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Voorwoord  

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

 

Zoveel zon en warmte kregen we nog nooit. Gelukkig blijft het in 
Stede Akkers heerlijk koel. Ik hoor families zeggen: ‘Ik kom nu op 
bezoek omdat de temperatuur hier zo aangenaam is.’ En ook 
medewerkers zeggen dat het hier koeler is dan thuis. Bewoners 
houden het hoofd én de voeten koel en als het moet alle voeten in 
het zwembadje en zelfs watervoetbal spelen. Zo eenvoudig is dat.  
  
In de zomer organiseerde het paramedisch team een barbecue 
voor grootouders en (achter)kleinkinderen. Samen eerst de 
barbecue klaarmaken en daarna met zijn allen aan tafel buiten op 
het terras aan de cafetaria genieten. 
  

Op 21 september is het Werelddag Dementie. Onze 
referentiepersoon dementie zet allerlei fijne acties in gang. En wij 
vergeten dat niet. In dit Briesje vindt u daar meer over.  
 

In september kijken we uit naar Hoogstraten in zijn 
bloemenpracht. Ga zeker eens wandelen op de Vrijheid met familie 
of met vrijwilligers en geniet van al het mooie.  
 

De jarigen in ons huis krijgen zoals gewoonlijk een bloemetje 
aangeboden door Stede Akkers. Proficiat aan de jarigen.  
 

‘In herinnering’ kijkt terug naar de bewoners die overleden zijn in 
de voorbije maanden. We bewaren hun herinnering in ons hart en 
we verwelkomen de nieuwkomers. Dat ze zich hier gauw thuis 

mogen voelen.  
 

Deze maand is Jeanne Christiaensen onze bewoner in de kijker. 
Jeanne is een vrouw van de wereld. In haar jonge jaren was ze al 
vertrouwd met Antwerpen. Ze wist toen al wat ze wou. En nu nog 
steeds. We krijgen een heel mooi levensverhaal met veel warmte 
en liefde. Dank u wel Jeanne omdat met ons te delen.  
 

Aan u allen een even mooie nazomer toegewenst, liefst met af en 
toe toch een deugddoende regenbui.  

Veel leesplezier.  

Trees Mertens 
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 Activiteiten SEPTEMBER  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Za 1    

Zon 2 10.00u 60-jarig priesterjubileum 
Fons Van Dijck A, B, C, D 

Cafetaria  

Maa 3 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Di 4 14.00u Muzieknamiddag A & D Leefruimte 

Woe 5    

Don 6 10.00u Tijdschriften A & D In de kamer 

10.00u Boeken A & B In de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 7 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

 10.00u Djembé blok C Leefruimte 

Zat 8    

Zon 9  10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 10 10.00u Turnen Leefruimte  

Din 11 10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

14.00u Sjoelen Leefruimte 

Woe 12 10.00u Breigroepje A & C Leefruimte A1 

Don 13 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 14 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

Zat 15    

Zon 16  Misviering Blok A & B* Leslokalen 

Maa 17 10.00u Wandeling groenten en 
bloemen 

Cafetaria 

Din 18 08.15u Vergeet-me-niet ontbijt  Leefruimte 

10.00u Leescontacten Leefruimte 
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* voor de genoemde blokken zijn rolstoelvrijwilligers voorzien 

 

  

 14.00u Bloemschikken  Leefruimte 

Woe 19    

Don 20 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 21 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 22    

Zon 23  10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 24 10.00u Turnen Leefruimte  

 13.15u Missiefeesten Cafetaria 

Di 25 10.00u Tijdschriften B & C In de kamer 

 14.00u Verjaardagsfeestje jarigen 
september 

Leslokalen 

Woe 26 10.00u Breigroepje B & D Leefruimte D1 

14.00u Zangkoor Leslokalen 

Don 27 10.00u Boekenbedeling A & B In de kamer 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 28 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 14.00u Boekenbedeling Blok C In de kamer 

Zat 29    

Zon 30 10.00u Misviering blok A en B* Leslokalen 
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 Activiteiten OKTOBER  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Maa 1 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

14.00u Muziekmiddag B & D Leefruimte 

Din 2 14.00u Optreden Trabant Cafetaria 

Woe 3 10.00u Breigroepje A & C Leefruimte A1 

Don 4 10.00u Tijdschriften A & D In de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 5 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

 10.00u Djembé blok D Leefruimte 

Zat 6    

Zon 7  10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 8 10.00u Turnen Leefruimte  

Din 9  10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

14.00u  Schoenenverkoop Cafetaria 

Woe 10 10.00u Breigroepje A & C Leefruimte A1 

Don 11 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 12 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

14.00u Optreden Kees Strijbos Cafetaria 

Zat 13    

Zon 14  GEEN MISVIERING o.w.v. 
verkiezingen 

Leslokalen 

Maa 15 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 16 10.00u Leescontacten Leefruimte 

 14.00u Modeshow Cafetaria 
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* voor de genoemde blokken zijn rolstoelvrijwilligers voorzien 

 
 
  

Woe 17    

Don 18 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 19 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 20    

Zon 21  10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 22 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 23 14.00u Verjaardagsfeest jarigen 
oktober 

Leslokalen  

Woe 24 10.00u Breigroepje B & D Leefruimte D1 

12.00u Mosselen en vol-au-vent Leefruimte 

Don 25 10.00u Boekenbedeling A & B In de kamer 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 26 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 14.00u Boekenbedeling Blok C In de kamer 

Zat 27  Klok verzetten – winteruur!  

Zon 28 10.00u Misviering blok A en B* Leslokalen 

Maa 29 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 30 08.15u Herfstontbijt  Leefruimte 

 10.00u Tijdschriften B & C In de kamer 

Woe 31 14.00u Zangkoor  Leslokalen 
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Activiteiten in de kijker 
 

Jubileum: 60 jaar priester Fons Van Dijck 

Op 31 augustus is het precies 60 jaar geleden dat Fons Van Dijck 

tot priester gewijd werd. Op zondag 2 september viert priester 

Fons dit jubileum samen met de aanwezigen tijdens de 

eucharistieviering. Deze viering gaat door om 10.00 uur in 

cafetaria Stede Akkers. Alle bewoners zijn welkom. 

 

 

Hoogstraten in groenten en bloemen 

Maandag 17 september bewonderen we prachtige groenten- en 

bloemencreaties op de Vrijheid. Net zoals bij de wandeling door 

Hoogstraten komen vrijwilligers, familie en vrienden in de cafetaria 

samen om het inschrijvingsstrookje op te halen. Ze gaan nadien 

de bewoners die ingeschreven zijn ophalen, zodat iedereen kan 

vertrekken rond 10.00 uur om te gaan wandelen. Schrijf zeker in, 

ga mee en geniet ervan! 

Bewoners en begeleiders krijgen na de wandeling een drankje 

aangeboden in de cafetaria. 

Rond 11.30 uur verwachten we alle bewoners terug op de 

afdeling.   

Inschrijvingsstrookje vind je achteraan in dit Briesje. 
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Werelddag Dementie: 21 september 2018 

Eén, twee, drie, vier, … 

Elke 4 seconde krijgt er iemand ter wereld dementie. Dementie is 

een ziekte die in België naar schatting 200 000 mensen treft. Dit 

aantal zal tegen 2060 verdubbeld zijn. Redenen genoeg om het 

taboe rond dementie te doorbreken. Daarom organiseert campus 

Stede Akkers: Week van Dementie (van 16 tot 23 september).  

Tijdens deze week worden allerlei zaken georganiseerd in en rond 

campus Stede Akkers, o.a.:  

- 16/9: Tijdens bloemen en groenten delen we  

vergeet-me-nietjes uit aan passanten.  

- 19/9: Ik vergeet. VergEET u mee? 

Verkoop van ijsjes ten voordele van het goede doel 

Cafetaria, vanaf 14.00u 

- 21/9: Familiegroep Dementie 

Bijeenkomst voor familieleden van mensen met 

dementie (zie blz. 43) 

Vergaderzaal 1, 14.00 uur – 16.00 uur 

- 22/9: Contactkoor 

Contactkoor Resonanz bestaat 5 jaar (zie blz. 43) 

Leslokalen, 10.00 uur – 11.00 uur 

- Vanaf 17/9: Gedichten en wist-je-datjes in de expositiegang 

 

Via het postvakje ontvangt u nog meer informatie.  
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Missiefeesten 

Op maandag 24 september gaan we richting Pax voor de 

Hoogstraatse missiefeesten. Elke bewoner en zijn/haar begeleider 

krijgen één pannenkoek of ijsje en één drankje aangeboden. Extra 

consumpties en lootjes van de tombola die je wenst te kopen, 

betaal je zelf.  

Vrijwilligers, familie of vrienden komen samen om 13.15 uur in de 

cafetaria en halen daarna de bewoner op. Samen vertrekken ze 

naar de missiefeesten.  

We proberen, na eventueel een grotere wandeling op de terugweg, 

rond 16.00 uur in het wzc te zijn. 

Vergeet je niet in te schrijven! Kijk hiervoor achteraan dit Briesje. 

 

Optreden Trabant 

Dinsdag 2 oktober is iedereen welkom voor een muzikale 

middag in het dienstencentrum. Laat je verwennen door de 

klanken van Trabant. Het optreden gaat van start om 14.00 uur.  

 

Schoenenverkoop  

Woensdag 9 oktober krijgen jullie weer de kans om 

comfortabele schoenen aan te kopen. Deze verkoop gaat door in 

de cafetaria van het dienstencentrum vanaf 14.00 uur. Je kan 

doorlopend een kijkje komen nemen. Indien je dit graag doet, 

spreek dan af met je familie en kom kiezen en passen. Samen 

winkelen is altijd gezelliger! Kopen is niet verplicht, kijken mag 

ook. Er kunnen enkel aankopen gedaan worden met 

CONTANT geld. 

 

Optreden Kees Strijbos 

Vrijdag 12 oktober zal Kees Strijbos voor de eerste keer in het 

dienstencentrum een optreden geven op zijn orgel. Het optreden 

start om 14.00 uur. Iedereen welkom! 
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Modeshow 

Dinsdag 16 oktober om 14.00 uur showt ‘Myriam confectie’ 

haar nieuwe collectie. Ze biedt een ruim assortiment aan bloezen, 

broeken, rokken, kleedjes,… in vele maten aan. Familie is van 

harte welkom om hun familielid te helpen bij het kiezen en het 

passen. Er is geen verplichting tot kopen. Bij een tas koffie of thee 

mag je gewoon samen genieten van de sfeer en al het moois.  

Wil jij mee kleding showen? Geef je naam door aan de animator of 

ergotherapeut op de afdeling! 
 

 
 

Activiteit kleinkinderen 

Weet jij graag meer over het dagelijks leven van je grootouder in 

het woonzorgcentrum? Kom dan zeker naar de bijeenkomst voor 

kleinkinderen waar we je graag meer vertellen over de 

ochtendzorg, de activiteiten, het maaltijdgebeuren, … .               

Je mag samen met je grootouder deelnemen of gewoon zelf 

deelnemen. 

Nadien krijgt u een rondleiding met aansluitend de mogelijkheid 

om met je grootouder te eten in de cafetaria. Voor een maaltijd 

betaal je ter plaatse € 5 (voor bewoners is de maaltijd inbegrepen). 

Wanneer: 27 oktober of 24 november 

Uur: 10.00 uur – 12.30 uur 

Inschrijven: via mail (an.aerts@hoogstraten.be of 

kim.michielsen@hoogstraten.be) of via het inschrijvingsstrookje 

achteraan dit Briesje. 

 
 
 
 
 
 

mailto:an.aerts@hoogstraten.be
mailto:kim.michielsen@hoogstraten.be
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Verslagen 
 

‘Dex tot de tweede macht’ op groot scherm 

Geweldig! Wat een sfeer!   

Op 14 juni werden de leslokalen omgetoverd tot een concertzaal. 

Bewoners genoten van het mooie voorprogramma door ‘Elle et les 

Capitaines’. Om 14.00 uur startte het optreden van Barbara Dex 

met liedjes van haar vader, Marc, in de Warande. Deze activiteit 

organiseerden we live in samenwerking met 

Gemeenschapscentrum Hoogstraten.  
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Feestbingo  

 

In juni speelden zowel de bewoners als de medewerkers van blok 
C een heuse feestbingo. Tussen het ‘bingo!’-geroep door, genoot 
iedereen van een lekkere coupe ijs met verse aardbeien. De leuke 
namiddag werd afgesloten met een lach op ieders gezicht en een 
mooie prijs voor iedereen.  
 

 
 

Gitaar optreden 

Bewoners van blok C en D kregen een spontaan optreden van 

medewerkster Sarah. Zij haalde haar gitaar terug van onder het 

stof en verbaasde ieders oor met haar muzikaal talent. Ze heeft 

beloofd om de bewoners van de andere blokken ook eens te 

verrassen. Ze verheugen zich alvast op een zeer rustgevend 

moment. Dank je wel Sarah dat we mochten meegenieten van 

jouw talent. 
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Zangkoor 

Uitzonderlijk kwamen we op een vrijdag samen om te zingen. Bart 
Van Delm, onze muzikant, bracht zijn klas mee. Samen met de 
leerlingen zongen we oude, gekende liedjes en leerden we ook 
nieuwe liedjes kennen. Met de ingestudeerde dansjes en toneeltjes 
die de kinderen opvoerden, was het weer een gezellig samenzijn. 
 

 

 

Barbecue 

Op 3 juli stond er een heerlijke barbecue op het menu. Met het 

mooie weer was het echt genieten op het terras.   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Blok B 
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Muzieknamiddag in blok C 

Met muziek weten we de bewoners altijd te raken. Gezelligheid 

troef in blok C tijdens de muzieknamiddag.  

 

 

 

Activiteit bewoners en medewerkers blok A 

In de namiddag genoten de bewoners van blok A samen met de 
medewerkers van een lekkere cocktail en een bolletje ijs. Het 
terras aan de schapenweide bouwden we om tot een echt 
caféterras, erg gezellig! Het recept van deze lekkere 
aardbeiencocktail kan je vinden bij ‘koken blok A’. 
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Koken blok A 

Een cocktail, pralines, soep maken,… De bewoners van blok A 

kunnen het allemaal! Omdat dit alles zo lekker was, delen we 

graag enkele receptjes.  

            

Speculaasbonbons           Aardbeiencocktail 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden (18 stuks): 

- ¼ pot Lotus Speculoos Crunchy 

- 19 Lotus koffieleutjes 

- 1/3 bakje Philadelphia Light 

- 150 gram witte chocolade 

- Hagelslag voor versiering 
 
Werkwijze 

- Leg de koffieleutjes in een 

handdoek en zorg ervoor dat ze 

in kleine stukjes zijn gebroken. 

Doe ze in een kom. 

- Meng de Philadelphia en 

Speculoospasta goed door de 

kruimels. 

- Maak balletjes en laat 1 uur 

koelen in de ijskast. 

- Smelt de chocolade en laat de 

balletjes erdoor rollen, dompel 

onder in hagelslag.  

- Laat de pralines één uur hard 

worden  

- Smakelijk! 

Benodigdheden 3 glazen:  

- 6 grote aardbeien 

- 3 eetlepels vers citroensap 

- 540 ml  gekoelde limonade  

- Indien gewenst: 16 eetlepels suiker 

- Ijsblokjes  
 

Werkwijze 

- Snij van de aardbeien het kroontje 

af. 

- Mix de aardbeien met een 

staafmixer  

- Doe er het citroensap, de limonade 

en optioneel de suiker bij.  

- Meng alles goed om. 

- Schenk in een mooi glas. 

- Schol! 
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Vlieg Hoogstraten 

Vlieg Hoogstraten organiseert tijdens de vakantie allerlei 

activiteiten voor kinderen in groot Hoogstraten. Eén van de 

activiteiten werd georganiseerd in het WZC. De kinderen speelden 

oude volksspelen en kleurden samen met de bewoners. In de 

namiddag kwamen enkele kleutertjes turnen met de bewoners. 

Een dag vol vreugde en plezier. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

WK Voetbal  

De maanden juni en juli stonden in het teken van het 

wereldkampioenschap voetbal. Samen op het groot scherm 

voetbal kijken. Het leek wel een WK dorp. Vol enthousiasme 

volgden de bewoners de match en supporterden mee! 
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Frieten bakken blok D  

Tijdens het WK voetbal smaakt er niets beter dan een vers 

gesneden en gebakken portie friet!  

De voetbal was even minder belangrijk. De frietjes, dat was het 
van het!  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fruitsalade maken in blok B 

 
Een verfrissende fruitsalade is altijd een goed idee! Smakelijk!  
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Bloemschikken  

In de maand juli, tijdens de warme droge dagen zijn we aan het 

bloemschikken gegaan met een prachtig resultaat als gevolg!  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Blok A 

 

 

 

 

 

Blok B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok D  
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Barbecue met de kleinkinderen 

Op woensdag 18 juli genoten bewoners met hun kleinkinderen van 

een heerlijke barbecue. Samen de voorbereidingen doen zoals 

aardappelen schillen, groenten snijden, … en daarna genieten van 

al het lekkers. Gezellig toch!  

 

 

Soep koken 

Urbain Gillis van blok A heeft bewezen dat mannen ook kunnen 
koken. Lekker veel soepballen rollen voor in onze courgettesoep. 
Smakelijk eten!  
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Knuffelhond blok A 
 

Happy Gijbels komt bijna elke vrijdag met knuffelhond Levi 
(Mechelse herder) op bezoek in blok A. Zowel Levi als de bewoners 
genieten van dit bezoek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knuffelhond Osha 

Pootjes, natte neusjes en likjes. Voor de bewoners van blok C 

maakt het allemaal niet uit. Zo lang vrijwilligster Anny maar vaak 

langs komt met haar lieve hond Osha. Het is elke keer opnieuw 

genieten! 
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Optreden Eddy Van Delm  

24 juli genoten de bewoners weer van een muzikale middag in de 

cafetaria. De ambiance zat er goed in!  

 

 

Met de huifkar naar De Bouwhoeve  

Naar jaarlijks gewoonte trakteerde vrijwilliger Marcel de bewoners 

van blok B op een gezellige rit in de huifkar. Een heerlijk ijsje in 

De Bouwhoeve mocht ook niet ontbreken! Bedankt Marcel! 
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Spaghetti koken  

Bewoners van blok D eten super graag zelfgemaakte spaghetti 
bolognaise. Daarom maken we deze regelmatig …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterspelletjes in blok A 

Even afkoeling zoeken met dit warme weer. Met waterballonnen 
zoveel mogelijk blikken omwerpen en dan genieten van de 
verfrissende druppels.  
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Onder de notenboom 

Aan de petanque banen staat een mooie notenboom die met zijn 

brede groene kruin een zalige schaduwplek creëert. Met hulp van 

enkele vrijwilligers en medewerkers trokken we naar buiten. 

Bewoners namen het tegen elkaar op tijdens een spelletje 

petanque. Supporter Maria ging even langs de keuken en kon 

iedereen verrassen met een lekker ijsje.  
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Hittegolf 

Wat doen we tijdens een hittegolf? Verkoeling zoeken!  
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Werken tijdens de hittegolf 

Schouderklopjes en waardering van de bewoners voor alle 

medewerkers die werkten tijdens die hele warme dagen in juli en 

augustus.  
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Jarigen in Stede Akkers 
 

September 2018 

 

blok A 

Vorsselmans Martha 10/09/1946 72j A008 

Michielsen Gusta 28/09/1926 92j A307 

    
 

blok B 

Brosens Jeanne 01/09/1930 88j B211 

Backx Wis 04/09/1922 96j B006 

Brosens Peer 10/09/1926 92j B207 

Jansen Caroline 18/09/1929 89j B210 

Van der Westerlaken Riet 28/09/1928 90j B508 

 

blok C 

Braspenning To 10/09/1936 82j C505 

Renders Maria 23/09/1930 88j C005 

 

blok D 

Nooren Ad 03/09/1932 86j D213 

Goossens Netje 05/09/1929 89j D214 

Schrijvers Ria 09/09/1933 85j D505 

Mertens Anna 11/09/1935 83j D514 

Van Gorp Jos 13/09/1936 82j D510 

 

We vieren de jarigen van maand september op 25 september 

2018. 
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Oktober 2018 

 

blok A 

Bruynen Jaan 26/10/1924 94j A308 

    

 

blok B 

Bluekens Martha 12/10/1940 78j B209 

 

blok C 

Van Bergen Marcel 04/10/1936 82j C208 

Verheijen Trees 05/10/1929 89j C206 

Anthonissen Maria 07/10/1930 88j C311 

Van Weereld Jeanne 12/10/1930 88j C512 

Onincx Frans 12/10/1938 80j C013 

Quirijnen Jos 15/10/1926 92j C312 

Van Meulder Jos 17/10/1929 89j C307 

Vermeiren Louis 19/10/1930 88j C008 

Vindevoghel Lucienne 25/10/1948 70j C506 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

We vieren de jarigen van maand oktober op 23 oktober 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

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  
 

Van Dorst Thieu   Bluekens Martha 
 

 

 

Afkomstig van: Minderhout Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: B214 kamer: B209 

  

Lambregts Jos Van Eersel Frans 

    

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Beerse  

Kamer: D010 Kamer: C313 
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Govaerts Louisa  Brosens Lisa 

  

Afkomstig van: Wortel Afkomstig van: Meer 

Kamer: A511 Kamer: B314 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Janssen Louis     ° 16/07/1931 - † 22/06/2018 

Peerlinck Anna     ° 29/10/1936 - † 25/06/2018 

Schryvers Jos     ° 28/05/1927 - † 19/07/2018 

Coenegrachts Lizette   ° 25/07/1933 - † 23/07/2018 

Simons Elisa     ° 16/08/1934 - † 09/08/1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Janssen Louis    ° 16/07/1931   - † 22/06/2018 

C 313 

Lieve Louis,  

 

Op 17 april kwam je in het wzc wonen 

omdat je vrouw Treza ziek werd en de 

zorgen thuis te zwaar werden. Zij was 

diegene die altijd voor jou klaar stond, 

die met veel liefde voor jou zorgde. 

Gelukkig zag jij het helemaal zitten om 

die zorg aan ons toe te vertrouwen. 

 

De eerste dagen en weken waren te kort 

en vlogen voorbij. We kregen niet echt 

de kans om veel samen met jou te doen want iedere dag was er 

wel bezoek. Je keek steeds uit naar het dagelijks bezoek van je 

vrouw en kinderen. Als we jou dan eens voor ons alleen hadden, 

hadden we oren en tijd te kort. Jij vertelde voluit en vol trots over 

jezelf, je familie en de vele medemensen om je heen. 

 

Door die verhalen wisten we dat je een grote kennis over de 

oorlog had en hier gedreven over kon vertellen. Het toeval wou 

dat er juist in die week, toen het je zo goed ging, studenten 

kwamen. Ze zochten ouderen, bewoners die hun iets bij konden 

leren over de wereldoorlog. Jij was de geschikte persoon en je 

geraakte er maar niet over uitgepraat.  

 

In de expositiegang hing ook jouw communiefoto. Je was er zo fier 

op. Ook hierover hebben we nog heel wat gebabbeld en 

vreugdevolle herinneringen bovengehaald.  

 

De laatste weken ging het minder goed met je. Vlug werd duidelijk 

dat we geen grootse plannen meer moesten maken. Groots kreeg 

plaats in kleine dingen. Je familie was er voor jou en dat stelde 

ons gerust. Jij kan nu rusten Louis, wij zijn dankbaar dat we jou 

even in ons midden mochten hebben.   
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Peerlinck Anna            ° 29/10/1936    - † 25/06/2018 

A 309 
 

Anna,  

 

In de zomer van 2014 kwam je in blok 

A wonen. Jij was de vrolijkheid zelve. 

Altijd een stralende lach en een grap of 

mopje kon er steeds af. 

Bij de activiteiten was je er als de 

eerste bij en genoot je van het samen 

zijn met de medebewoners. 

Koken, knutselen, bingo, naar de 

maandelijkse markt, … je was er steeds 

bij! 

 

Op een bepaald moment ging het niet meer zo goed en moest je 3 

maal per week naar de nierdialyse. 

Maar dat kon je niet deren, je aanwezigheid tijdens de activiteiten 

bleef je hoog in het vaandel dragen. 

 

Ook jouw aanwezigheid in de leefruimte tussen de bewoners 

waren fijne momenten. Vroeger samen met Nieke en de laatste 

tijd samen met Mit. Het was voor ons genieten, hoe jullie tegen 

elkaar bezig waren. Het hart op de tong, zo kenden we jou. 

 

Anna, zelfs rummikub elke week op vrijdagvoormiddag, nog net 

voor de dialyse, daar hield je zo van.  

Ook de vele vrijwilligers zullen jouw aanwezigheid hier missen. 

Het was zo mooi, dat je elke keer vroeg: “Mag ik meedoen?” Als ik 

dan voor de grap zei: ”Iedereen behalve jij.“ Toverden we die 

stralende spontane lach op jouw gelaat. 

Je wist dat we dat niet meenden, maar we plaagden elkaar graag. 

 

Anna geniet nu van je rust, we zullen je lach nooit vergeten. 
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Schryvers Jos    ° 28/05/1927 - † 19/07/2018 

B 511 

Jos,  

 

Eind 2016 verhuisde je naar het wzc.  

Je moest gelukkig niet van ver komen, 

gewoon de straat oversteken vanuit de 

flatjes.   

Je kende het wzc al van binnen en van 

buiten. Vier jaar al kwam je dagelijks in 

huis omdat je vrouw Maria in blok B 

woonde.  

Hoewel het moeilijk was om je 

zelfstandigheid op te geven, voelde je 

je snel thuis.  

Je was een man van weinig woorden. Groepsactiviteiten waren 

niet voor jou weggelegd. In de voormiddag was je liefst alleen op 

je kamer om de gazet te lezen of met je geliefde gereedschap 

bezig te zijn. Hier had je een hele kast voor en alles was netjes 

geordend. Het was duidelijk dat je een houtbewerker in hart en 

nieren was. Het is niet alleen je beroep geweest, het was ook een 

echte hobby voor je. Als je erover sprak, dan zagen we de 

glinstering in je ogen.  

 

In de namiddag konden we je steevast terugvinden op de kamer 

van Maria. Dan zaten jullie gezellig samen aan tafel terwijl Maria 

de gazet las. Met uitstappen wisten we je wel te plezieren. Je hebt 

nog genoten van de uitstap naar Meersel-Dreef in mei. Eind juni 

gingen we nog met alle bewoners van blok B met de huifkar op 

pad. Dan zagen we jou in stilte genieten.  

 

En ineens ging het niet meer. Je was op. Heel zachtjes ben je van 

je vrouw Maria en al je geliefden weggegleden.   

Jos, we hebben graag voor je gezorgd en beloven dat we ook goed 

voor Maria zullen blijven zorgen.  

 

Het ga je goed hierboven!  
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Coenegrachts Lizette  ° 25/07/1933 - † 23/07/2018 

B 314 

 

Lieve Lizette,  

 

In de lente van 2017 kwam je in Stede 

Akkers wonen. Je genoot van de kleine 

dingen: een liefdevolle glimlach, de zon 

die door de ramen naar binnen scheen. 

Je genoot vooral van mooie, vaak 

klassieke muziek op de radio of op 

televisie.  

 

De voorliefde voor klassieke muziek zat 

er al vanaf je jeugd in en heeft heel je 

leven een belangrijke rol gespeeld. 

Daarom zetten we ook in de leefruimte regelmatig klassieke 

muziek voor je op. Dan zagen we je gezicht oplichten.  

Als we voor je zorgden, bevestigde je met je vriendelijke blik dat 

het goed was. 

 

Elke dag kwam je man Theo op bezoek. ’s Middags en ’s avonds 

kwam hij bij aan tafel tijdens de maaltijd. Zijn liefde voor jou was 

voor iedereen duidelijk. Deze liefde werd vorig jaar nog gevierd 

tijdens jullie diamanten jubileum. Dit vierden jullie samen met 

familie en bewoners.  

 

Je was een vrouw van de wereld. Jullie werkten enkele jaren in 

Congo. En samen met Theo reisde je ook veel.  

Je hebt ook donkere tijden moedig doorstaan. Je levensverhaal 

hebben we vorig jaar nog mogen lezen in ‘Het Briesje’. Dank je 

wel daarvoor.  

 

Lizette, je begon aan je laatste reis. We zullen je blijven 

herinneren als een goedlachse en warme vrouw.  

Het ga je goed.  
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Simons Elisa    ° 16/08/1934   - † 09/08/2018 

B 512 

Lisa,  

 

In oktober 2014 kwam je in blok B 

wonen. Heel onbekend was het niet 

voor jou, want je was al in kortverblijf 

in blok D geweest. Het was wennen aan 

de nieuwe afdeling en medebewoners, 

maar al snel voelde je je thuis.  

 

Je was een heel actieve en sociale 

dame. Turnen, zetelfietsen, bingo, soep 

koken, het breigroepje, de 

maandelijkse wandeling, je agenda was steeds goed gevuld! Ook 

nam jij de andere bewoners mee op sleeptouw. Als we jullie 

kwamen halen voor een activiteit, vroegen ze vaak: “Gaat Lisa ook 

mee?” Als jij meedeed, was het goed.  

Een mooi voorbeeld hiervan is het rummikubgroepje. Jij kreeg 

steeds iedereen warm om mee te doen. Mooi om te zien hoeveel 

plezier jullie hier samen aan beleefden. Voor een babbel, zowel 

een serieus gesprek als eentje met een lach en zwans, was 

iedereen welkom bij jou.  

 

Je was een heel moedige vrouw, die ondanks alle tegenslagen heel 

positief in het leven stond. Iedereen had je na je operatie in juni al 

terug verwacht. Spijtig genoeg hebben we je niet meer in ons 

midden nu. De bewoners en medewerkers van blok B reageerden 

heel aangeslagen op het nieuws van je plotse overlijden. Het 

gemis was al groot tijdens je lange ziekenhuisopname, nu is het 

nog veel groter. 

 

Lisa, je hebt je strijd gestreden, rust nu maar zacht. We gaan je 

allemaal heel erg missen.  
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Mededelingen 
 
Parkeren op Campus Stede Akkers 
 

 
 
Campus Stede Akkers is gelegen op een woonerf, het was ooit het 
eerste woonerf in Hoogstraten. In 2013 haalde het woonerf in 

Hoogstraten nog een plaatsje in de krant. 
 
In een woonerf gelden specifieke verkeersregels!  
 

 De snelheid is beperkt tot 20 km per uur! 

 

 Parkeren is verboden, behalve op de plaatsen die daarvoor 

voorzien zijn. Deze zijn afgebakend met wegmarkeringen of door 

een wegbedekking in een andere kleur of waar de letter P 

aangebracht is. Parkeren kan ook op plaatsen waar een 

verkeersbord het toelaat. 

 

 Stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen rechts of links ten 

opzichte van hun rijrichting opgesteld worden 

 

 Voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg 

gebruiken. Spelen is eveneens toegelaten. 

 

 Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen of 

hinderen; zo nodig moet men stoppen. Voetgangers mogen 

anderzijds het verkeer niet nodeloos belemmeren.  
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Er is een grote parking voorzien aan Campus Stede Akkers vlak 
voor het inrijden van het woonerf, naast het zwembad. De parking 
van het zwembad bevindt zich achter het zwembad. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Maximum 3 uur 

parkeren met 
schijf op Campus 
Stede Akkers 
 

Maximum 20 km 

per uur 
 

Enkel parkeren in 
de daarvoor 
voorziene vakken. 
 

Het is niet 
toegelaten om te 
parkeren in het 
weggetje ter hoogte 
van de Wingerd. 
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Hou de weg in ‘De Wingerd’ vrij, dan is iedereen blij. 

 

Parkeer met gemak in het daarvoor bestemde 

parkeervak !  

 

Parkeerschijf gebruiken zodat er geen boetes 

opduiken!  

 

Denk aan elkaar, zo creëren we een campus met 

minder gevaar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Helemaal goed! 

😊 
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BOERENEINDE KERMIS: zondag 28 oktober 
 

Er was een tijd dat in hetzelfde dorp verschillende buurtkermissen 
werden georganiseerd. In Hoogstraten bestaat zo nog altijd de 
jaarlijkse kermis in gebuurte Boereneinde met enkele 
kermisattracties en volksspelen. Dit jaar wordt de kermis voor de 
tweede maal georganiseerd op Campus Stede Akkers. Er is een 
gratis kermismolen voor de kinderen. Iedereen kan ook meedoen 
met de volksspelen in het dienstencentrum en in de tentjes buiten. 
Daarvoor moet je inschrijven vanaf 13.00 uur. Het is een ideaal 
uitstapje met klein- of achterkleinkinderen. 
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40 jaar bewoonster van WZC Stede Akkers 

Rita Nuyts, nu wonende in blok C, woont sinds juli 1978 in het 

woonzorgcentrum. Ze kwam binnen samen met haar moeder. Aan 

haar werd bij haar overlijden beloofd dat wij altijd goed voor haar 

dochter zouden blijven zorgen. Dit doen we nog iedere dag met 

een warm hart. Blij ontving ze een boekje met daarin een greep 

uit de vele mooie herinneringen.  

 

Wij hopen nog vele jaren voor Rita te mogen zorgen.  

Expositie oude boerderijen 

Alle bewoners hebben via hun postvakje een oproep gehad om 
foto’s binnen te brengen voor de tentoonstelling van boerderijen. 
Deze expositie wordt echter uitgesteld en zal doorgaan in de 
maanden december en januari. Bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers stellen dan mooie foto’s tentoon van boerderijen van 
vroeger en nu. Ook luchtfoto’s! 
Altijd de moeite om eens een kijkje te nemen. Breng je foto 
ingekaderd binnen bij de paramedische dienst voor 27 november.  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf65Pc_5PcAhXLalAKHTw4BQwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.heemkundigekringzoersel.be/album_boerderijen/&psig=AOvVaw3MtNqdlOGsoYGSuBUVqR92&ust=1531293684207701
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Contactkoor Resonanz bestaat 5 jaar. 

Al 5 jaar lang zingen personen met dementie, samen met hun 

familieleden of vrienden, in contactkoor Resonanz. Ze worden 

begeleid door professionele muzikanten die met hun muziek de 

kans verhogen dat mensen, die soms geen woorden meer vinden, 

weer een stem krijgen of een aangename herinnering beleven. 

Zin om mee te zingen? Eén keer per maand op zaterdag bent u 

welkom in de leslokalen van 10.00 uur tot 11.00 uur. 

Zangervaring is volkomen onbelangrijk, ook valse noten zijn van 

harte welkom. 

Data 2018: 22 september (feesteditie) – 24 november – 22 

december 

 

 

 

Familiegroep Dementie 

De Familiegroep Dementie is een lotgenotencontact voor 

familieleden van personen met dementie. Vijf keer per jaar zijn 

familieleden welkom om te komen luisteren naar en/of praten over 

ervaringen met dementie. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBsYWJ1NDcAhXIPFAKHUkNChYQjRx6BAgBEAU&url=http://hoogstraten.be.62-213-218-25.pleskone.e2e.be/agenda/e/contactkoor-resonanz/d5555ee9-8742-4774-865a-afd0c95eb8f2&psig=AOvVaw07mfaNV_X3bpz9Au4iqTqc&ust=1533377918704089
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Op 21 september gaat de bijeenkomst over het nemen van 

moeilijke beslissingen: 

Is je naaste met dementie nog voldoende vaardig om auto te 

rijden? Heeft het zin om je naaste met dementie  te 

betrekken bij beslissingen? Wanneer zet je de stap naar een 

woonzorgcentrum? 

De bijeenkomst gaat door in vergaderzaal 1 van het 

woonzorgcentrum van 14.00 uur tot 16.00uur. 

Inschrijven is niet nodig. 

Voor meer informatie: kim.michielsen@hoogstraten.be 

 

Stembureau in leslokalen Stede Akkers 
 
Op zondag 14 oktober is er GEEN misviering in Stede Akkers.  De 
lokalen worden die dag gebruikt voor de verkiezingen. 
Een bewoner die graag gaat stemmen, wordt hierbij begeleid door 

zijn familie. Verder info volgt nog. 

 

  

mailto:kim.michielsen@hoogstraten.be
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Nieuws van de medewerkers 
 

Geboortes 
 
Ella 
Op 3 juli 2018 werd Ella geboren bij Jan Van Loon en Britt Mertens 
(verpleegkundige blok D). Hun prachtige dochter woog bij de 
geboorte 4.345kg en was 53 cm groot.  

 
Op de foto bewoonster Lisa De Bie met Ella. Ella ligt lekker zacht 
op een dekentje dat gemaakt is door het breigroepje. Mama en 
dochter waren er beiden heel blij mee!  
 
 
 
Thibo 
16 juli 2018 mochten Jef Janssens en 
Ellen Boden (zorgkundige blok D) hun 

tweede zoon Thibo verwelkomen. Hij 
woog 3.200 kg en was 48,5 cm groot 
bij de geboorte. Grote broer Mathias is 
heel blij met zijn nieuwe 
speelkameraadje.  
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Thibo bij Annie Donckers van blok D op schoot. 

 

Lenn  
Lenn werd op 24 juli geboren bij Sam Schuurmans en Nicky 
Segers (zorgkundige blok A). Het is hun eerste kindje. Hun kleine 
ventje woog 2.705 kg bij de geboorte en was 48cm groot.  

 
 

 
 
 
 
 



47 
 

Huwelijk Stephanie en Doğan  
 

 

Op 30 juli stapten Stephanie Bols en Doğan Yaka in het 
huwelijksbootje. Stephanie, zorgkundige van blok A, en haar 
man gaven elkaar het jawoord in het dorpje Sinanpasa in Turkije. 
Wij wensen Stephanie en Doğan een lang en gelukkig huwelijk 
toe!  
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Bewoner in de kijker 
 

In de lift van blok A kwam ter sprake wie de bewoner in de kijker 

van het volgende Briesje wou zijn. Jeanne stond bij ons in de lift 

en ging er even over nadenken. En ja hoor, terwijl de hittegolf 

buiten aanhield, vertelde Jeanne haar levensverhaal… 

 

Jeanne Christiaensen  

 

Op 2 maart 1928, ten huize 

Christiaensen in Wortel, werd een 

meisje geboren Joanna Ludovica 

Christiaensen of Jeanne. Moeder 

Toke en vader Louis waren 

apetrots op hun vijfde kindje. 

Jeanne groeide op in een groot 

gezin met 12 kinderen, 4 jongens 

en 8 meisjes. Eerst werden er 3 

jongens geboren, dan 

opeenvolgend 7 meisjes en daarna nog één jongen en één meisje.  

 

Sokken voor het hele gezin  

 

De ouders van Jeanne hadden thuis een boerderij met kippen, 

varkens en koeien. Hierdoor moesten moeder en de oudere 

kinderen mee met vader in de landbouw werken. Wanneer Jeanne 

wat ouder was, zorgde ze voor de kleinere broers en zussen. Eten 

maken, de kinderen naar school sturen, ze vond het allemaal niet 

erg. Tussendoor breidde ze sokken voor het hele gezin.  

Wanneer er aardappelen geschild moesten worden, riep ze de hulp 

in van een tweede hulpkracht, haar moeder of haar zus. Want als 

ze de aardappelen alleen moest schillen, was ze de hele dag bezig.  

 

 

 

 

Gezinsfoto na de geboorte van 

Jeanne (in het wit) 
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Een tas koffie voor school 

 

Jeanne ging tot haar 14 jaar naar de lagere school in Wortel. De 

zusters van het Spijker gaven er les. Vóór de schooldag, moest ze 

elke dag naar de kerk. Na de kerkdienst was er niet voldoende tijd 

om terug naar huis te wandelen en gingen ze in het dorp bij tante 

Emma koffie drinken. 

 

Als ze van school thuiskwam, was er nog geen huiswerk. Hierdoor 

kon Jeanne veel helpen in het huishouden. Als er niets meer te 

doen was, breidde ze, ging ze naar de BJB (Boerenjeugdbond) of 

speelde ze buiten op de boerderij.  

 

 
 

 

Op donderdagnamiddag, wanneer de school dicht was, ging 

Jeanne met haar nichten van Wortel spelen. In het bos naast het 

huis van Jeanne maakten ze stoeltjes uit mos. Ze moesten dan 

goed uitkijken want als ze de boswachter zagen, ging iedereen op 

de loop. Op zondagavond kwamen haar neven kaarten met de 

broers van Jeanne.  

 

 

 

 

 

 

Jeanne bij de BJB, tweede rij, tweede van links 
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“Den dien op” 

 

Vanaf haar 17 jaar heeft Jeanne twee jaar lang bij een nonkel 

gewoond, zijn vrouw was vroeg gestorven. Terwijl haar nonkel 

ging werken in de kolonie als surveillant, zorgde Jeanne voor het 

huishouden van haar nonkel en de twee jongere zonen. Daarnaast 

volgde Jeanne nog lessen in de naaischool. Haar ouders zag 

Jeanne nog regelmatig. Zij kwamen soms langs en in het weekend 

ging Jeanne weer thuis slapen. Wanneer Jeanne 19 werd, is haar 

nonkel hertrouwd en kon Jeanne terug naar huis. 

 

Kort daarna ging Jeanne ‘den dien op’ naar Antwerpen. Via via had 

mevrouw B. Jeanne als goede werkkracht leren kennen. Mevrouw 

B. woonde in een zijstraat van De Keyserlei en haar echtgenoot 

was erg ziek geworden. Mevrouw B. moest voor haar man zorgen 

waardoor ze extra hulp nodig had om het huishouden rond te 

krijgen. In de periode dat Jeanne bij mevrouw B. woonde, is de 

echtgenoot van Mevrouw B. gestorven.  

Jeanne ging elk weekend weer naar huis en 

maandagochtend vertrok ze samen met de 

andere meisjes uit de streek met de bus en de 

tram naar Antwerpen. Naargelang de tijd bij 

mevrouw B. verstreek, groeiden ze meer en 

meer naar elkaar toe. Ze gingen naar de film. 

Mevrouw B. leerde Jeanne koken en Jeanne 

maakte point claire aan de zakdoeken die 

mevrouw B. cadeau gaf aan anderen. Ze gingen 

samen de hele maand juli naar de zee. Na vier 

jaar werken bij Mevrouw B., was het tijd om 

weer naar Wortel te gaan. Jeanne heeft leuke 

herinneringen aan die tijd in Antwerpen maar 

als ze erop terug kijkt, was ze graag dichter bij 

huis gebleven. 

 

 

 

 

Jeanne aan de zee 
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Van de kermis naar de cinema 

 

Als 19-jarige ging Jeanne naar Hoogstraten kermis. Hier liep ze 

een oude bekende tegen het lijf, Louis Versmissen, een jongeman 

die twee jaar ouder was dan Jeanne. Jeanne had Louis al eens 

ontmoet en kende hem van in het dorp. Maar meer had Jeanne 

nooit voor Louis gevoeld. 

Tot die ene kermis in 1947, wat daarna volgt is een mooi 

liefdesverhaal. In de week was er niet veel tijd om elkaar te zien, 

Jeanne moest elke werkweek terug naar Antwerpen. Deze tijd 

probeerden ze in te halen tijdens het weekend. Jeanne en Louis 

gingen vaak naar de cinema in Hoogstraten. Soms alleen en soms 

ook met een vriend van Louis, Remie. Die nam dan ook zijn 

vriendin mee. 

 

 Eerste liefde, echte liefde 

 

Na vier jaar ‘kennis te hebben 

gehad’ beloofden Louis en Jeanne 

elkaar eeuwige trouw. Op 14 juli 

1951 stapten ze op een mooie 

zonnige dag in het huwelijksbootje. 

Jeanne droeg geen trouwkleed in 

traditioneel wit, maar het kleed had 

een beige kleur en lange mouwen. 

Het werd op maat gemaakt bij de 

naaister. Na de mis in de kerk van 

Wortel gingen ze naar het huis van 

Jeanne, hier kwamen nonkels en 

tantes langs om het nieuwe 

echtpaar te feliciteren. Dezelfde 

avond was er een groot feest met 

een uitgebreide menukaart.  

 

 

 

 

Louis en Jeanne 
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Lu - Martine - Jos - Anita – Leo - Marie-José 

Jeanne 

Hoogstraten, een nieuwe thuis 

 

Na het huwelijk hebben Jeanne en Louis een mooi herenhuis 

gekocht in Hoogstraten, recht tegenover de Gelmelstraat. Dit 

kochten ze samen met de ouders van Louis. Ze konden er nog niet 

meteen in gaan wonen. Ze woonden eerst nog twee maanden bij 

de ouders van Louis. Zo konden ze al beginnen wennen om als 

buren naast elkaar te leven. In het huis in Hoogstraten woonden 

Jeanne en Louis in de linkerhelft van de woning en de 

schoonouders van Jeanne in de rechterhelft.  

 

Toen Jeanne en Louis drie jaar getrouwd waren, werd hun eerste 

kindje geboren: Anita. Nog eens drie jaar later zag Marie-José het 

levenslicht. Wat Jeanne en Louis toen nog niet wisten, was dat ze 

10 jaar later trotse ouders zouden worden van hun derde dochter, 

Martine. Ondertussen breidt de familie zich verder uit en zijn er al 

8 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. 
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Vroeger ging Jeanne met Louis 

regelmatig kamperen in 

Luxemburg. Naar deze camping 

zijn ze op vakantie blijven gaan, 

ook toen er kinderen kwamen. De 

vouwwagen werd meestal in 

Luxemburg opgesteld, maar ook 

enkele keren zijn ze ermee naar 

zee gereden. 

 

Het babbelwinkeltje 

 

Ze woonden net in Hoogstraten en iedereen zou Jeanne snel 

kennen. Jeanne opende samen met haar man een 

kruidenierswinkeltje. Of zoals Jeanne het zelf zegt: “Een 

babbelwinkeltje.” Als eigenares wist Jeanne alles als eerste, 

iedereen kwam de winkel binnen en vroeg aan haar: “Weet je nog 

iets te vertellen Jeanne?” Het is iets wat Jeanne tot op vandaag 

nog altijd niet verleerd is.  

Jammer genoeg kon het winkeltje niet op tegen de grote 

warenhuizen die hun intrede maakten in Hoogstraten. Jeanne weet 

nog goed hoe mensen uit het dorp de prijzen begonnen te 

vergelijken. Een centwafeltje kostte in de NOPRI  

12 frank en in het kruidenierswinkeltje van Jeanne kostte dezelfde 

wafel 12,5 frank. De mensen begonnen te zeggen: “Ja Jeanne, gij 

zijt den dure.” Dit was niet meer vol te houden en ze besloten de 

winkel te sluiten. Hierna verhuisden ze naar Minderhout. 

 

 

 

 

 

 

Jeanne met de vouwwagen op 

vakantie in Luxemburg 

Jeanne met haar gezin voor de woning in 
Minderhout 

Marie-José, Anita, Louis, Martine, Jeanne 
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Jeanne heeft nog 10 jaar bureaus gepoetst bij Leoplast tot 

Leoplast ging uitbreiden. Jeanne is daarom gestopt op haar 60 

jaar. Het zou te zwaar worden voor Jeanne. Louis is 

vrachtwagenchauffeur geworden bij een fabriek in Breda. Hij heeft 

niet tot zijn 65 gewerkt, maar zat al vroeger thuis ‘op ziekenkas’. 

 

Terug naar Hoogstraten 

 

Op 65 jaar heeft Jeanne een overbrugging aan haar hart laten 

uitvoeren. Door deze ingreep kon Jeanne niet ver meer wandelen 

en was ze snel moe. Jeanne wou graag weer terug in Hoogstraten 

gaan wonen, waar ze minder ver moest wandelen om bij de 

winkels te komen. Jeanne en Louis kochten een appartementje 

recht over de Sint-Katharinakerk. 

Jeanne schreef zich in bij ziekenzorg en de gepensioneerden 

waarmee ze allerlei activiteiten deed. Thuis vulde ze haar vrije tijd 

met handwerk en fietsen. 

 

In 2002 heeft Jeanne op korte tijd afscheid moeten nemen van 

haar echtgenoot Louis. Hij werd ziek en takelde af en op 75 jarige 

leeftijd is Louis overleden. Op het einde is alles heel snel gegaan 

en kwam het overlijden hard aan. Jeanne heeft met de hulp van 

haar dochters nog 14 jaar alleen in haar appartementje gewoond. 

 

Dinsdag = bezoekdag 

 

Van haar 12 broers en zussen zijn er al zes vroeg overleden. 

Jeanne is nu de oudste die nog leeft. Jammer genoeg ziet Jeanne 

haar broers en zussen enkel nog op feesten. Dit vindt ze erg. 

Vroeger kwamen ze veel samen om bij te praten. Gelukkig wonen 

er twee zussen (Astrid & Louisa) dichtbij Jeanne. Ze wonen allebei 

in de bejaardenwoningen naast het wzc. Elke dinsdag gaat Jeanne 

bij haar zus Astrid op bezoek. Samen met de andere zus Louisa 

(Wis) babbelen ze bij over de afgelopen week. 
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Echte terrasgebruiker 

 

In februari 2016 kwam Jeanne op kortverblijf wonen na een 

bekkenbreuk. “Even op herstel en dan terug naar huis”, dacht 

Jeanne. Maar thuis aangekomen, zag Jeanne in dat alleen thuis 

wonen niet meer mogelijk was. Nu 2 jaar later is Jeanne erg 

tevreden dat ze de stap naar het wzc gezet heeft.  

 

Als het lukt, doet ze met alle activiteiten mee. Hele dagen alleen 

op de kamer zitten is niets voor Jeanne. Vooral bij de bingo en 

rummikub wil ze aanwezig zijn! Als je vanop de Jaak Aertslaan 

naar het terras van blok A kijkt, kan je Jeanne in zomerdagen zien 

genieten op het terras van leefruimte 1. Jeanne is één van de 

afgevaardigden van blok A bij de gebruikersraad, een taak die op 

haar lijf geschreven is.  

 

Jeanne we hopen je nog vaak tegen te komen in de cafetaria 

wanneer je je wekelijks bezoekje brengt. Bedankt Jeanne om je 

levensverhaal te delen! 

 

Jeanne met haar jongere zussen 

Magda - Jeanne - Wis - Astrid - Emma 
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Medewerker in de kijker 
 

Naam: Kris Jespers 
 
Beroep: Hoofdverpleegkundige blok C 
 
Hoe lang werk je hier? 36 jaar 
 
Geboortedatum: 17/03/1961 
 
Burgerlijke staat: gehuwd met Rud Lanslots 

 
Broers en zussen: 1 broer Jef 
 
Kinderen en kleinkinderen: Lore en Michiel. Geen kleinkindjes 
voorlopig 
 
Woonplaats: Hoogstraten 
 
Hobby’s: lekker gaan eten, winkelen en terrasjes doen met de 

vriendinnen 
 
Sport: Fietsen en wandelen 
 
Lievelingsliedje: Teach Your Children 
 
Lievelingszanger of -groep: Crosby, Stills & Nash 
 
Lievelingsdier: Hond 
 

Lievelingseten: pasta en alle wokgerechten 
 
Mooiste film: Marley & Me 
 
Mooiste boek: / 
 
Grootste wens: een lang gezond en gelukkig leven met mijn 
familie 
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Teksten uit eigen huis 
 

 

 

Dankbaarheid 

 

Dank voor de bloemen op mijn weg,  

Ze zijn soms zo klein 

Dat ik er achteloos aan voorbijloop,  

Maar ze brengen kleur op mijn weg.  

 

Dank voor de mensen  

Die zijn als bloemen,  

Ze zijn soms voorbijgangers,  

Maar zonder hen  

Zou het maar grijs zijn.  

 

Dank voor de vogels langs mijn weg,  

Ze fladderen maar voorbij,  

Te snel om iets te zeggen,  

Maar ze zijn de muziek op mijn weg.  

 

Dank voor de mensen  

Die zijn als vogels,  

Ik ken ze vaak niet bij hun naam,  

Maar een glimlach of bemoedigend  

Woord geeft soms vleugels.  
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Dank voor de wegwijzers op mijn weg,  

Ik kom ze maar af en toe tegen,  

Op kruispunten of gewoon langs de weg 

Om te bevestigen  

Dat ik op de goede weg ben.  

 

Dank voor de mensen 

Die zijn als wegwijzers,  

Zonder hen  

Zou ik soms niet weten  

Waarheen te gaan.  

 

M.D.B.   

 

 

Deze tekst kregen we van bewoonster Leen Brijs, dank je wel!  

 

 

Ken jij een mooie tekst?  

Bezorg deze aan de ergotherapeut of animator van de afdeling.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTqfzm-MvcAhVHJFAKHY4cCJYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/photos/poppy-flowers&psig=AOvVaw2zVho6ofi8mZKh6HPZK-Su&ust=1533215956423299
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Inschrijfstroken 
 

Inschrijvingsstrook 

Wandeling door Hoogstraten op dinsdag 11 september 

2018 
 

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

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

O heeft geen begeleiding 

O gaat te voet 

 

Gelieve in te schrijven vóór 4 september 2018!  

 

Inschrijvingsstrook binnenbrengen bij het paramedisch 

team of in de brievenbus in de leefruimte. 

 

Telefoonnummer WZC: 03/340.16.00 

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

Inschrijvingsstrook 

Wandeling Hoogstraten in groenten en bloemen op 

maandag 17 september 2018 
 

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

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

O heeft geen begeleiding 

O gaat te voet 

 

Gelieve in te schrijven vóór 10 september 2018!  

 

Inschrijvingsstrook binnenbrengen bij het paramedisch 

team of in de brievenbus in de leefruimte. 

 

Telefoonnummer WZC: 03/340.16.00 
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Inschrijvingsstrook 

Missiefeesten op maandag 24 september 2018. 
 

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

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

O heeft geen begeleiding 

O gaat te voet 

 

Gelieve in te schrijven vóór 17 september 2018!  

 

Inschrijvingsstrook binnenbrengen bij het paramedisch 

team of in de brievenbus in de leefruimte. 

 

Telefoonnummer WZC: 03/340.16.00 

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

Inschrijvingsstrook 

Wandeling door Hoogstraten op dinsdag 9 oktober 2018 
 

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

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

O heeft geen begeleiding 

O gaat te voet 

 

Gelieve in te schrijven vóór 2 oktober 2018!  

 

Inschrijvingsstrook binnenbrengen bij het paramedisch 

team of in de brievenbus in de leefruimte. 

 

Telefoonnummer WZC: 03/340.16.00 
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Inschrijvingsstrook  

Activiteit kleinkinderen 

 

Naam/namen:…………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………………………………… 

E-mailadres:………………………………………………………………………. 

Naam grootouder(s):………………………………………………………… 

Komt 27 oktober / 24 november en eet / eet niet mee* 
 
*schrappen wat niet past 
 

----------------------------------------------------------------------- 
Activiteit kleinkinderen 

 

Naam/namen:…………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………………………………… 

E-mailadres:………………………………………………………………………. 

Naam grootouder(s):………………………………………………………… 

Komt 27 oktober / 24 november en eet / eet niet mee* 
 
*schrappen wat niet past 
 

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

Activiteit kleinkinderen 

 

Naam/namen:…………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………………………………… 

E-mailadres:………………………………………………………………………. 

Naam grootouder(s):………………………………………………………… 

Komt 27 oktober / 24 november en eet / eet niet mee* 
 
*schrappen wat niet past 

 


