen aan de revalidatie en gaat ze met sprongen vooruit. 
Hopelijk zien we hen binnenkort weer samen oefenen met de 
zetelfietsjes. Het is een goede gewoonte van hen om hier bijna 
dagelijks in de kleine zithoek te komen fietsen. 

We wensen Lisa en Frans een mooie 65ste huwelijksverjaardag toe 
in augustus. We hopen dat ze hier in WZC Stede Akkers samen 
nog vele mooie en sportieve momenten kunnen beleven. En dat ze 
vooral gezond mogen blijven!  
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