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Voorwoord 

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

De voorbije weken kwam Stede Akkers in de kijker met enkele 
mooie evenementen. In september was er de dementiemars. 
Zoveel mensen die zich samen inzetten om positieve bekendheid 
te geven aan de zorg voor mensen met dementie. Een warm 
gevoel!  
 

De deelname aan Open Bedrijvendag trok meer dan 800 
bezoekers. De uitgezette route bracht hen bij alle diensten van het 
huis. Medewerkers antwoordden graag op vragen van bezoekers. 
Enkele bewoners stelden hun kamer open of waren aanwezig in 
de leefruimte. Wat ook zeer fijn was, we kregen nieuwe kandidaat-
medewerkers over de vloer. Aan iedereen een dikke, dikke merci 
voor hun gedreven inzet!  
En tijdens alle evenementen door bouwde het paramedisch team 
‘hun geboortekamer’. Zoveel mooie en diepe herinneringen 
kwamen boven. Zo fijn om even terug in de tijd te gaan.  
 

In de komende weken doen we een extraatje voor de 
(achter)kleinkinderen. We nodigen hen uit voor de spaghettiavond 
met de grootouder(s). Zo mooi, jong & oud samen. 
 

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 Lisa Braspenning. Wij kijken met Lisa 100 
jaar terug in de tijd. Naar alles wat het leven bracht. Lief en leed, 
vreugde en verdriet. En vooral veel warme zorg, hartelijkheid en 
liefde voor elkaar. Lisa, dank je wel om dit met ons 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?   

Vrij 1  Allerheiligen  

10.00u Geen gezelschapsspelen  

Zat 2    

Zon 3 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 4 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 5 14.00u Muzieknamiddag B & D Leefruimte 

Woe 6 10.00u   

Don 7 10.00u Tijdschriften A & D Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 8 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

Djembé blok C Leefruimte 

Zat 9    

Zon 10 10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 11 10.00u Wapenstilstand  

Geen zetelfietsen 

Din 12 10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

14.00u Accordeonoptreden Beerse 
B & D 

Cafetaria 

Woe 13 10.00u Breigroepje  Leefruimte A1 

Don 14 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 15 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 16    

Zon 17  Woorddienst C & D* Leslokalen 

START OUDERENWEEK 

Maa 18 10.00u Turnen Leefruimte  
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* voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien 

 

  

Din 19 10.00u Leescontacten Leefruimte 

14.00u Accordeonoptreden Turnhout 
A & C 

Cafetaria  

Woe 20    

Don 21 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 22 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte  

 18.00u Spaghettiavond 
(achter)kleinkinderen 

Cafetaria 

Zat 23    

Zon 24  Geen misviering  

Maa 25 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 26 10.00u Tijdschriften B & C Kamer 

14.00u Verjaardagsfeestje Leslokalen 

Woe 27 14.00u Zangkoor Leslokalen 

Don 28 10.00u Boekenbedeling A & B Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 29 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

10.00u Gebruikersraad 
afgevaardigden 

Vergaderzaal 1 

14.00u Boekenbedeling blok C Kamer 

14.00u Filmnamiddag  Leslokalen 

Zat 30 10.00u Contactkoor Resonanz Leslokalen 
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 Activiteiten DECEMBER  
 

Datum  Uur Wat? Waar?   

Zon 1 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 2 10.00u Turnen Leefruimte 

 14.00u Sint en Piet Blok B 

Din 3 08.15u Ontbijtbuffet  Leefruimte 

14.00u Muzieknamiddag A & C Leefruimte 

14.00u Sint en Piet Blok D 

Woe 4 14.00u Sint en Piet Blok C 

 14.00u Sinterklaastekeningen 
kleuren met 
(achter)kleinkinderen 

Leslokalen 

Don 5 10.00u Tijdschriften A & D Kamer 

 14.00u Sint en Piet Blok A 

 14.00u  Bingo Leefruimte 

Vrij 6 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

 10.00u Djembé blok D Leefruimte 

Zat 7    

Zon 8 10.00u Woorddienst C & D* Cafetaria 

Maa 9 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 10 
 
 

10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

14.00u Bloemschikken thema kerst Leefruimte 

Woe 11 10.00u Breigroepje  Leefruimte A1 

Don 12 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 13 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 14    
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* voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien 

 
  

Zon 15  Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 16 10.00u Turnen Leefruimte  

Din 17 10.00u Leescontacten Leefruimte 

14.00u Kerstfeest blok B Leslokalen 

14.00u Kerstfeest blok D Leefruimte 

Woe 18 14.00u Kerstfeest blok C  Leefruimte 

Don 19 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 20 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte  

14.00u Verjaardagsfeest Leslokalen 

Zat 21    

Zon 22 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 23 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

14.00u Kerstfeest blok A Leefruimte 

Din 24 10.00u Tijdschriften B & C Kamer 

Woe 25  Kerstmis  

 
Don 26 

10.00u Boekenbedeling A & B Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 27 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

14.00u Boekenbedeling blok C Kamer 

Zat 28 10.00u Contactkoor Resonanz Leslokalen 

Zon 29 10.00u Kerstviering A & B & C & D* Cafetaria 

Maa 30 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 31    
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Activiteiten in de kijker 
 

Activiteiten met (achter)kleinkinderen 

 

Liefste klein- en achterkleinkinderen. Graag nodigen wij jullie uit in 

november en december voor 2 leuke activiteiten samen met je 

grootouder(s).  

 

Vrijdagavond 22 november zijn jullie allemaal 

uitgenodigd om met je groot- of 

overgrootouder een lekker bord spaghetti en 

dessertje te komen eten. Loopt het water je 

al in de mond? Schrijf je snel in via het 

inschrijvingsstrookje dat je tussen dit Briesje 

vindt of door te mailen naar kim.michielsen@hoogstraten.be of 

sarah.jansen@hoogstraten.be. Inschrijven voor 14 november. 

 

Praktisch? 

- Vrijdagavond 22 november vanaf 18u cafetaria  

- Kostprijs voor deze avond: € 6 (spaghetti, dessert, koffie/thee 

en water inbegrepen). Bewoners betalen niet. 

- Andere dranken (frisdrank, wijn, …) zijn extra te betalen.  

 

In december komen Sinterklaas en Zwarte Piet weer naar 

het woonzorgcentrum. Kom jij ook jouw schoen zetten?  

Dit kan vanaf 25 november onder de televisie in de 

leefruimte van jouw (over)grootouder.  

 

We nodigen alle (achter)kleinkinderen uit om samen met 
de grootouders hun kleurplaat voor Sinterklaas in te 
kleuren. Dit gaat door op 4 december vanaf 14.00u.  
 
Afhankelijk van de inschrijvingen gaat het kleuren door in 
een aparte zaal of in de leefruimte. Hiervan houden we je 
op de hoogte. Tussen dit Briesje vind je een 

mailto:kim.michielsen@hoogstraten.be
mailto:sarah.jansen@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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inschrijvingsstrookje. Je mag ook mailen naar 
kim.michielsen@hoogstraten.be of sarah.jansen@hoogstraten.be  
 
Bij de inschrijvingsstrookjes 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! 
 

 
 

 

Filmnamiddag 

 

Wat is er gezelliger dan samen een 

film te kijken? Zeker nu het buiten wat 

vroeger donker is en het weer vaak 

grijs en grauw is.  

Wij nodigen jullie uit om vrijdag 29 

november samen met ons een film te 

komen kijken in de leslokalen. De film 

start om 14u.  

 

Oproep: 

Heeft u een lievelingsfilm die u graag nog een keer wil kijken? Of 

een bepaalde acteur die u graag nog eens aan het werk ziet?  

Vul het strookje in dat je bij de inschrijvingsstrookjes vindt. Wie 

weet spelen we binnenkort jouw film in onze mini-cinemazaal! 

mailto:kim.michielsen@hoogstraten.be
mailto:sarah.jansen@hoogstraten.be
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Even terugblikken 
 

Activiteit bewoners en medewerkers blok A 

 

Op woensdag 28 augustus hielden de bewoners en medewerkers 

van blok A hun jaarlijkse activiteit. 

Op het terras van de Wingerd genoten de bewoners van het 

heerlijke zonnetje, een lekker ijsje met appelkruimeltaart en fijne 

accordeonmuziek. Bewoner van blok A Jan Jochems en zijn 

familie zorgden voor muzikale klanken. 

 

 
 

Mosselfestijn 

 

Aan het einde van de zomer nog eens 

lekker genieten van mosselen met 

friet. 

Hoe simpel kan genieten zijn!  

 

 
 

 

 

         Blok C 
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Petanque 

 

Minstens even belangrijk bij petanque dan goede ballen en 

bekwame werpers, is een perfecte petanquebaan. Met dank aan 

Louis Vermeiren konden de bewoners van blok C weer genieten 

van een leuk potje petanque. 

 
 
Fruitsla maken 

 

De bewoners van blok B 

maakten verse fruitsla. 

Ze konden er in de 

namiddag tijdens de 

bingo lekker van 

smullen! 
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Groenten & bloemen 

Op maandag 16 september bewonderden de bewoners mooie 

creaties van groenten & bloemen in Hoogstraten. 

Een welgemeende 

dankjewel aan alle 

vrijwilligers om dit 

waar te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen  

 

De bewoners van blok B gingen spontaan aan het dansen tijdens 

het zingen! Een ‘walske’ mag niet ontbreken bij zo’n mooie 

muziek. 
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Blok B en blok D op bezoek bij de kleutertjes 

 

Bij het begin van het schooljaar maakten de bewoners kennis met 

de kleuters van ‘De kleine Sem’. 

Het was een fijn samenzijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In galop 

 

De bewoners van blok B maakten een toertje met de koets van 

collega Jan, kinesist in blok B. 

Wat een plezierig ritje! 
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Boccia 

 

Op dinsdag 24 september speelden de bewoners van blok A 

boccia, petanque voor binnen. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocoladeplezier 

 

In blok A genoten de bewoners tijdens 

de bingo van lekkere pralines gemaakt 

door Jos, Rosy en Corrie.  

Wat een verwennerij! 
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Einde van de zomer 

 

Tijdens de laatste zomerdagen speelden de bewoners van blok B 

kubb. De weergoden waren ons goed gezind. 

 

 
 

Zomeropruim 

 

Nu de warme zomerdagen voorbij zijn, is het tijd om het zwembad 

op te ruimen. Met man en macht maakten de mannen van blok C 

er snel korte metten mee. 
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Bezoek knuffelpoes 

 

Bewoners van blok A genoten van een bezoek van een grote 

raskat, een echte knuffelaar. Zo lief, zacht en schattig!  
 

 
 

Bezoek Hoogmark 

 

Op vrijdag 27 september bezochten we met enkele bewoners 

woonhuis Hoogmark, onze buren. We speelden er 

gezelschapsspelletjes. Dat was fijn voor iedereen. De bewoners 

van Hoogmark verwenden ons met zelfgebakken koekjes. Dank je  

wel! 
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Uilen  

 

Naar aanleiding van Werelddierendag kwamen er 2 uilen op 

bezoek in blok D. Deze beestjes hadden veel bekijks en konden 

zelfs gestreeld worden. Om een uiltje te knappen was er die 

middag geen tijd. 

 

 
 

Frietjes bakken blok A 

 

Snijden, afdrogen, voorbakken én opnieuw 

bakken,… Het kan niet anders dan over de 

knapperige 5 kg frietjes van blok A gaan.  

Bij het lekkere stoofvlees van de keuken 

smaakten deze frieten eens zo goed. De 

bewoners van blok A, leefruimte 4 kijken al 

uit naar de volgende keer!  
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Konijnen Pruts en Burgemeester 

 

Een hele dag lang waren de twee lieve konijntjes van Veerle te 

bewonderen op het terras van blok D.  De beestjes mochten zelfs 

op schoot. 

 

 
 

 
Djembé spelen 

 

Een groepje vrijwilligers kwam djembé 

spelen met de bewoners van blok B. Ook 

de bewoners mochten eens trommelen 

op de djembés.  
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Soep koken in blok A 

 

Niets dat beter smaakt dan een kommetje zelfgemaakte verse 

soep.  

 

 
 

 

Blok C 
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Turnen met ‘De kleine Sem’ 

 

De kleuters van ‘De kleine Sem’ turnden samen met de bewoners 

van blok B en D. Samen dansten ze enthousiast ‘De 

vogeltjesdans’! 

 

 
 

Muzieknamiddag 

 

Muziek brengt altijd leven in de brouwerij! 

 

 

Blok C 
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Zangkoor De Grensklanken 

 

Er werd uit volle borst meegezongen met de mooie zangstemmen 

van ‘De Grensklanken’ onder begeleiding van Jos Bluekens op zijn 

accordeon. Sommigen waagden zichzelf aan enkele danspasjes. 

Het was een hartverwarmende namiddag. Bedankt aan iedereen. 
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Zangnamiddag 

 

Wanneer May en Louis accordeon komen spelen, is de leefruimte 

van blok D veel te klein. Lekker gezellig dicht bij elkaar zingen 

bewoners enthousiast mee. Dank je wel voor deze gezellige en 

muzikale namiddag! 

 

 
 

Bloemschikken 

 

Ook onze bewoners gebruikten hun groene vingers. We maakten 

mooie bloemstukjes, ook voor de bloembakken op de terrassen. 

 
Blok A 
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Blok B 

 

 
Blok C 

 
            Blok D



24 
 

Geboortekamer 

 

Het project ‘geboorte en kraamzorg’ loopt ten einde, met spijt in 

ons hart. Begin oktober werd de expositiegang reeds 

klaargemaakt voor een nieuwe tentoonstelling. 

 

We blikken terug op een mooie kamer vol herinneringen. We 

durven zelfs te stellen dat dit project het meeste succes kende van 

al onze initiatieven rond reminiscentie en belevingstheater. 

Eerdere projecten waren de boerderij, de keuken, de school en het 

café. Alles was fijn. ‘De geboortekamer’ was een echte topper. 

 

Langs deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken die zijn 

steentje hieraan bijdroeg. Bijna alle bewoners namen actief deel, 

daar zijn we terecht enorm trots op.  
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Week van de dementie 

 

U heeft het ongetwijfeld gemerkt, mensen met dementie, hun 

zorgdragers en omgeving worden hier niet vergeten. Tijdens de 

week van dementie (van 15 tot 21 september) werden allerlei 

activiteiten georganiseerd, ook voor onze bewoners uiteraard. 

 
Blok C: op bezoek bij een onthaalmoeder 
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Blok A: op de boerenbuiten 

 

 

 

 
Blok B: voetreflexologie 
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     Blok D: Parijs-Roubaix fietsen 

Dementiemars in Hoogstraten 
 

Met zo’n 250 aanwezigen was de dementiemars een groot succes!  

Speciale dank aan alle deelnemers en in het bijzonder aan het 

contactkoor. Het was een samenkomst vol kippenvelmomenten! 
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Tentoonstelling hulpmiddelen dementie 

 

Belangstelling voor hulpmiddelen 

die voor mensen met dementie 

ingezet kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN TV 

De EN TV, een interactieve speltafel speciaal ontwikkeld voor 

mensen met dementie, werd door bewoners uitgetest. 

Verwondering en plezier verzekerd!

  
Blok A 
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Blok B 

 

 
 

 
Blok C 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

November 2019 

 

blok A 

Goetschalckx Lisa 11/11/1929 90 j A 007 

Roelen Corrie 19/11/1932 87 j A 213 

Van Grieken Hugo 24/11/1944 75 j A 306 

    

blok B 

’T Joncke Jeannine 20/11/1944 75 j B 310 

    

blok C 

Loubry Emma 06/11/1934 85 j C 509 

 

blok D 

Verheyen Jos 16/11/1934 85 j D 310 

Goos Neel 17/11/1927 92 j D 313 

Van der Wegen Josephine 25/11/1946 73 j D 314 

Anthonissen Jos 30/11/1925 94 j D 210 

 

We vieren de jarigen van november op dinsdag 26 november 

2019. 
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December 2019 

 

blok A 

Leys Jeanne 01/12/1926 93 j A 305 

Jochems Jan 

Roodbeen Bert 

Vanhaute Hilda 

Bastijns Julia  

01/12/1927 

05/12/1947 
22/12/1926 
28/12/1922 

92 j 

  72 j 
  93 j 
  97 j  

A 012 

A 506 
A 311 
A 206 

 

blok B 

Verdonck Tinne 

Nieuwenhuys Irene 

Braspenning Lisa 

Peeraer Annie 

06/12/1922 

20/12/1946 
29/12/1919 
29/12/1926 

  97 j 

  73 j 
100 j 
  93 j 

B 512 

B 213 
B 208 
B 306 

 

blok C 

Van Delm Luce 

Brosens Hilda 

13/12/1932 

21/12/1937 

  87 j 

  82 j 

C 212 

C 507 

 

blok D 

Jansen Christin 

Vermonden War 

Verschueren Lex 

Janssen An 

05/12/1929 

12/12/1950 
20/12/1932 
22/12/1923 

90 j 

  69 j 
  87 j 
  96 j 

D 312 

D 307 
D 514 
D 507 

    

    

 

We vieren de jarigen van december op vrijdag 20 december 2019. 
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 Nieuwkomers  
 

Van Opstal Helena  
 

 

Afkomstig van: Hoogstraten  

Kamer: B 311 

 
 
  

 (https://raamfolie-sticker.nl/pluk-de-dag, z.d.) 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Pauwels Fons      ° 19/12/1929    - † 28/08/2019 

Swaegers Ludo      ° 08/07/1946    - † 04/10/2019 

 

 

 
 

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. 
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Pauwels Fons    ° 19/12/1929 - † 28/08/2019 

B 311 

 
Fons, 
 
September 2017 kwam je bij ons in 
blok B wonen. Je stond meteen 
bekend als een goedlachse, vrolijke 
man. Nooit liepen we je kamer uit 
zonder dat je ons een snoepje had 
aangeboden. Uiteraard ging dat 
gepaard met de nodige babbel erbij.  
 
Wanneer we jou hier voor de eerste 
keer zagen, vonden we je al meteen 
een aangename man. Je was altijd 
vriendelijk en opgewekt. Je rechte 

houding, geklede broeken met bijhorend hemd en vest. Zeker je 
deugniet oogjes zullen wij niet snel vergeten. 
 
Heel je leven heb je graag paardgereden. Als kind reed je al op 
verschillende werkpaarden en op je 17 jaar begon je met het echte 
paardrijden. Zo kwam je bij de ruiters terecht en je leerde op de 
jachthoorn spelen. Je hebt het geschopt tot kampioen. Paardrijden 
was echt jouw ding. Hier kon je dan ook uren over vertellen als het 
kon. 
 
Naast het paardrijden had je ook een andere passie leren kennen, 
namelijk dansen. Je ging nog elke week dansen met jouw kozijn 
en daar genoot je van. Dat was jouw vaste uitstapje! 
 
Met een glimlach en een hoop herinneringen denken wij terug aan 
jouw spontaniteit en vriendelijkheid. 
 
Fons, rust zacht. Je hebt het verdiend. 
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Swaegers Ludo    ° 08/07/1946 - † 04/10/2019 

B 310 
Ludo, 

 

Op 19 september kwam je op 

kortverblijf in blok B. Voor jou was dit 

een warm gebaar naar je partner 

toe. Dag in dag uit zorgde Honorine 

voor jou met oneindig veel liefde en 

geduld. Jullie zijn voor ons het 

sterke voorbeeld van hoe men lief 

en leed met elkaar deelt. Uit liefde, 

dankbaarheid en met het volste 

begrip voor je partner beslisten jullie 

samen om af en toe een klein beetje 

van de zorg uit handen te geven. Zo 

was je reeds gestart in het dagverzorgingscentrum. 

 

Door in kortverblijf te komen zou je vrouw even op vakantie 

kunnen gaan. Vanaf dag 1 was het een beetje spannend of 

Honorine wel kon of wou vertrekken. Met jouw wens om op jouw 

manier ook voor haar te zorgen en de zegen van je dokter vertrok 

ze op vakantie. 

 

Ondertussen werd jij hier in de watten gelegd. Na 2 dagen in de 

leefruimte was het duidelijk dat we je op de kamer de beste zorg 

konden geven. Je werd door verzorging, verpleging en kinesisten 

samen met het juiste comfortmateriaal met veel warmte omringd.  

 

Ludo, heel goed hebben we jou niet gekend. Toch durven we 

zeggen en stellen dat jij een geweldig moedig man was.  

Jij was ondanks alles zo dankbaar. Veel woorden had je niet nodig 

om ons jouw dankbaarheid te tonen. We zagen aan jouw 

lichaamstaal dat je onze zorgen heel erg apprecieerde.  

Heel zachtjes ben je heengegaan.   
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Mededelingen 
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Nieuws van de medewerkers 
 

Geboorte Sam 
 
Vrijdag 23 augustus 

2019 was een hele 

mooie dag ten huize 

Van Looveren - 

Jochums. Op deze 

dag mochten Ans en 

Ad een dochter 

genaamd Sam 

verwelkomen. Het 

meisje woog 2,475 kg 

en was 48 cm groot. 

Grote broer Joos is apetrots en blij met zijn zusje erbij.  

Veel geluk met z’n viertjes! 
 

Pensioen Ria 

 

Op dinsdag 23 

oktober was het de 

laatste werkdag voor 

Ria Van den 

Langenbergh. 

Bewoners en 

medewerkers van 

blok D namen op een 

leuke manier 

afscheid van haar, bedankten haar voor de goede zorgen al die 

jaren en wensten haar een heel gelukkig welverdiend pensioen. 
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Bewoner in de kijker 

 
Lisa Braspenning viert op het 
einde van dit jaar haar 100ste 
verjaardag. We kijken terug 
naar de voorbije 100 jaar. 
Samen met Lisa en haar familie 
babbelen we over het leven van 
Lisa. Over het wel en het wee, 
over vreugde en verdriet.  
 
Geboren op Jal 
 
Lisa Braspenning werd geboren op Jal op 29 december 1919 als 
eerste kindje van het gezin.  Er werden nog 4 jongens en 1 meisje 
geboren na Lisa. Thuis was er de boerderij met veeteelt en wat 
tuinbouw. Lisa herinnert zich nog goed dat ze als kind vanuit Jal 
met klompen aan te voet naar school stapte in Meerle. Bij 
regenweer droogden de klompen overdag aan de stoof in de klas.  
Lisa was 9 jaar toen vader plotseling overleed. Moeder was toen 
net in verwachting van haar 6de kindje. Zeven maanden later werd 
het kindje geboren. Tot haar 14 jaar is Lisa naar school geweest. 
Op haar 9 jaar stond ze al in voor het huishouden. Ze leerde al 
jong wassen, poetsen en koken. Het gezin viel zonder vader en 
dus kwam er een knecht helpen op de boerderij tot de oudste 
broer met het paard kon rijden.  
 
Den oorlog 
 
De oorlog was een hele zware periode voor Lisa en het gezin. 
Haar 2 broers moesten naar het leger. Een nonkel kwam voor de 
boerderij zorgen. Ze herinnert zich nog dat de Duitsers hooi uit de 
schuur pikten om er binnen in huis op te komen slapen. Na de 
Wapenstilstand viel er nog een bom op hun huis. Zo verloor Lisa 
haar jongste broer in de oorlog. Van het huis bleef niets meer over. 
Ook alle foto’s van vroeger zijn verloren gegaan.  
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De buurjongen van Jal 
 
Lisa was ongeveer 25 jaar toen 
ze Frans Faes leerde kennen. 
Frans woonde ook op Jal. In die 
tijd was er het principe eerst 
bouwen en dan trouwen. 
Zodoende bouwden Frans en 
Lisa samen een huis op Jal. Ze 
trouwden in 1951. Toen ze thuis 
kwamen van de trouw, merkten 
ze dat de broers kattenkwaad 
hadden uitgehaald. Boven de 
deur hing een mand met jonge 
katjes. Zelfs in hun bed lagen er 
katjes!  
 
Lisa en Frans begonnen samen 
een boerderij: Ze hadden wat 
koeien, varkens en kippen. 
Later teelden ze ook aardbeien 
en augurken.  
 

 
Frans en Lisa voor hun huis op Jal 

Frans en Lisa hun trouwfoto uit 1951 
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4 prachtige kinderen 
 

In 1952 werd hun eerste 
kindje geboren. Ze 
kregen samen 2 meisjes 
Luce en May en 2 
jongens Jac en Karel. 
Lisa herinnert zich dat ze 
bij de geboorte van Karel 
’s ochtends nog de 
koeien ging melken terwijl 
ze op dat moment al 
weeën had. Ook May 
werd al bijna geboren op 
weg naar het 
moederhuis. Tot haar 

groot verdriet heeft Lisa al 2 van haar kinderen May en Karel 
moeten afgeven op veel te jonge leeftijd. 
 

Lisa en Frans hebben altijd hard 
gewerkt. De kinderen gingen naar 
school in Meerle, maar hielpen na 
school ook veel mee. Lisa zegt al 
lachend: “Van hard werken, ga je 
niet vroeger dood!” Daar is Lisa het 
levende bewijs van. Elke zondag 
ging het gezin naar de kerk. Met 
slecht weer reden ze zelfs met de 
camion mee. Zo herinneren ze zich 
nog de winter van 1963. Frans ging 
met de oudste kinderen met 
Kerstmis naar de nachtmis. Lisa 
bleef met de jongste kinderen thuis. 

Toen ze 2 uur later uit de kerk kwamen, lag er een dik pak 
sneeuw. Hier moesten ze met de fiets terug door naar Jal!  
 
 
 

De 4 kinderen van de familie Faes 
Van links naar rechts: Luce, Karel, Jac en May 

Een gezinsfoto 
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Rond 1964 verhuisden Lisa en Frans naar een huurboerderij aan 
de overkant van de straat. Het voelde niet om hun zelfgebouwd 
huis achter te laten om naar een koude boerderij te gaan! 
 
Lourdeslotje 
 
De 2 oudste kinderen gingen in 1974 en 1976 het huis uit. In 1979 
wonnen Lisa en Frans het Lourdeslotje. Ze mochten met het 
vliegtuig 5 dagen naar Lourdes! Gelukkig woonden er nog 2 
kinderen thuis om voor de boerderij te zorgen. De dag dat ze 
opstegen, was het natuurlijk net staking in de luchthaven. Gelukkig 
geraakten ze toch in Lourdes. 
 
Genieten van het pensioen 
 
Frans en Lisa zijn blijven boeren tot aan hun pensioen op 65-jarige 
leeftijd. Gelukkig waren er tegen die tijd al melkmachines. In 1975 
verhuisden ze terug naar hun zelfgebouwd huis. Het koppel 
genoot volop van hun pensioen. Zo gingen ze vaak wandelen en 
fietsen. Daarnaast kaartten ze ook heel graag. Ze hadden een 
kaartgroepje en trokken zelfs naar Vosselaar en Wechelderzande 
om te kaarten. 
 

 
   Frans aan het kaarten met vrienden 
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‘Ze mochten niet alles, maar ze deden wel alles!’ 
 
In 1977 werd het eerste kleinkind geboren. In totaal zijn er 6 
kleinkinderen: Jan, Wim, Tom, Ellen, Frank en Karen. De 
kleinkinderen kwamen dikwijls logeren bij moemoe en vava. Lisa 
vertelt: “Ze mochten niet alles, maar ze deden wel alles!”  
 
 

 
 

Foto genomen op zondag 13 september 1987 met de kleinkinderen 

 
 

De kinderen brachten veel leven in huis. Zo vertelt Lisa nog dat zij 
en Frans geld onder de tafelmat verstopten. Ze waren dit helemaal 
vergeten tot de dag dat de kleinkinderen het huis moesten 
opruimen en het geld vonden! De dochter van Lisa vertelt dat 
Frans en Lisa alles meteen lieten vallen wanneer er volk op de 
werft kwam. Niemand ging ooit zonder eten of drinken naar huis! 
 

 
De kleinkinderen met partners (2009) 
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Gouden bruiloft 
 
In 2001 vierden Lisa en 
Frans hun Gouden 
bruiloft. Dit werd voluit 
gevierd. Lisa en Frans 
gingen met een chique 
auto naar de kerk, 
gevolgd door een huifkar 
met familie en een hele 
optocht met zelfgemaakte 
wagens.  

De buren en vrienden 
beeldden in een 
optocht het leven van 
het koppel uit. De stoet 
was een hele show op 
zichzelf. Er werd 2 
weekenden gefeest. 
Het ene weekend feest 
voor de familie, het 
andere weekend feest 
voor het gebuurt.  

Frans en Lisa met hun gouden bruiloft in 2001 

 

Frans en Lisa bij de chique wagen 

Frans en Lisa met hun kinderen en schoonkinderen 
tijdens de gouden bruiloft 
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Achterkleinkinderen 
 
In 2006 werd het eerste 
achterkleinkind van de 
familie geboren. 2 jaar 
later is Frans gestorven. 
Lisa en Frans hadden 
nog de hele dag gekaart 
en ’s avonds is Frans 
thuis plots overleden. 
Lisa heeft nog een jaar 
thuis gewoond. 
September 2009 heeft ze 
zelf gevraagd om naar 
het rusthuis van 
Hoogstraten te mogen 
komen. Ze had een grote 
kamer op het 2de verdiep 
van het oude rusthuis. 
Hier vond ze al snel 
aansluiting bij de 
kaartclub elke dinsdag en 
vrijdag.  
 

Tijdens de jaren in het rusthuis volgden er nog 
10 achterkleinkinderen. In totaal heeft ze nu 11 
achterkleinkinderen. Lisa vindt het altijd 
plezant als de kindjes langskomen. Ze weten 
allemaal perfect in welke schuif de 
koekendoos staat!  
Ondertussen woont Lisa 10 jaar in het 

woonzorgcentrum. Ze is tevreden en voelt zich 

hier thuis. Op 29 december wordt Lisa 100 

jaar. Op 30 december vieren we dit in blok B.  

 

Lisa, nog veel vriendschap en warmte gewenst en uiteraard een 

goede gezondheid! 

 

De 11 achterkleinkinderen van Lisa 
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Medewerker in de kijker 
 

Naam: Steffy Martens 

Beroep: Hoofdverpleegkundige blok D 

Hoe lang werk je hier: Sinds 15 april 2019 

Geboortedatum: 16 maart 1988 

Burgerlijke staat: Samenwonend 

Broers en zussen: 1 broer die twee jaar jonger is 

Kinderen en kleinkinderen: 3 pluskinderen 

Amber (10), Ferre (8), Jarne (5) 

Woonplaats: Rijkevorsel 

Hobby’s: Toneel, tijd maken voor familie en vrienden, 

genieten van het leven (een etentje, een weekendje weg, reizen…) 

Sport: Zwemmen  

Lievelingsliedje/ Lievelingsgroep: Dat heb ik niet en ik kan geen 

titels onthouden. Ik heb altijd StuBru op staan, maar luister wel 

graag naar Johnny Cash 

Lievelingsdier: Een hond, maar zelf heb ik een kat. Daar hoef je 
niet voor thuis te blijven en dat is ideaal als je een druk sociaal 
leven hebt. 
 
Lievelingseten: Italiaans 
 
Mooiste film: La Vita è bella 

Mooiste boek: Oorlog om de geesten, Rudi Vranckx 

Grootste wens: Rondreizen in Azië, Afrika, Zuid-Amerika…. Nog 

een beetje sparen dus!  
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