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Voorwoord  

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

Het schitterende najaarszonnetje doet iedereen goed. Nog even 
een blokje rond wandelen en een frisse neus gaan halen, heerlijk. 
’s Morgens en ’s avonds koelt het al goed af. Binnen maken we het 
gezellig warm en kruipen we wat dichter bij mekaar.  
 

Het activiteitenprogramma zit weer boordevol. Bewegen met of 
zonder muziek, samen zingen, samen lezen, soep maken of met 

groen bezig zijn, relaxen of meedoen aan gezelschapsspelen of 
wat dan ook … U kiest zelf waar u graag aan deelneemt.  
 

De Sint en zijn lieve helpers zetten hun beste beentje voor. Voor 
de (achter)kleinkinderen heeft de Sint tekeningen klaargelegd om 
in te kleuren. We zijn benieuwd naar de mooie plaatjes.  
 

En daarna maken we het huis klaar voor de kerstsfeer. Bewoners 
steken hierbij graag een handje toe. En natuurlijk komt ook de 
kerstman nog langs in december. We kijken er naar uit. 
 

Campus Stede Akkers maakt zich klaar voor ‘Fiets for Life’. U hoort 
er nog van!  
 
De jarigen in ons huis krijgen zoals gewoonlijk een bloemetje 
aangeboden door Stede Akkers. Proficiat aan de jarigen.  
 

‘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 deze maand Marcel Van Bergen. Lucia, zijn 
lieve echtgenoot, vertelt over het leven van Marcel. We maken 
kennis met een warme familie en een familiebedrijf waar met 
passie werd gewerkt. Dank u wel om jullie mooie levensverhaal te 
delen.  
 

Aan u allen een hartverwarmend najaar toegewenst, warm in uw 
hart en veel vreugde en gezelligheid in de kleine dingen.  
 

Veel leesplezier.  
Trees Mertens 
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 Activiteiten NOVEMBER  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Do.1 10.00u Allerheiligen: Misviering  

C & D* 

Leslokalen 

 Geen bingo   

Vrij 2 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte  

10.00u Djembé  Blok A  

14.50u  Knuffelhond Osha Blok C  

Zat 3 08.15u Huibekes  Tijdens het 

ontbijt  

Zon 4 10.00u Misviering C & D * Leslokalen 

Maa 5 9.30u Turnen  Leefruimte 

Din 6 14.00u Muzieknamiddag A & C  Leefruimte  

Woe 7    

Don 8 10.00u Tijdschriften A & D  Op de kamers 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 9 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 10    

Zon 11 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 12 10.00u Zetelfietsen  Leefruimte 1 

 10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 13 10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria  

14.00u Accordeonoptreden A & C  Cafetaria  

Woe 14 10.00u Breigroepje A & C  Leefruimte A1 

Don 15 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 16 10.00u Voorlezen voor bewoners 

met dementie 

Blok D 

10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 
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* voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien 

  

Zat 17    

Zon 18 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

START OUDERENWEEK 

Maa 19 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 20 10.00u Leescontacten Leefruimte  

Woe 21 10.00u Blokoverschrijdende crea- 

activiteit 

Vergaderzaal 1 

Don 22 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 23 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte  

Zat 24 10.00u Contactkoor Leslokalen 

Zon 25 10.00u Misviering A & B Leslokalen 

Maa 26 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Di 27 Vanaf 

10.00u 

Tijdschriften B & C In de kamer 

 14.00u Verjaardagsfeest voor de 

jarigen van november 

Leslokalen 

Woe 28 10.00u   Breigroepje B & D  Leefruimte D1 

14.00u Sinterklaastekening maken 

met (achter)kleinkinderen 
en bewoners  

Leefruimte 

14.00u Zangkoor  Leslokalen 

Do 29 Vanaf 

10.00u 

Boeken A & B In de kamer 

14.00u Bingo  Leefruimte 

Vr 30 10.00u  Gebruikersraad voor de 

afgevaardigden  

Vergaderzaal  

10.00u  Gezelschapsspelen  Leefruimte  

Vanaf 
13.00u 

Boeken C  In de kamer 
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 Activiteiten DECEMBER  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Zat 1    

Zon 2 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 3 9.30u Turnen  Leefruimte 

Din 4 10.00u Sint en Piet Blok A  

14.00u Sint en Piet Blok C  

14.00u Muzieknamiddag C & D  Leefruimte  

Woe 5 10.00u Sint en Piet  Blok B 

14.00u Sint en Piet  Blok D 

Don 6 Vanaf 
10.00u 

Tijdschriften A & D   In de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 7 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Djembé  Blok B  

Zat 8    

Zon 9 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 10 10.00u Zetelfietsen  Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 11 10.00u Wandeling Hoogstraten  Cafetaria  

14.00u Bloemschikken kerst Leefruimte 

Woe 12 9.30u Breigroepje A & C  A 1 

Don 13 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 14 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 14.50u Bezoek knuffelhond C  Leefruimte  

Zat 15    

Zon 16 

 

10.00u Misviering C & D* Leslokalen 
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* voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien 

 
  

Maa 17 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 18 10.00u Leescontacten Leefruimte  

14.00u Kerstfeest Leefruimte  

Woe 19 10.00u Breigroepje  Leefruimte D1 

 10.00u Fiets for life  Cafetaria  

14.00u Fiets for life  Cafetaria 

Do 20 14.00u Bingo Leefruimte  

Vrij 21 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte  

 10.00u Voorlezen voor bewoners 

met dementie  

Blok B  

 14.00u Verjaardagsfeestje voor de 

jarigen van december 

Leslokalen  

Zat 22 10.00u Contactkoor Leslokalen 

Zon 23 10.00u Misviering: A & B* Cafetaria 

Maa 24    

Di 25 KERSTMIS  

Woe 26    

Do 27 Vanaf 

10.00u 

Boeken A & B In de kamer 

14.00u Bingo  Leefruimte 

Vrij 28 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 14.00u Boeken C In de kamer  

Za 29    

Zo 30 10.00u Kerstviering 

A & B & C & D* 

Cafetaria  

Ma 31     
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Activiteiten in de kijker 
 
Huibekes 

Op dinsdag 3 november vieren we de naamdag van de heilige 

Hubertus van Luik. Op deze dag was het bij vele Belgen en 

Nederlanders de gewoonte om gezegend hubertusbrood te eten, 

ook wel ‘huibekes’ genaamd. De mythe luidt dat het eten van een 

huibeke de mensen beschermt tegen hondsdolheid. Alle bewoners 

krijgen daarom bij het ontbijt een lekker ‘huibeke’ aangeboden. 

 

Ouderenweek 

Het is bijna zover… de ouderenweek komt weer in zicht. Deze 

week gaat door van 19 tot 23 november. Meer info volgt via 

affiches in de leefruimtes.  

 

Sint op bezoek  

Begin december is Sinterklaas weer in ons land! Ook dit jaar 

vergeet hij ons niet. We kunnen op onze twee oren slapen. In de 

activiteitenkalender kan je zien wanneer de Sint met zijn pieten 

langskomt in uw blok.  

 

Kerstfeest  

Kerstmis is een tijd van brandend haardvuur  
De geur van dennentakken en wijn  
Goede gesprekken, mooie herinneringen en  
hernieuwde vriendschappen, een tijd van samenzijn.  
 
Samen vieren we kerst met de eigen blok in de leefruimte. In de 
kalender kan u terugvinden wanneer voor u het kerstfeest 
plaatsvindt. Hartelijk welkom om samen te genieten.   
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Fiets for Life 

Reeds enkele jaren neemt Campus Stede Akkers deel aan een 

actie voor ‘Music for life’ van Studio Brussel. Ook dit jaar willen we 

tijdens de warmste week geld inzamelen voor een goed doel.  

Op woensdag 19 december organiseren we daarom ‘Fiets for life’.  

 

 

 

 

 

Borrelkar 

Met de eindejaarsfeesten in zicht, halen we de jeneverflessen 

opnieuw boven. Met een lekkere borrel klinken we op het nieuwe 

jaar. Ook warme chocomelk en hapjes zullen meekomen op de 

borrelkar. Op een gezond 2019!  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIGwytOmwcgCFQJ9GgodNecIhg&url=http://www.musicforlife.be/&psig=AFQjCNE0HZ9kEP3RJLRe0t0tDmyReb6CqQ&ust=1444889412055743
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Oh, kom maar eens kijken… 
 
 

 
Liefste kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
 
Sinterklaas en Zwarte Piet komen in het woonzorgcentrum langs! 
Kom jij ook jouw schoen zetten?  
Dit kan vanaf 23 november onder de televisie in de leefruimte.  
 
We nodigen alle (achter)kleinkinderen uit om samen met de 
grootouders hun kleurplaat voor Sinterklaas in te kleuren. Dit gaat 
door op 28 november. Afhankelijk van de inschrijvingen gaat het 
kleuren door in een aparte zaal of in de leefruimte. Hiervan 
houden we je op de hoogte. Achteraan in dit Briesje vind je een 
inschrijvingsstrookje. Je mag ook mailen aan 
onthaal.ocmw@hoogstraten.be.  
 
Achteraan in dit Briesje zitten alvast een aantal kleurplaten voor 
de kinderen die niet kunnen komen. Als je liever zelf tekent of 
knutselt, mag je dit ook in je schoen leggen. 
Vanaf 6 december kan je komen kijken of de Sint ook iets voor jou 
heeft gebracht! 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

mailto:onthaal.ocmw@hoogstraten.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim1_WUjNLWAhXFvBoKHSQlD8wQjRwIBw&url=http://users.telenet.be/astridrennen/html/nederlands.html&psig=AOvVaw2cTGBR2SD3nnQuRDHZTSng&ust=1507038992794496
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Verslagen 
 

Moederdagontbijt 

Op maandag 13 en dinsdag 14 augustus werden alle moeders 

verwend met een lekker ontbijt! Uiteraard mochten de mannen 

ook mee aanschuiven en genieten van al het lekkers. 

 

 
Blok B 
 

 
Blok D 
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Daar zijn de klokken weer! 
 

Op 14 augustus wandelden we richting Vrijheid. De 47 klokken 

werden in de kerktoren geplaatst. Ons “Katrientje” wordt stilaan, 

stukje bij stukje, terug haar eigen zelve! 

 

 

 

 
      Blok B 
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Papegaai Michiel op bezoek  
 

Papegaaitje leef je nog – I A dee A  
Ja meneer ik ben er nog – I A dee A 
‘k Heb m’n eten opgegeten  
En m’n drinken laten staan  
Dieja deeja POEF 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Blok D 

 
Mosselen 
 
Mmm, mosselen en vidée met frieten. Genieten… 

 
       Blok A 
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Moederdagmoment 

De dames van blok A kwamen samen op dinsdag 14 augustus, één 

dag voor Moederdag. Gezellig babbelen over hoe Moederdag 

vroeger gevierd werd. De voorschoot van moemoe kwam aan bod. 

Wat was dat een praktisch kledingstuk. En enkele moederliedjes 

zorgden aansluitend voor een gezellige sfeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A 

 

Wandeling kleinkinderen  

Samen met de kleinkinderen deden we 

een speurtocht langs de 

rolstoelvriendelijke wandeling. 

Afsluiten met een lekker ijsje. 

Gezelligheid troef!  

 

 

 

 

 

       Blok B 
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De jarigen  

De jarige bewoners van de maand augustus vierden feest. Het 

werd een gezellig samenzijn met een tas koffie of thee, een stukje 

gebak en mooie accordeonmuziek.  

 

 

Ook in september kwamen de jarigen samen in de leslokalen om 

hun verjaardag te vieren. Gezellig bijeen met de juiste muziek… 

Meer moet dat niet zijn. 
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60-jarig priesterjubileum Fons Van Dijck 

Op 2 september vierden we in cafetaria Stede Akkers het jubileum 

van priester Van Dijck.  

Hij begon deze dankviering mooi. Exact 60 jaar geleden zat de 

kerk helemaal vol, nu 60 jaar later mocht hij opnieuw voor een 

volle zaal de eucharistieviering doen. Vele bewoners, vrijwilligers, 

familie en inwoners van Campus Stede Akkers waren aanwezig. Na 

de dankviering genoten we van een receptie.  

 

‘Mijn verhaal’ door priester Fons Van Dijck. 
 
Op 31 augustus werd ik priester gewijd in de Metropool van 
Mechelen. We waren met 58 kandidaten. Op 2 september deed ik 
mijn eremis in de kerk van Loenhout voor een volle kerk. Op 4 
september stond ik als surveillant op de kleine koer van het 
Seminarie in Hoogstraten. Ik was verantwoordelijke voor de 100 
kleinste internen (10-12 jaar). Daarnaast gaf ik Nederlands en 
godsdienst in de  vijfde Latijnse en de vijfde moderne. Ik bleef vijf 
jaar leraar. 

Een goede tijd om op eigen benen te staan en toch ook steun te 
hebben van goede collega-priesters. Het was een stagetijd. 
Na vijf jaar vond ik het tijd om naar een parochie te gaan. Ik stelde 
mij kandidaat voor een kleine parochie namelijk Broechem. Deze 
was vergelijkbaar met Loenhout. Dat zou ik wel aankunnen, dacht 
ik. 
Ik kwam op het bisdom bij Mgr. Daem. Hij zei: "Ik zou u willen 
benoemen als onderpastoor in Mol. Een grote parochie met 8000 
inwoners.” “Mgr.”, zei ik, “ik had eerder aan een kleine parochie 
gedacht zoals Broechem.” “Fons”, zei de bisschop, “gij zijt nog jong 

en in Mol hebben ze een jong paard nodig. Deken Franken zal je wel 
op weg zetten.” 
Ik verhuisde naar Mol. Ik bleef er 22 jaar. 15 jaar als onderpastoor 
en 7 jaar als pastoor. 
Ik heb er veel geleerd. Omgaan met mensen van alle standen en 
omgaan met mensen van alle gezinten. 
 
Het was mijn eerste plaats, die pak je aan met je hart.  
 

Niets is teveel, je pakt alles aan. 
Mijn eerste prioriteit was huisbezoek. Ik had meer dan 2000 
gezinnen.  
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Ik bezocht ze allemaal. Ik was er welkom en verwacht! Ik deed er 
2 jaar over. Verder werkte ik met de jeugd: de KAJ met het lokaal 

‘Het Zolderke’. De jeugdclub ‘Riborn’ voor de jeugd vanaf 16 jaar. 
Het was een jongerenkerk met eigentijdse liturgie. Mol was mijn 
eerste liefde! Die vergeet je nooit. Ik voel er mij thuis. 
In 1985 werd ik benoemd in Hoogstraten. Als pastoor begon ik weer 
met huisbezoek en zo leerde ik vele toekomstige medewerkers 
kennen.  
 

 
 

Ik werd er Deken. Als Deken moest ik werken aan de samenwerking 
tussen de parochies. Elke parochie had zijn eigen pastoor dus 
samenwerking over de grenzen was belangrijk. Het decanaat 
bestaat uit de parochies van Rijkevorsel en de fusie Hoogstraten. 
We moesten aan de toekomst werken. Zo werd het decanaal fonds 
opgericht om in de toekomst pastoraal verantwoordelijken te 
kunnen vergoeden. Het vroeg heel wat solidariteit van de parochies 
om dit te realiseren. Vele mensen steunden het decanaal fonds. 
Het is gelukt en de pastorale eenheid Sint-Franciscus beschikt nu 
over een mooie spaarcent. 
In 1988 startten we met de plusserswerking voor de kinderen na 
het vormsel. Ze bestaat dit jaar 30 jaar. Ze hebben ongeveer 100 
leden. Ook de vrijwilligerswerking in het rusthuis werd 
oorspronkelijk opgestart vanuit de parochie en kent tot op vandaag 
een grote bloei. We zorgden ook voor een mooie liturgie met radio 
en missen op televisie. 
 
Je tweede parochie doe je met je verstand.  
 

Je legt andere klemtonen en keuzes. 
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In 1996 kreeg ik de parochie Wortel erbij. In 1998 verliet ik 
Hoogstraten en trok ook ik naar Wortel. In Wortel probeerde ik een 

kleine parochie groot te maken. Ook daar deed ik de ronde van de 
parochie. Ik voelde een verandering. De mensen waren er een stuk 
vervreemd van de kerk. Ik was meestal welkom, maar niet altijd 
verwacht. Wortel op de kaart zetten deed ik.  
Door de Pinkstertocht: dit jaar voor de 19de keer. 
Door het processievaandel van Sint-Jan. 
Door een nieuw orgel in de kerk. 
Door de vernieuwing van de parochiezaal. 
Ik vierde er mijn gouden jubileum in 2008. Tot 2014 bleef ik pastoor 
in Wortel. In oktober 2013 verhuisde ik naar De Wingerd. Vanaf  

mijn 80 jaar zorg ik alleen nog voor het woonzorgcentrum. Ik 
probeer er de nieuwkomers en de jarigen te bezoeken en zorg op 
zondag voor de eucharistieviering. Hierbij word ik geholpen door 
een hele ploeg kapelvrijwilligers en een flinke pastorale ploeg. Ik 
voel mij soms bij de bejaarden zoals Pater Damiaan  zich voelde 
tussen zijn melaatsen. Hij zei:”Wij melaatsen, zo voel ik mij ook.” 
 

Wij bejaarden 
Wij zijn lotgenoten. 

Wij zijn tochtgenoten. 
Wij zijn bondgenoten. 

 
Ik ben priester voor de mensen, maar ik ben ook priester dankzij 
de mensen. Daarom zeg ik dank je wel! 
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Muzieknamiddag 

 

Zingen en swingen, dat deden de bewoners en de medewerkers 
van blok C op de noten van de accordeon. Muzikant Jos haalde 
alles uit de kast en trakteerde de bewoners op de vogeltjesdans.  
 

 
 

Duofietsen 

 
 

 
 
 
Onze bewoners hebben nog met 
volle teugen genoten van de laatste 
zomerzon. Al fietsend doorkruisen ze 
heel Hoogstraten en omstreken. De 
duofiets valt bij vele bewoners in de 

smaak. Maar niet getreurd. Zomer of 
niet, bij mooi weer kan nog steeds 
gefietst worden. Dank u wel 
vrijwilligers! 
 

 

 

Blok C 
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Bloemschikken september 

In de leefruimtes werd de nazomer opgefleurd met mooie 

bloemstukjes. De restanten van de bloemenpracht werden 

gebruikt voor onze stukjes! 

 

     Blok A 
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Blok C 
 

Blok D 
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Wandeling bloemen en groenten 
 

Wauw, wat een prachtige creaties! Bewoners keken hun ogen weer 
uit tijdens groenten & bloemen. 

 
 

Op bezoek bij de kleuters van de Kleine Sem 

Op 20 september werden de turners van blok B (leefruimte 4) en 
blok D (leefruimte 1) uitgenodigd in de kleuterschool van het Klein 

Seminarie. Om kwart voor 10 stonden de bewoners en hun 
begeleiding te popelen om te vertrekken. Onder een zalige 
zomerzon wandelden we samen naar de Kleine Sem waar we een 
warme ontvangst kregen.  
We brachten een bezoekje aan de klasjes waar de kinderen 
dansten en zongen. Daarna nog even gezellig babbelen met een 
lekker tasje koffie of thee.  
En dan… Een grote verrassing op de speelplaats. De kleuters en 
wij dansten samen in een hele grote kring de Pinguïndans.  

 
Blok B 
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Week van dementie 

Overal waar je kijken kon, vergeet-me-nietjes. En het heeft 

geholpen! Mensen met dementie en hun mantelzorgers worden 
hier niet vergeten: het vergeet-me-niet ontbijt, de bijeenkomst 
van de Familiegroep Dementie, het 5-jarig bestaan van het 
contactkoor, het voorlezen voor mensen met dementie, ...  De 
ijsjesverkoop ‘Ik vergeet, vergEET u mee?' bracht zo'n 500 euro 
op ten voordele van de Alzheimerliga.  

Wat mogen wij niet vergeten?  
Alle helpende handen en sympathisanten te bedanken! Dank je 
wel allemaal!  

 
 

 

 
Blok C 
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Missiefeest 

Op maandag 24 september brachten een 40-tal bewoners in de 

Pax een bezoekje aan de missiefeesten. 

Met een lekkere pannenkoek, een tasje koffie en met de nodige 

lotjes konden de bewoners dit initiatief steunen. 

 

 
       Blok C 

 

Rummikub 

Elke vrijdagvoormiddag spelen bewoners in alle blokken 

rummikub. Sommigen kennen het al van vroeger, anderen hebben 

het hier geleerd. Ook leuk om in het weekend met de 

kleinkinderen te doen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Blok A 
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Djembé 

In september tokkelden de bewoners van blok C er op los. Alle 
aanwezigen konden de ritmische oefeningen mee oefenen. 
In oktober waren de bewoners van blok D aan de beurt om van de 
djembé klanken te genieten.  
Heerlijk tokkelen. Hier en daar eens uit de maat, maar plezier bij 
iedereen! En daar gaat het om!  

 
    Blok C 
 

 

Blok D 
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Creatief bezig zijn  
 

De herfst is weer in het land. Herfstbladeren kleuren met potloden 
of waterverf, heerlijk rustgevend is dat. Straks hebben we een 
mooie guirlande om leefruimte C4 mee op te fleuren.  

 

 
Blok C 
 

Zangkoor 

Onze geweldige muzikant, Bart Van Delm, moesten we in 
september jammer genoeg missen tijdens het zangkoor. Daarom 
werd de technologie ingeschakeld en zongen we mee met Will 
Tura, Bart Kaël, Jo Vally, Eddy Wally, … Het was weer een 
aangename namiddag vol muziek.  
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Muzieknamiddag 
 

Deze keer was het aan blok B en D om te genieten van 
accordeonmuziek op de leefruimte. En meegezongen dat er werd! 
Mooi om te zien en te horen!  
 

 
 

Geheugenoefeningen blok A 
 

In blok A ging Lutgard Verhoeven aan de slag met allerlei 
oefeningen om het geheugen hard te laten werken. Een fijne 
ervaring!  
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Optreden Trabant 
 

Trabant = sfeer verzekerd! Bewoners genoten van de mooie zang 
en muziek. 
 

 

 
Blok A 

 

Dierendag 
 

4 oktober, Werelddierendag, ging in het WZC niet onopgemerkt 
voorbij.De honden lieten zien wat ze in hun mars hadden. En dat 
onder een stralende oktoberzon!  
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Voorlezen  
 

Eén keer per maand komen vrijwilligers van de bib voorlezen in de 
leefruimtes. Wat een mooie verhalen hebben ze steeds bij! En met 
de nodige attributen aan of bij om alles nog meer beeldend te 
maken.  
 

 
 

 

 

Optreden Trio Tripel  

Wonderbaarlijk mooie muziek!  
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Jarigen in Stede Akkers 
 

November 2018 

 

blok A 

Goetschalckx Lisa 11/11/1929 89j A007 

Van Grieken Hugo 24/11/1944 74j A306 
 

blok B 

Brosens Lisa 28/11/1931 87j B314 

 

blok C 

Loubry Emma 06/11/1934 84j C509 

 

blok D 

Laurijssen Maria 04/11/1927 91j D509 

Martens Anna 06/11/1927 91j D508 

Verheyen Jos 16/11/1934 84j D310 

Goos Neel 17/11/1927 91j D313 

Van der Wegen Josephine 25/11/1946 72j D314 

Stoffels Marie 30/11/1935 83j D210 

 

We vieren de jarigen van november op dinsdag 27 november 

2018. 
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December 2018 

 

blok A 

Leys Jeanne 01/12/1926 92j A305 

Roodbeen Bert 05/12/1947 71j A506 

Vanhaute Hilda 22/12/1926 92j A311 

 

blok B 

Verdonck Tinne 06/12/1922 96j B512 

Pauwels Fons 19/12/1929 89j B311 

Nieuwenhuys Irene 20/12/1946 72j B213 

Braspenning Liza 29/12/1919 99j B208 

 

blok C 

Van Delm Luce 13/12/1932 86j C212 

 

blok D 

Jansen Christine 05/12/1929 89j D312 

Vermonden War 12/12/1950 68j D307 

Janssen An 22/12/1923 95j D507 

 

We vieren de jarigen van december op vrijdag 21 december 

2018. 

 

Tel niet de jaren van je leven 

Tel de vrienden die je zijn gegeven 

Tel waar je staat en wat je hebt bereikt 

Tel hoe iedereen met trots naar je kijkt 

Tel de warmte en de liefde die passeerde doorheen de tijd 

Tel de herinneringen, die heb je voor altijd 

Tel de vreugde van elke dag, dat is pas een mooi talent 

En bedenk dan pas hoeveel jaar je geworden bent! 
 

Proficiat met je verjaardag! 
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 Nieuwkomers  
 

Verdonck Alphonsine  Machielsen Toke  
 

  

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Vosselaar 

Kamer: B 512  kamer: B 214  

  

Braspenning Pieter Jan & 

Verheyen Netje 

 

 

Afkomstig van: Minderhout 

Kamer: C 307 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Van Meulder Jos     °17/10/1929    - † 28/09/2018 

Van Gestel Marcel    °13/06/1935    - † 07/10/2018 

Anthonissen Julia    °11/06/1934    - † 13/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Van Meulder Jos    °17/10/1929    - † 28/09/2018 

C307 

Lieve Jos,  

 

Op 7 februari 2017 kwam je in het 

WZC wonen. Je was in de goede en 

lieve zorgende handen van Maria, 

samen kwamen jullie wonen in blok 

C. Voor geen van beide was dit een 

gemakkelijke stap. Jullie gingen 

werken aan een nieuwe thuis waar wij ons steentje aan mochten 

bijdragen. De eerste weken waren moeilijk, jij kon en wou Maria 

geen seconde uit het oog verliezen. We hadden daar alle begrip 

voor. Maria wou jou bijstaan in goede en kwade dagen en ze 

ontfermde zich dan ook ten volle over jouw welzijn. Toen het 

uiteindelijk beter en beter ging en je je meer en meer thuis voelde 

in de leefruimte overleed je onverwacht. 

 

Verslagen en vol ongeloof blijven we achter. Wat hadden we nog 

graag met jullie verder op weg gegaan. Jullie deden nog 

ongelooflijk veel samen, maar ook wij kregen meer en meer 

kansen om jou te helpen en bij te staan. Zo ging je de laatste 

weken spontaan mee als we een gezellige activiteit organiseerden 

waar Maria niet aan deelnam. Ieder ging dan heel even zijn eigen 

weg en ook dit was een goede verdere stap in de weg die we 

samen aan het bewandelen waren. Onlangs hadden we aan de 

ontbijttafel een lange deugddoende babbel over vroeger en nu. 

Maria was zelf blij verrast hoe open en vlot jij meebabbelde. Wat 

hadden we hier nog graag een vervolg aan gegeven. 

 

Jullie hadden het goed samen. Regelmatig zagen we jullie in het 

LDC gezellig onder de mensen. Bij optredens zat je vaak op de 

eerste rij zichtbaar te genieten. Gelukkig hebben we vele mooie 

foto’s die ons nu helpen om dit plotse gemis een plaats te geven.  

Lieve Jos, het ga je goed en weet maar zeker dat wij heel goed 

voor Maria zullen zorgen.  
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Van Gestel Marcel    °13/06/1935    - † 07/10/2018 

A206 

 

Op 19 februari kwam je in blok A 

wonen. Je was geen onbekende voor 

ons. Voor je vrouw Julia Snijders die 

in blok C heeft gewoond, heb je 

altijd goed gezorgd. Ook voor 

andere bewoners had je toen een 

goed oog. Na haar overlijden heb je 

zelf nog een klein jaar thuis in 

Meersel-Dreef gewoond.  

 

Jij leerde ons heel veel over duiven. 

Jouw duiven kregen de beste zorgen 

en voor goede tips kon jij terecht bij de duivenbond. Toen je hier 

kwam wonen, konden we allemaal mee genieten van je verhalen. 

Van beenhouwerij tot kaartspelen, je had al een boeiend parcours 

in het leven afgelegd. 

 

Toen je hier kwam wonen leerden we ook je familie kennen. Ze 

kwamen veel op bezoek en hadden het allerbeste met je voor. Je 

’s avonds in bed helpen, deden ze maar al te graag.  

Ook zagen we jullie regelmatig gezellig vertoeven in de cafetaria 

met een lekker stuk taart.  

 

Je was erg dankbaar voor de zorgen die je kreeg, een dankjewel  

van jou hebben we meermaals mogen ontvangen. Ondanks je 

kleine gestalte was je groot in het geven van complimenten. 

 

De laatste dagen vond je geen goede houding meer in de zetel. 

Zelfs met een speciaal kussen konden we je niet volledig helpen.  

 

Ga nu maar Marcel, nu ben je terug bij je lieve vrouw. 
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Anthonissen Julia  ° 11/06/1934 - † 13/10/2018 

A 205 

Julia, 

 

Januari 2016 ben je in blok A komen 

wonen.  

Je had hier al vlug jouw thuis 

gevonden. Zeker omdat je veel 

bezoek kreeg en ook al vele bewoners 

kende. 

 

 

 

 

 

Ondanks jouw beperking kon je jezelf nog zeer goed behelpen. De 

wil om zelf te stappen samen met de kine toonde hoe groot je 

doorzettingsvermogen was.  

 

Na een jaar kwam ook jouw schoonbroer, je noemde hem nonkel 
Neel, hier bij ons wonen. Jullie hadden veel aan elkaar. 
 
Jij en Neel hadden een warme vriendschapsband. Het was mooi 
om zien. Met het valentijnsdiner genoten jullie van mekaars 
aanwezigheid.  
Na verloop van tijd en vooral na het verlies van Neel zagen we bij 
jou ook de strijdlust verdwijnen. 
Toch bleef je met momenten een zelfzekere vrouw die we graag 

hebben verzorgd.  
 
Genieten van de kleine dingen en genieten van lekker eten was 
voor jou iets om naar uit te kijken. 
Ook jouw kinderen kwamen je veel bezoeken en de familieband 
die jij met hen had was ongelofelijk mooi. 
 
Julia, rust nu maar zacht. 
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Mededelingen 
 
Aan het infobord dichtbij het onthaal van 
Campus Stede Akkers hangt sinds kort 
een overzicht van de activiteiten. 

 
Infobord WZC 
 
Ook bij de postvakjes in de leefruimte, ligt een uitprint van de 
activiteitenkalender. Als familielid kan je hiervan een exemplaar 

meenemen. Zo kan je je bezoek beter plannen en indien gewenst 
rekening houden met de activiteiten die men kan volgen. Op die 
manier kan iedere bewoner intens genieten van elk bezoek en sta 
je niet voor een gesloten deur. 

 
Blok B   

Onthaal Campus Stede 
Akkers 

Activiteitenkalender, 
menu’s, … 
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Nieuws van de medewerkers 
 

Geboorte Lewis  
 
Op 12 september werd Lewis geboren bij Gert Van Thillo en 
Liesbeth Leyssen, stafmedewerker ouderenzorg. Hij woog 3,076 
kg en was 52 cm groot . Grote broer Lennert is heel blij met z’n 
nieuwe speelkameraadje.  
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Bewoner in de kijker 
 
21 september was het Wereld Dementie Dag. Wereldwijd wordt er 
dan aandacht gegeven aan de ziekte dementie. Ook bij ons stond 
dementie een hele week in de schijnwerpers. Het belangrijkste dat 
we moeten onthouden is dat een persoon met dementie niet 
dement is, maar dementie heeft. 
 
Marcel Van Bergen, bewoner van blok C, zetten we graag in de 
kijker. Marcel heeft dementie en kan zelf niet meer aangeven wie 
hij is en wat hij in het verleden heeft meegemaakt. Graag leren we 
Marcel op deze manier een beetje beter kennen. Samen met 
Marcel zijn lieve echtgenoot Lucia, schetsen we het verhaal van 
Marcel. 
 
 
Marcel Van Bergen 
 
Marcel werd geboren op 4 oktober 1936 als 
eerste kindje van Louis Van Bergen en 
Maria Van Calster. Later kwamen er nog 2 
broers en een zusje bij. Marcel zijn jongste 
broer verongelukte jammer genoeg op 
jonge leeftijd. Marcel woonde tijdens zijn 
eerste levensjaren in hotel ‘De Tram’ in 
Hoogstraten op de Vrijheid.  
Na een aantal jaren verhuisde het gezin 
naar een huis iets verderop in de straat. 
Vrijheid 87 werd hun nieuwe thuis.  
 

 
Hotel ‘De Tram’ waar Marcel opgroeide tijdens zijn kindertijd. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2xeWMmszdAhWBNOwKHQVoCYEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.erfgoedbankhoogstraten.be/php/hoogstraten1.php?s%3D6640%26trefwoord%3DHoogstraten&psig=AOvVaw1Pm-H-Gw88STxiHMcGpEJZ&ust=1537622975427562
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Zo vader zo zoon 
 

In Sint-Stanislas in Berchem ging Marcel naar de handelsschool. 
Nadat hij zijn opleiding afrondde, werkte Marcel thuis in de 
schoenmakerij van zijn vader Louis.  
Zoals je op de foto kan zien, was Marcel steeds hard aan het werk. 
Ook zijn kinderen nam hij vaak mee naar de zaak. Dan 
combineerde hij het papa zijn met zijn werk als schoenmaker. Op 
de foto zien we zoon Ludo die zijn papa aan het aanmoedigen is.  
 
Dankzij al het harde werk van Marcel en pa Van Bergen, breidde 
de winkel uit. Toen zus Louisa en schoenbroer Jef mee in de zaak 

stapten, werd het een heus familiebedrijf.   
 

 

 
Marcel en zijn zoon Ludo in de schoenmakerij 

 
Heilig Bloed 
 
Geen echte Hoogstratenaar zonder jaarlijkse aanwezigheid op de 
kermis en de Heilige Bloedprocessie. Voor Marcel bracht dit meer 
op dan enkel plezier. Als 16-jarige jonge man heeft Marcel de 
liefde van zijn leven, Lucia, ontmoet tijdens Heilig Bloed. Lucia 
vertelt dat Marcel een ontzettend lieve, knappe en optimistische 
jongen was. Marcel op zijn beurt was altijd zeer trots op Lucia.  
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Een eigen gezinnetje 
 

Na 7 jaar kennis, trouwden Marcel en Lucia. Als 2 Hoogstratenaren in 
hart en nieren bouwden ze hun eigen nestje in een appartement aan de 
poort van dokter Vermander. 2 jaar later werd hun eerste kindje Ludo 
geboren. In 1965 kwam er nog een meisje Christel bij. Doordat er 
steeds heel hard gewerkt werd in de schoenenwinkel, waren 2 kindjes in 
huis wel voldoende. Bovendien waren Marcel en Lucia zeer content dat 
ze een meisje en een jongen hadden.  
 

 
Marcel met zijn gezin  

Kindjes Ludo & Christel en vrouw Lucia 
 

Terug naar school 

 
Dat Marcel steeds hard gewerkt heeft, bewees hij wel toen hij 
terug ging studeren. Jarenlang pendelde hij ’s avonds na zijn werk 
naar Brussel om orthopedie bij te studeren. Met de auto reed hij 
dan naar Antwerpen om daar dan de trein te nemen naar Brussel. 
Marcel was vaak pas om middernacht thuis om dan de volgende 
dag weer te gaan werken in de schoenmakerij.  
De harde werker verdiende zo zijn diploma en kon vanaf dan ook 
orthopedische schoenen en steunzolen maken. Ook volgde Marcel 

nog een avondcursus pedicure en was hij één van de eerste 
pedicures in de streek.  
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Veel vrije tijd had hij niet, Als hij tijd had, gebruikte Marcel deze 
graag om een uitstapje te maken met de kinderen. Zo gingen ze 

samen naar het Bosbad, maakte ze een dagtripje, gingen ze uit 
eten, brachten ze een bezoekje aan de cinema, …  
 
Kleinkinderen 
 
Groot feest toen er ook 3 kleinzonen in de familie kwamen. Voke 
Marcel nam Niels, Ruben en Emiel met veel plezier mee op uitstap 
naar de dierentuin, de bowling, Antwerpen of ze gingen gewoon 
iets eten samen. Marcel hield er ook van om af en toe eens een 
grapje met hen uit te halen.  

Logeren bij voke en moeke vonden de kleinkinderen steeds fijn. Ze 
vonden het dan ook geweldig om ’s avonds dicht bij voke in de 
zetel te kruipen.  
 
Pensioen 
 
Marcel werkte 40 jaar tussen de voeten en de schoenen. Dit heeft 
hij altijd met hart en ziel gedaan. Ook daarna kon hij het werk niet 
neerleggen. Hij stond steeds klaar voor iedereen. Marcel had 

steeds goede raad of stond klaar met een luisterend oor of een 
schouderklopje. Hij speelde taxi als er naar het ziekenhuis gereden 
moest worden, deed klusjes, hielp bij zoon Ludo in de zaak, …  
 
Natuurlijk werd er ook van het pensioen 
genoten. Samen met Lucia ging Marcel 
graag en veel fietsen. Daar hoorde 
natuurlijk een terrasje of lekker etentje bij. 
Ook reisden ze 2 keer per jaar voor 2 
weken naar Tenerife waar ze op bezoek 

gingen bij Marcel zijn broer die daar 
woonde. Doordat ze dit jarenlang deden, 
kenden ze daar veel mensen en hadden ze 
het daar elke keer weer naar hun zin.  
 
 
 

 

Marcel en Lucia in Tenerife 
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Gouden paar 
 

In 2010 was het groot feest. Iedereen van de familie kwam samen 
om het gouden bruidspaar in de bloemetjes te zetten. 50 jaar al 
deelden Marcel en Lucia lief en leed met elkaar. In die 50 jaar 
weken Marcel en Lucia amper van elkaars zijde. Wanneer je de 
ene zag, wist je dat de andere niet ver uit de buurt was. Op de 
foto zien we de fantastische familie van Marcel en Lucia. Het 
koppel heeft in die nu al meer dan 50 jaar een hele warme 
familieband waar iedereen steeds voor elkaar klaar staat.  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Marcel en Lucia op het feest voor hun gouden bruiloft 

met kinderen en kleinkinderen 
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Alzheimer 
 

Marcel bleef zeer actief tot zijn ziekte roet in het eten kwam 
strooien. Hij vergat meer en meer en moest geholpen worden bij 
alledaagse dingen. Zijn vrouw Lucia heeft hem steeds enorm goed 
geholpen, maar de zorg werd te groot.  
 
In 2016 maakten we voor het eerst kennis met Marcel in het 
dagverzorgingscentrum hier op Campus Stede Akkers. Marcel 
kwam 2 dagen per week en later elke weekdag. ’s Avonds ging hij 
terug naar huis waar Lucia weer voor hem klaar stond.  
Na een hartinfarct en een opname in het ziekenhuis, verhuisde 

Marcel naar woonzorgcentrum Sint-Lenaartshof.  
 
Het was voor Lucia zeer moeilijk om Marcel niet mee naar huis te 
kunnen nemen, maar de zorg was veel te groot geworden. Na een 
verblijf van 6 weken in Sint-Lenaartshof, verhuisde Marcel terug 
naar Hoogstraten waar hij bijna heel zijn leven gewoond heeft. Op 
9 januari 2017 kreeg Marcel een kamer in blok C en geniet hij 
sindsdien van elke dag.  
 

Zijn vrouw Lucia komt bijna dagelijks op bezoek en wanneer 
Marcel haar ziet, beginnen zijn ogen te fonkelen en verschijnt er 
een glimlach op zijn gezicht.   
 
Grote glimlach 
 
Die grote glimlach is Marcel zijn handelsmerk. Zowel vroeger als 
nu gaat hij met een glimlach door het leven.  
Bedankt Marcel voor je grote en aanstekelijke glimlach elke dag. 
Ook als we wat minder goed gezind zijn, weet jij wel een glimlach 

op ons gezicht te toveren.  
Bedankt ook aan Lucia om het verhaal van Marcel met ons te 
delen. We zijn allen zeer blij dat we Marcel op deze manier beter 
hebben leren kennen. Volgende keer als we Marcel tegenkomen in 
de gang of cafetaria zullen we hem begroeten zoals hij ons altijd 
begroet, met een grote glimlach. 
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Medewerker in de kijker 
 

 

Naam: Natasja Aerts 

Beroep: verpleegkundige blok D 

Hoe lang werk je hier: 13 jaar 

Geboortedatum: 24/08/1982 

Burgerlijke staat: samenwonend met Kristof 

Broers en zussen: 1 zus Tinne 

Kinderen en kleinkinderen: 1 dochter Maud (11) en 1 zoon 

Siem (8) 

Woonplaats: Brecht 

Hobby’s: jazzdans, uitstapjes met vrienden, kamperen, wandelen 

met onze hond Lou,…   

Sport: BBB en joggen 

Lievelingsliedje: Dancing in the Dark van Bruce Springsteen 

Lievelingsgroep: Bruce Springsteen, Jasper Steverlinck, Editors 

Lievelingsdier: hond 

Lievelingseten: alles met chocolade, kip tikka masala 

Mooiste film: The Hunger Games 

Mooiste boek: The Notebook 

Grootste wens: Nog een lang zorgeloos en gelukkig leven samen 

met m’n familie en vrienden. Verder hoop ik nog een aantal 

prachtige reizen te maken om zo nog heel wat van de wereld te 

ontdekken. 
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Kleurplaten Sinterklaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: …………………………………………………………………….. Leeftijd: ………….. 
Naam grootouder: ………………………………………………….. Kamer: …………… 
E-mailadres ouder: …………………………………………………………………………… 
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Naam: …………………………………………………………………….. Leeftijd: ………….. 

Naam grootouder: ………………………………………………….. Kamer: …………… 
E-mailadres ouder: …………………………………………………………………………… 
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Naam: …………………………………………………………………….. Leeftijd: ………….. 
Naam grootouder: ………………………………………………….. Kamer: …………… 
E-mailadres ouder: …………………………………………………………………………… 
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Inschrijfstroken 
 

Inschrijvingsstrook 

Wandeling door Hoogstraten op dinsdag 13 november 

2018 
 

Naam:………………………………………… kamer:………………. 
 

O heeft begeleiding = naam:…………………………………………… 

O heeft geen begeleiding 

O gaat te voet 

 

Gelieve in te schrijven vóór 7 november 2018!  

 

Inschrijvingsstrook binnenbrengen bij het paramedisch 

team of in de brievenbus in de leefruimte. 

Of per mail aan onthaal.ocmw@hoogstraten.be . 

Telefoonnummer WZC: 03/340.16.00 

 

-------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrook 

Wandeling door Hoogstraten op dinsdag 11 december 

2018 
 

Naam:………………………………………… kamer:………………. 
 

O heeft begeleiding = naam:…………………………………………… 

O heeft geen begeleiding 

O gaat te voet 

 

Gelieve in te schrijven vóór 5 december 2018!  

 

Inschrijvingsstrook binnenbrengen bij het paramedisch 

team of in de brievenbus in de leefruimte. 

Of per mail aan onthaal.ocmw@hoogstraten.be . 

Telefoonnummer WZC: 03/340.16.00 

-------------------------------------------------------------- 


