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Voorwoord  
 

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

Deze zomer kende extreem warme dagen. Te warm? Nee hoor, 

niet in Stede Akkers. Daar bleven de kamers en de leefruimtes 

aangenaam dankzij de aanwezige (koel)technieken. Ik hoorde 

families zeggen: “Ik kom nu op bezoek, hier is de temperatuur veel 

beter dan thuis”. Dat was fijn om te horen.  

Op zondag 6 oktober doet Stede Akkers mee aan de 

openbedrijvendag. We hebben een rondleiding uitgestippeld 

waarbij bezoekers een kijk achter de schermen krijgen. We zorgen 

ervoor dat alles veilig en discreet blijft voor de bewoners en 

familie. Bewoners mogen actief deelnemen als zij dat zelf wensen. 

Het paramedisch team spreekt de bewoners hier over aan.  

In september kijken we uit naar Hoogstraten in bloemenpracht. Ga 

zeker eens wandelen over de Vrijheid met familie of met 

vrijwilligers en geniet van al dat moois.  

Op 21 september is het Werelddag Dementie. Onze 

referentiepersoon dementie zet allerlei fijne acties in gang.  

De jarigen in ons huis krijgen zoals gewoonlijk een bloemetje 

aangeboden van Stede Akkers. Proficiat aan de jarigen!  

‘In herinnering’ kijkt terug naar onze overleden bewoners. We 

bewaren hun herinnering in ons hart en we verwelkomen de 

nieuwkomers. Dat zij zich samen met hun familie hier gauw thuis 

mogen voelen.  

Deze maand is Lisa Tax onze bewoner in de kijker. Lisa groeide 

op in Rijkevorsel. Ze volgde de liefde en kwam zo naar 

Hoogstraten. We voelen mee in haar warme levensverhaal. 

Bedankt om jouw verhaal met ons te delen.  

Aan u allen een mooie nazomer toegewenst.  

Veel leesplezier.  

Trees Mertens 
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 Activiteiten SEPTEMBER  
 

Datum  Uur Wat? Waar?   

Zon 1 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 2 
 

10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 3 14.00u Muzieknamiddag B & D Leefruimte 

Woe 4    

Don 5 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 6 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Djembé blok A Leefruimte 

Gebruikersraad Vergaderzaal 1 

Zat 7    

Zon 8 10.00u Woorddienst C & D* Leslokalen 

Maa 9 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 10 10.00u Wandeling Cafetaria 

14.00u Sjoelen Leefruimte 

Woe 11 10.00u Breigroepje A & C Leefruimte A1 

Don 12 10.00u Tijdschriften A & D Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 13 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

Zat 14    

Zon 15 10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 16 10.00u Wandeling groenten en 
bloemen 

Cafetaria 

Din 17 08.15u Ontbijtbuffet Leefruimte 

10.00u Leescontacten Leefruimte 

14.00u Bloemschikken ‘herfst’ Leefruimte 
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien.  
  

Woe 18    

Don 19 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 20 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 21    

Zon 22  Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 23 10.00u Turnen Leefruimte  

 13.30u Missiefeesten Cafetaria 

Din 24 10.00u Tijdschriften B & C Kamer 

14.00u Verjaardagsfeest  Leslokalen 

Woe 25 10.00u Breigroepje B & D  Leefruimte D1  

14.00u Zangkoor Leslokalen 

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  Geen misviering  

Maa 30 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 
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 Activiteiten OKTOBER  
 

Datum  Uur Wat? Waar?   

Din 1 14.00u Muzieknamiddag A & C Leefruimte 

Woe 2    

Don 3 10.00u Tijdschriften A & D Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 4 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Djembé blok B Leefruimte 

Zat 5    

Zon 6 10.00u Geen misviering omwille 
van openbedrijvendag in het 
WZC 

 

Maa 7 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 8 10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

14.00u Schoenenverkoop Cafetaria 

Woe 9 10.00u Breigroepje A & C Vergaderzaal 1 
(geboortekamer) 

Don 10 14.00u  Bingo Leefruimte 

Vrij 11 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

Zat 12    

Zon 13 10.00u Woorddienst C & D* Cafetaria 

Maa 14 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 15 
 
 

10.00u Leescontacten Leefruimte 

14.00u Optreden zangkoor  
‘De Grensklanken’ 

Cafetaria 

Woe 16    

Don 17 14.00u Bingo Leefruimte 
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien.  
  

Vrij 18 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

14.00u Optreden Kees Strijbos Cafetaria  

Zat 19    

Zon 20  Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 21 10.00u Turnen Leefruimte  

 
Din 22 

08.15u Ontbijtbuffet Leefruimte 

14.00u Modeshow Cafetaria 

Woe 23 12.00u Mosselen en vol au vent Leefruimte 

Don 24 14.00u Bingo Leefruimte 

Livestream voorstelling 
Edith Piaf 

Leslokalen 

Vrij 25 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte  

14.00u Boekenbedeling blok C Kamer 

Verjaardagsfeest Leslokalen 

Zat 26  Contactkoor Resonanz Leslokalen 

Zon 27 10.00u Misviering C & D*  Leslokalen 

Maa 28 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 29 10.00u Tijdschriften B & C Kamer 

 
Woe 30 

10.00u Breigroepje B & D Vergaderzaal 1 
(geboortekamer) 

14.00u Zangkoor Leslokalen 

 
Don 31 

10.00u Boekenbedeling A & B Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 
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Activiteiten in de kijker 
 

Week van Dementie 

Eén, twee, drie, vier, … 

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

een ziekte die in groot Hoogstraten naar schatting 340 mensen 

treft. Dit aantal zal tegen 2035 bijna verdubbeld zijn. Reden 

genoeg om het taboe rond dementie te doorbreken. 

Daarom organiseert campus Stede Akkers Week van 

Dementie.Tijdens deze week, van 15 tot 21 september, worden 

allerlei zaken georganiseerd in en rond campus Stede Akkers:  

- 15/9: Tijdens bloemen en groenten zetten we het 

contactkoor, Familiegroep Dementie en dementievriendelijk 

Hoogstraten in de kijker.  
 

- 17/9: Vergeet-me-niet ontbijt op de afdeling 
 

- 18/9: Tentoonstelling hulpmiddelen  

Benieuwd naar welke dementiehulpmiddelen er zoal 

bestaan? Van 10.00u tot 16.00u kan je een kijkje komen 

nemen in de cafetaria. 
 

- 20/9: Dementiemars 

Om 14.00u vertrekt vanuit het WZC een optocht richting 

Begijnhof. De dementiemars heeft als doel het taboe rond 

dementie te doorbreken. Het is het startschot van een 

dementievriendelijk Hoogstraten. Bewoners, medewerkers, 

familie, vrijwilligers, verenigingen, scholen, alle 

Hoogstratenaren,… worden uitgenodigd om mee te gaan. 

Tijdens deze week zullen bewoners en medewerkers zelfgehaakte 
vergeet-me-nietjes opspelden (p.28). Op elke afdeling staat er een 
interactieve tafel. Je kan de routebeschrijving van de 
dementievriendelijke wandeling afhalen aan het onthaal en nog 
veel meer.  

Ga je graag mee? Vul het bijgevoegde inschrijvingsstrookje in. 
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‘Truken van de Foor’: het leven en de liedjes van Edith Piaf 

Donderdag 24 oktober is er een livestreamvoorstelling in de 

leslokalen. Dit wil zeggen dat een live optreden vanuit Lommel hier 

in de leslokalen rechtstreeks uitgezonden wordt op het groot 

scherm.  

‘Truken van de Foor’ is een belevingsbad rond Edith Piaf, 

respectvol en geloofwaardig vertolkt door auteur, actrice en 

vocaliste Mireille Vaessen. Zij wordt muzikaal bijgestaan door Sam 

Pasternak op viool, cello, gitaar en piano. Het resultaat is een 

intieme voorstelling.  

Er zijn beperkte plaatsen voor deze voorstelling. Per blok zijn er 10 

kaarten voorzien. Elke bewoner kan 1 kaart gratis ophalen aan het 

onthaal vanaf 1 oktober.  

Hoogstraten in groenten en bloemen 

Maandag 16 september bewonderen we 

weer 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 vertrekt rond 

10.00u. Schrijf zeker in, ga mee en geniet 

ervan! 

Bewoners en begeleiders krijgen na de 

wandeling, een drankje aangeboden in de 

cafetaria. 
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Missiefeesten 

Op maandag 23 september gaan we richting ‘de Pax’ voor de 

Hoogstraatse Missiefeesten. Elke bewoner en zijn/haar begeleider 

krijgen één pannenkoek of ijsje en één drankje aangeboden. Dit 

wordt verrekend via de verblijfsfactuur. 

Extra consumpties die je wenst te nuttigen en tombolalotjes, betaal 

je zelf.  

 

Vrijwilligers, familie of vrienden komen samen om 13.15u 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 16.00u in het WZC te zijn. 

Vergeet je niet in te schrijven! 

 

Openbedrijvendag 
Op zondag 6 oktober is het openbedrijvendag. Op pagina 46 leest 
u hier meer over. 
 
Schoenenverkoop  
 
Dinsdag 8 oktober krijgen jullie weer de kans om comfortabele 

schoenen aan te kopen. Deze verkoop gaat door in het 

dienstencentrum vanaf 14.00u. Een firma komt schoenen aan jullie 

voorstellen. Je kan doorlopend een kijkje komen nemen. Indien je 

dit graag doet, spreek af met je familie en kom kiezen en passen. 

Want samen winkelen is altijd gezelliger! Kopen is niet verplicht, 

kijken mag ook. Er kunnen enkel aankopen gedaan worden met 

CONTANT geld. 
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Optreden zangkoor ‘De Grensklanken’ 

Op dinsdag 15 oktober komt het zangkoor ‘De Grensklanken’ 
voor ons optreden in de cafetaria. Het ouderenkoor is afkomstig 
van KBO Galder-Strijbeek en wordt begeleid door een 
accordeonist. Kom mee genieten van een muzikale namiddag. 
 

 

 

Optreden Kees Strijbos 

Vrijdag 18 oktober treedt Kees 

Strijbos met zijn orgel op in het 

dienstencentrum. Het optreden 

start om 14.00u. Iedereen 

welkom! 

 
 
 
Modeshow 
 
Dinsdag 22 oktober om 14.00u showt ‘Myriam confectie’ haar 

nieuwe collectie. Ze bieden een ruim assortiment aan van  

bloezen, broeken, rokken, kleedjes,… Ze biedt ook vele maten 

aan. Familie is van harte welkom om hun familielid te helpen bij 

het kiezen en 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.  
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Qualitytime 

Wil je iets leuks doen samen met je partner, ouder, grootouder of 

goede vriend met dementie? Kom naar contactkoor Resonanz. 

 

Luister samen naar muziek of zing de longen uit je lijf. Muziek 

verhoogt de kans dat mensen, die soms geen woorden meer 

vinden, weer een stem krijgen of een aangename herinnering 

beleven. Resonanz komt één 

keer per maand bijeen op 

zaterdagvoormiddag van 

10.00 tot 11.00 uur in de 

leslokalen van het LDC 

(naast de cafetaria). 

 

Volgende bijeenkomsten:  

- Zaterdag 28 september 

- Zaterdag 26 oktober 

Project geboorte en kraamzorg 
 
De voorbije jaren organiseerde het WZC een belevingstheater 
rond de boerderij, de keuken, de school en het café. Vorig jaar 
haalden we herinneringen op over de communie. Nu stelt het 
paramedisch team een tentoonstelling voor rond geboorte en 
kraamtijd. 
De tentoonstelling tracht de evolutie van geboorte en kraamtijd van 
vroeger tot nu weer te geven. We durven zelfs even een blik te 
werpen op wat de toekomst ons nog kan brengen.  
Zeer speciale aandacht gaat uiteraard naar ons eigen moederhuis 
‘Sint Anna-Maria’ en onze eigen bekende vroedvrouw ‘madame 
Rosiers’. 
Behalve de expositiegang is vergaderzaal 1 omgetoverd tot een 
geboortekamer. Wie hierbinnen stapt, lijkt terug te stappen in de 
tijd. Er staat een echte Leuvense stoof, een oude couveuse, …   
Je mag vrij een bezoek brengen als de deur openstaat!  
Ook in het weekend is deze herinneringskamer toegankelijk.  
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Even terugblikken 
 

Trio Tripel 

Hierbij volgt een rechtzetting. In het vorige Briesje werd het 

optreden van Bart Van Delm aangekondigd. Bart kwam op 20 

augustus niet alleen optreden. Hij bracht nog 2 vrienden mee. Trio 

Tripel zorgde voor een gezellige en muzikale namiddag.  

 

Petanque 

Op de eerste dag van de zomervakantie gingen de bewoners naar 

buiten voor een spelletje petanque. Wat was dat leuk!  

   

   Blok C 
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Kubbspel 

Met het warme weer speelden de bewoners van blok A met veel 

overtuiging het echte kubbspel.  Het was een zalig spel waarbij 

iedereen genoot. De temperatuur buiten was ideaal, niet te warm 

en niet te koud. Zo moet dat zijn om buiten activiteiten te doen.  

 

    Blok A 

Oeverzwaluw 

Op donderdag 2 juli bracht bewoner Jos Schrijvers een bezoekje 

aan een kolonie oeverzwaluwen. 

Deze bedrijvige vogels maakten hun nesten dit jaar in een grote 

hoop zwart zand, op het nieuwe domein van De Kluis. Prachtig om 

te zien.  

 

    Blok A 
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Voorlezen in blok A 

Eén keer in de maand komen vrijwilligers voorlezen aan de 

bewoners. Vrijwilligster Min Van Delm kan rekenen op veel 

geboeide luisteraars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
Ontmoeting Hoogmark 
 
De bewoners van Hoogmark kwamen dinsdag 16 juli op bezoek. 

Samen met onze bewoners van het woonzorgcentrum speelden ze 

gezelschapsspelen. Een schot in de roos, het werd een gezellige 

namiddag! Wordt vervolgd…  
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Voetenwellness 

Op de bewonersraad van blok A lieten de bewoners horen dat ze 

met het warme weer graag hun voeten in koel water wilden steken. 

Het paramedisch team plande hierop een voetenwellness in. 

Heerlijke verkoelende momenten waren dit! 

 
 

Appeltjes snijden 

Veel appeltjes op overschot… Wat doen we daarmee?  
Fijn snijden en bakken maar! Dank je wel Hilda voor jouw hulp bij 
het snijden.  
 

        

Blok C 
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Smoutebollen 

Kermis zonder smoutebollen is als een zomer zonder zon. Daarom 

werden de bewoners op 20 juni verwend met heerlijke, vers 

gebakken smoutebollen. Bedankt aan de medewerkers van de 

keuken voor dit heerlijke tussendoortje! 

 

Blok A 

 

      

     Blok B 
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Blok C 

 

           

 

     Blok D 
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Ontmoetingsmomenten 

 

Bewoners werden uitgenodigd om samen met hun dorpsgenoten 

leuke herinneringen op te halen. Na het ontmoetingsmoment van 

Minderhout op 31 mei, vonden er nog ontmoetingen plaats van de 

andere dorpen. Hieronder enkele sfeerbeelden van de 

verschillende dorpen.  

  

 

Bewoners afkomstig van Wortel 

 

      

     Bewoners afkomstig van Meer 
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Bewoners afkomstig van Meerle 

 

     

    Bewoners afkomstig van Hoogstraten 
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Verfrissing 

Pfff… Wat een hitte!  

Eind juni genoten de bewoners van enkele verfrissende 

activiteiten. Zalig genieten was dat! 

 

Blok B 

Blok D 
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Tomaten kweken 

Een van de bewoners in blok A was vroeger een liefhebber van 

tomaten kweken. Urbain verzorgt zijn planten hier met veel liefde 

en voldoening. We verwachten snel lekkere verse tomaten. 

 

        
 

Geheugenoefeningen 

Af en toe zetten we enkele bewoners samen om hun geheugen te 
trainen. Het moet niet altijd gemakkelijk zijn. En het is nog fijn ook! 

 

 
Blok C  
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Sangria 

Vooraleer bewoners ‘s middags genoten van een heerlijk glaasje 

sangria, was er ’s morgens al hard gewerkt.  

     

    Blok D 

Plattekaastaart  

Een aantal bewoners van de B-blok maakten een heerlijk dessert 

voor de medebewoners! De plattekaastaart werd met veel smaak 

opgegeten.   
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Pannenkoeken, ijs en aardbeien 

Op een zonovergoten terras, vrolijke accordeondeuntjes, 

bewoners en medewerkers gezellig bij elkaar. 

Een topdag voor de bewoners van blok D! 

      

 

Djembé 

Maandelijks komen de djembévrijwilligers langs in het WZC. 

In juli waren de bewoners van blok D aan de beurt om zich uit te 

leven op de instrumenten. 
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Bloemschikken 

Onder onze bewoners zijn er vele met groene vingers.  

Het resultaat mag er zijn!  

  

Blok D 

 

  

Blok A 
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    Blok C 

 

 

Blok B 
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Mandala  

Samen zijn en tot rust komen door mandala ’s in te kleuren. Dat is 

fijn. 

        

       Blok D 

Zangkoor ‘De tijd van toen’ 

Elke maand komen we samen met de leden van het zangkoor. 

Onder leiding van Bart van Delm en vrijwilligers zingen we de 

sterren van de hemel.  
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Vergeet-me-niet… 

Dankzij de inzet van vele hakende 

handen zijn er voor de Week van 

Dementie in september voldoende 

vergeet-me-nietjes gehaakt. Alle 

bewoners en medewerkers kunnen een 

bloem opspelden.  

Bedankt, we zijn jullie niet vergeten! 

 

 

 

 

 

Zingen en dansen met speelpleinwerking 

De kindjes van speelpleinwerking kwamen samen met de 

bewoners zingen en dansen. Er werd vrolijk meegezongen met 

oude kinderliedjes. De bewoners leerden ook de liedjes kennen 

die de kinderen nu graag luisteren.  

 

Blok A 

Blok B 
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Blokkenquiz 

Woensdag 7 augustus hebben we onze eerste blokkenquiz 

gespeeld. Elke blok werd vertegenwoordigd door 4 bewoners. Na 

veel denkwerk, overleg en samenwerking ging blok B uiteindelijk 

naar huis met de eerste beker. Proficiat aan alle deelnemers!  

 

 

Blok B op huifkartocht naar Minderhout 

Naar jaarlijkse gewoonte trakteerde vrijwilliger Marcel de bewoners 

van blok B op een huifkartocht en een ijsje. Aan de huifkartocht 

werd ook de bewoners- en personeelsactiviteit gekoppeld. De 

bewoners genoten samen met het personeel van een ijsje bij     

‘Den Hof’ in Minderhout.  

Bedankt voor de traktatie Marcel!  
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Hittegolf 

Met een buitentemperatuur van 40 graden Celsius mag je echt wel 

spreken van een hittegolf. 

De bewoners zochten en vonden afkoeling bij verschillende leuke 

en verfrissende activiteiten. Wij genieten graag nog even na met 

onderstaande foto’s. Wisten jullie dat dankzij de aanwezige 

(koel)technieken wij binnen steeds genieten van een aangename 

temperatuur. 

 

 

 

 

 

 

    Blok A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A 
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Blok B 

 

Blok C 
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Blok D 

 

 

Blok D 
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Volksspelen 
 
De bewoners 
gebruikten vol 
enthousiasme de 
uitgeleende oude 
volksspelen van de 
gemeente. 
 
 
 
 
 
 
   

Blok A 

Blok C         Blok B 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

September 2019 

 

blok A 

Vorsselmans Martha 10/09/1946 73 j A 008 

Michielsen Gusta 28/09/1926 93 j A 307 

 

blok B 

Brosens Jeanne 01/09/1930 89 j B 211 

Brosens Peer 10/09/1926 93 j B 207 

 

blok C 

Braspenning To 10/09/1936 83 j C 505 

Renders Maria 23/09/1930 89 j C 005 

 

blok D 

Nooren Ad 03/09/1932 87 j D 213 

Goossens Netje 05/09/1929 90 j D 214 

Schrijvers Ria 09/09/1933 86 j D 505 

Van Gorp Jos 

Van Bavel Jaan 

13/09/1936 

13/09/1934 

83 j 

85 j 

D 510 

D 205 

 

We vieren de jarigen van september op dinsdag 24 september 

2019. 
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Oktober 2019 

 

blok B 

Verschraegen Maria 04/10/1928 91 j B 508 

 

blok C 

Brosens Lea 02/10/1931 88 j C 205 

Verheijen Trees 05/10/1929 90 j C 206 

Anthonissen Maria 07/10/1930 89 j C 311 

Van Weereld Jeanne 12/10/1930 89 j C 512 

Oninckx Frans 12/10/1938 81 j C 013 

Quirijnen Jos 15/10/1926 93 j C 312 

Vermeiren Louis 19/10/1930 89 j C 008 

Vindevoghel Lucienne 25/10/1948 71 j C 506 

Mertens Jules 26/10/1933 86 j C 208 

 

blok D 

Jacobs Cyrille 29/10/1944 75 j D 511 
 

We vieren de jarigen van oktober op dinsdag 25 oktober 2019. 
 

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  
 

Geens Jos  Jansen Maria 
 

 
 

Afkomstig van: Wortel Afkomstig van: Hoogstraten 

Overleden Kamer: D 509 

  

Verschraegen Maria Van den Broek Jef 

  

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: B 508 Kamer: A 507 
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Anthonissen Jos 

 

 

 

 
 
  

Afkomstig van: Meer  

Kamer: D 210  

  

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

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjChpKP5friAhXKLFAKHRSHCfIQjRx6BAgBEAU&url=https://raamfolie-sticker.nl/pluk-de-dag&psig=AOvVaw09xwjS93OqPok4_FnakWoS&ust=1561213818587666
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Geens Jos     ° 22/04/1932  - † 25/06/2019 

Laurijssen Maria    ° 04/11/1927  - † 09/07/2019 

Adams Liza     ° 09/01/1934  - † 10/07/2019 

Janssens Mariette    ° 04/04/1930  - † 17/07/2019 

Martens Anna     ° 06/11/1927  - † 09/08/2019 

 

 

 

 

 

 

(https://www.seniorennet.be/ecards/, z.d.) 

 

 

  

https://www.seniorennet.be/ecards/
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Geens Jos     ° 22/04/1932 - † 25/06/2019 

A 507  

Jos,  

 

Je kwam in kortverblijf in blok A. We 

kenden jou al een beetje van het 

dagverzorgingscentrum. Vroeger was 

je een sterke, grote en rustige man 

die hield van ‘den buiten’. Dat 

straalde je uit. 

 

Als we jou vertelden over vroeger, 

het boerenleven en de natuur, dan praatte je vol overtuiging mee. 

 

De Bouwhoef, jouw streek, het was de plaats waar je graag hebt 

gewoond. Je was terecht fier op alles wat je hebt verwezenlijkt. 

Toen we je vroegen om een ijsje mee te gaan eten met de huifkar 

bij ‘De bouwhoef’, bij jouw familie, hoefde je niet lang na te 

denken. Terug naar je eigen omgeving, jouw (t)huis en zelfs mee 

op de huifkar, het ging allemaal. 

 

Zo genoot je ook van heerlijke smoutebollen met Heilig Bloed. 

Op je eigen tempo, rustig aan, zagen we dat je ze lekker vond. 

Jos, we hadden graag wat langer voor jou willen zorgen. Je was 

op korte tijd een vertrouwd gezicht in de leefruimte. 

 

We zagen aan jou dat het niet goed ging de laatste dag. Het lot 

heeft beslist dat je ‘s avonds al bent vertrokken naar je geliefden 

die je voor zijn gegaan. 

 

Rust zacht, je hebt het verdiend.  
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Laurijssen Maria     ° 04/11/1927 - † 09/07/2019 

D 509 

Maria,  

 

Mei 2018 kwam je in blok D wonen. Je 

woonde nog thuis samen met je 

levenspartner Frans. Het ging lichamelijk 

minder goed en je maakte de keuze om 

naar het woonzorgcentrum te verhuizen. 

Wat mooi dat je deze beslissing zelf kon 

nemen. 

 

Vroeger had je een winkel in Meerle. Zo 
kende jij veel mensen en omgekeerd 

kenden veel mensen jou.   
 
Je was joviaal en inlevend. Al snel groeiden er nieuwe 
vriendschapsbanden met meerdere bewoners. Het leven was hard 
voor je geweest, maar ondanks dat genoot je er nog steeds van.  
Stralende blikken zagen we wanneer de knuffelhond langs kwam.  
Rummikub was voor jou een hobby geworden. Het liefst speelde jij 
dit met enkele medebewoners aan de tafel in de leefruimte.  
 
In de namiddag zat je graag rustig in je kamer. Je was blij met de 
talloze bezoeken van Frans en je familie. Wanneer Frans verse 
bloemen uit de tuin bijhad, werd je kamer letterlijk opgefleurd.  
Met lekker eten konden wij jou steeds plezieren en je deelde graag 
je eigen voorraad lekkere snoepjes.   
Jouw laatste dag in het woonzorgcentrum was bijzonder. In de 
voormiddag speelde je rummikub met medebewoners Christine, 
An en Lex. In de namiddag had je toevallig een gesprek met 
Steffy, de hoofdverpleegkundige. Een gesprek waarbij je jouw 
levensverhaal met haar deelde. Nooit had iemand gedacht dat dit 
de laatste babbel of de laatste keer rummikub was.  
 
We missen je vlotte babbel, je dankbaarheid, je aanwezigheid.  
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Liza Adams     ° 09/01/1934 - † 10/07/2019 

D 311 

Liza, 

 

In februari kwam je in blok B wonen. Je 

kwam vanuit het ziekenhuis en knapte 

snel weer op. Al van dag één vertelde je 

graag over je leven in Meer en over je 

familie.  

Je voelde je snel thuis in blok B. Je kreeg 

veel vriendschap van je buurvrouw. Als  

tafelgenoten en vriendinnen hadden jullie 

heel veel aan elkaar.  

 

Je was een actieve deelneemster aan de activiteiten. Je hielp 

graag met koken, genoot van de wekelijkse bingo,... Je deed 

graag mee aan creatieve activiteiten en genoot enorm van 

rummikub op vrijdag. Ook je familie sloot graag aan bij de 

rummikub. We zagen je steeds genieten van de muziek die in de 

leefruimte op stond.  

 

Je was een heel zorgzaam persoon. Je nam met veel plezier de 

pop in je armen en zorgde er al lachend met veel liefde voor.  

Ook wij genoten er van om voor jou te mogen zorgen. Je was 

steeds enorm dankbaar. 

 

Je had nog een nieuwe rollator gekregen en je was er snel mee 

weg. Zonder gezucht of gemor stapte je er trots mee rond. De 

laatste week voordat je naar het ziekenhuis ging, heb je nog zo 

gezongen en genoten met de accordeonist. Je kende zowat alle 

liedjes van buiten. We hebben je alleen maar goedgezind 

geweten! Jij was echt een heel aangenaam persoon.  

 
Rust zacht, Liza 
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Janssens Mariëtte   ° 04/04/1930 - † 17/07/2019 

C 205 

Mariette,  

 

Januari 2018 kwam je in het wzc wonen. 

Je was voor ons geen onbekende want je 

kwam reeds enige tijd naar het 

dagverzorgingscentrum. In het dvc was je 

een stille genieter. Als we jou in beweging 

wilden krijgen, had je een duwtje nodig of 

een ‘trekkertje’. Soms was het niet alleen 

figuurlijk, maar moesten we jou ook 

letterlijk ondersteunen. 

 

Het stappen ging moeizamer. Je nam liefst een rolwagen. Zo 

leerden we jou ook kennen. Het was goed zoals het was, je 

aanvaardde je situatie. Dit in tegenstelling tot vroeger. Toen stak je 

de handen uit de mouwen daar waar nodig was. Poetsen, werken 

in de sigarenfabriek, helpen bij Rik in jullie eigen zaak,... Je was 

ook een echte levensgenieter. Reizen, dansen en terrasjes doen 

met vriendinnen was je grootste liefhebberij.  

 

Je genoot van optredens in de leefruimte, van zang en accordeon. 

De djembévrijwilligers zorgden voor een lach met een extra 

dimensie. Medewerkers kregen deze lach na een extra laagje 

choco. Met Kerstmis vorig jaar kreeg je een speciaal voor jou 

uitgekozen halsketting. Sindsdien straalde je als het ware nog 

meer dan je soms al deed.  

En dan ging het plots minder goed. Na een ziekenhuisopname 

wisten we dat het niet meer hetzelfde zou zijn. Jouw zo vertrouwde 

lach kwam nog zelden op je gelaat. Dat die lach op je gelaat een 

mooie herinnering mag zijn voor jouw naasten. 

 

Rust zacht Mariette, je hebt het verdiend.  
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Martens Anna     ° 06/11/1927 - † 09/08/2029 

D 508 

Anna,  

 

In 2017 kwam je in blok D wonen. Je 

was tevreden dat je hier was. Je kwam 

in het WZC vele oude bekenden tegen 

waaronder mensen van Meer, jouw 

geboortedorp. Dat deed je goed.   

 

Het was een plezier jou te mogen 

verzorgen. Je lachte graag en wanneer 

je iets niet begreep, legden we het uit en 

was het goed voor jou. Je had de medewerkers graag en je vroeg 

geregeld hoe het met hen ging.  
 

Aan de activiteiten deed je graag mee. Met alles konden we je 

plezieren. Mandala’s inkleuren, handwerken, vooral breien en 

kruisjessteek daar hield je van. We kregen van je kinderen 2 

ingekaderde door jouw gemaakte naaidoeken. Deze gaan we een 

mooi plaatsje geven en zullen altijd aan jou herinneren.  
 

Op je kamer genoot je van het invullen van woordzoekers en het 

kijken in mooie fotoboeken. Je haalde graag herinneringen aan 

vroeger op. Jouw verhalen kwamen zo ineens naar boven. Dan 

begon je te vertellen en genoot je.  
 

Het was mooi om je zorgzame kant te zien. Ondanks dat je al op 

leeftijd was, was je steeds bereid iedereen te helpen en te 

ondersteunen. Wanneer jij eens geholpen moest worden, was je 

hiervoor steeds erg dankbaar.  
 

Met een glimlach denken wij terug aan jouw vrolijkheid en 

vriendelijkheid!  
 

Anna, het gaat je goed! Rust zacht.  
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Mededelingen 
 
Post 
 
Aandacht! Zoals jullie wel weten heeft iedere bewoner zijn eigen 
postbakje op de leefruimte. De postbode brengt hier post van 
zowel binnen als buitenhuis. Graag willen wij iedereen er op attent 
maken het postbakje af en toe leeg te maken. Er zitten zo nu en 
dan belangrijke brieven bij. 
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Openbedrijvendag  

 
Stad Hoogstraten is trots op de 
werking van woonzorgcentrum 
Stede Akkers. Daarom doet het 
WZC mee aan de 
openbedrijvendag van zondag 
6 oktober.  
Stede Akkers is één van de 7 
bedrijven die deelnemen aan de 
openbedrijvendag in Hoogstraten. 

 
Deelnemen aan de openbedrijvendag vergt een hele organisatie. 
Zowel voor bewoners, medewerkers als families zal het die dag 
wat drukker zijn als anders. Wij zorgen ervoor dat alles zo normaal 
mogelijk loopt voor de bewoners.  
 
Onze bewoners en hun families krijgen dan ook als eerste de kans 
om een blik achter de schermen te werpen. Die kijk achter de 
schermen zal plaatsvinden op vrijdag 4 oktober van 14u00 tot 
16u00.  
 
Dit is voor ons ook al een eerste test of het loopt zoals we het in 
gedachten hebben.  

 

- Heb je er een idee van hoe de medewerkers het klaarspelen om 
elke bewoner met de beste zorg te omringen?  

- Hoeveel medewerkers er dagelijks bezig zijn met de zorg?  

- Hoe bewoners dagelijks sociale contacten leggen met de 
'buitenwereld'?  

- Hoe we werken met vrijwilligers? 

- Hoe we inzetten op handhygiëne en netheid in het algemeen?  

- Welke technieken het gebouw koel houden zelfs bij temperaturen 
van bijna 40° Celsius? 

 
Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de 
openbedrijvendag.  
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Stede Akkers is trots om de deuren van haar warme thuis even te 
mogen openzetten voor bezoekers. Wij zijn ook trots op onze 
bewoners en medewerkers die van ons huis een thuis maken. We 
houden tijdens de rondgang op 6 oktober maximaal rekening met 
de privacy en veiligheid van de bewoners.  
 
Nodig familie en kennissen uit om op zondag 6 oktober tussen 10u 
en 17u te komen kijken naar onze werking achter de schermen.  
 
 

 
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers, ken jij 
iemand? Laat het ons dan zeker even weten! 
 
 
Boereneindekermis 
 
Gebuurte Boereneinde organiseert zondagnamiddag 27 oktober 
enkele kermisactiviteiten op campus Stede Akkers. 
Jullie zijn, samen met jullie familie, van harte welkom! 
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 Nieuws van de medewerkers 
 

Dementie Support Team (DST) 

De medewerkers van het DST zijn het eerste aanspreekpunt op de 
afdeling bij vragen rond dementie. Zij denken mee na over de 
kwaliteitszorg voor bewoners met dementie. Heb je vragen over 
dementie? Je kan bij de DST medewerkers terecht.  
 
Benieuwd wie voor jouw afdeling het aanspreekpunt is? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blok A: Linda Van Der Auwera  Blok B: Marleen Aerts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVC: Iris Meeuwes    Blok D: Ellen Boden 
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In blok C versterkt Stephanie 

Bartholomeeusen de werkgroep rond 

dementie. Zij vervangt tijdelijk Elyse 

Van Echelpoel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim Michielsen werkt overkoepelend als referentiepersoon 
dementie voor het woonzorgcentrum. Ook bij haar kan je terecht 
met vragen, opmerkingen, …  
 

 
 
 
Samen werken we hard en met een 
hart voor kwaliteitsvolle zorg voor 
bewoners met dementie. 
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Op pensioen 
 

Jeannine Aerts begon op 18 juni 1979 bij 
ons te werken. 40 jaar later zwaaien we 
haar uit naar een welverdiend pensioen. 
Bedankt voor je jarenlange inzet en geniet 
van je pensioen!  
Jeannine werkte als medewerker 
schoonmaak & logistiek in blok B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ook Edith De Saeger 

zwaaien we uit naar een 

welverdiend pensioen. 

Bedankt voor je jarenlange 

inzet en geniet er ten volle 

van! 

Edith werkte als medewerker 

schoonmaak & logistiek in 

blok D. 
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Bewoner in de kijker 
 

Op een warme zomerochtend vertelde Lisa mij het begin van haar 
levensverhaal. We spraken meerdere keren af en kwamen tot dit 
boeiende verhaal.  
 
Geboren in Rijkevorsel   
 
Lisa is met hulp van de baakster thuis geboren in Rijkevorsel op 
20 januari 1924. Enkele dagen na haar geboorte werd ze gedoopt. 
Wanneer de familie buiten kwam uit de kerk na het doopsel werd 
er “kinnekeskak” uitgestrooid op straat.  De meter deed dan 
suikerbonen in een flanellen doek, een “pisdoek”, zoals vroeger 
gezegd werd. De aanwezige kindjes raapten de suikerbonen op en 
smulden er lekker van. Na het doopsel ging vader met de meter, 
de peter en de baakster op café om de geboorte te vieren. En 
moeder bleef 9 dagen op bed. Zo was vroeger de gewoonte. 
 

 
Links op de foto Bertha (jongere zus Lisa) met kinderwagen, midden Lisa, rechts Eveline 
(oudere zus Lisa) met Henri. 
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Haar ouders waren Jef Tax en Maria Weyns. Lisa had nog twee 
zussen. De oudste was Eveline en Bertha was de jongste van het 
gezin. Haar vader was arbeider in de ‘cementfabriek’ in Sint-Jozef 
Rijkevorsel. Moeder zorgde voor het huishouden. Lisa kan 
terugkijken op een mooie jeugd. Ze kan zich nog herinneren dat ze 
met de kinderen in de buurt buiten speelde. Hinkelen, “zeeltje” 
springen, knikkeren en verstoppertje spelen waren de spelletjes 
die ze vroeger zoal deden.  
 
Schrijven met een griffel op een lei  
 
Lisa ging in Rijkevorsel naar school en dat deed ze graag. Zuster 
Dominique en zuster Erletta zijn de namen die ze zich nog kan 
herinneren. In die tijd schreven ze ook nog met een griffel op een 
lei. Rekenen was niet haar sterkste vak. Opstellen schrijven en 
zingen daarentegen kon ze goed. Soms moest Lisa wel eens straf 
schrijven op school wanneer ze kattenkwaad uithaalde. Van haar 
vader moest ze dan thuis nogmaals straf schrijven en deze moest 
ze dan mee terug naar school nemen. Tot haar 13 jaar ging Lisa 
naar de lagere school en daarna deed ze nog 1 jaar 
huishoudschool.     
12 jaar was Lisa toen ze af en toe ging helpen bij een tante die 
bedlegerig was. Daar deed ze de was en het huishouden. Op deze 
jonge leeftijd ging Lisa ook al mee helpen slachten.  

 
Bloed opvangen en bloedworst maken was 
één van haar taken. Daar leerde ze ook 
messen slijpen.   
 

Dat kan Lisa nu nog altijd goed. Als we een 
kookactiviteit hebben, heeft Lisa haar 
wetstaal bij en zorgt ze ervoor dat haar 
mesje goed scherp is.                
 

 

Lisa met haar plechtige communie 
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Dienen in Antwerpen  
 
Lisa was 14 jaar toen ze ging dienen in 
Antwerpen. Om de 2 weken kwam Lisa 
naar huis, het andere weekend bleef Lisa 
bij een tante in Deurne overnachten omdat 
het te kostelijk was om elke week naar huis 
te komen. De mensen waar Lisa ging 
dienen hadden een fabriekje en maakten 
kleding voor de oorlog. Lisa deed bij hen 
het huishouden. Ze werkte daar heel graag. 
 
 
 
Oorlog  
 
Lisa was 16 jaar toen de oorlog uitbrak en toen moest ze vluchten 
met haar ouders. Ze kwamen terecht bij familie in Deurne. Met vier 
huishoudens sliepen ze in de schuilkelder van Kasteel Rivierenhof. 
14 dagen hebben ze daar verbleven voordat ze terug naar 
Rijkevorsel konden. Thuisgekomen zagen ze dat het varken dat 
voordien geslacht was ondertussen was opgegeten. Gelukkig 
hebben ze geen honger moeten lijden omdat ze 4 beenhouwers in 
de familie hadden. Wanneer Lisa daar ging helpen met het 
slachten, werd ze uitbetaald in vlees. 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lisa in haar jonge jaren 
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Kennismaking met Frans  
 
Tijdens de oorlog werkte Lisa in het groentefabriekje in het 
gebouw waar nu de IKO is. De groenten kwamen er met de tram 
aan. Lisa sorteerde de groenten en liet ze in de oven drogen. Het 
is daar dat ze haar man, Frans Peerlinck, leerde kennen. Lisa 
heeft daar ongeveer een jaar gewerkt en is dan in Minderhout 
gaan werken bij Mathieu, een pantoffelfabriek.  
 
 
 
 

 
Lisa en Frans trouwden in 1944. Het 
feest was bij Lisa thuis. Er werd 
lekker gegeten. Op de menu stond 
koude schotel met soeprol, 
bouillonsoep, gekookte aardappelen, 
groene snijboontjes met botersaus, 
witte boontjes, varkensgebraad en 
rijstpap met bruine suiker. In die tijd 
werd er niet gedanst, maar wel 
gezongen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huwelijksfoto van Lisa en Frans 
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Het jonge gezinsleven  

Het jonge koppel ging bij de ouders van Frans wonen. In 1950 
werd hun eerste zoon, Henri geboren. Dochter Maria zag het 
levenslicht in 1952. Eveline werd geboren in 1954 en Rita in 1955. 
Ondertussen zijn er 4 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. 

 
Henri en Maria     Eveline en Rita    
 
Toen Lisa zwanger was, stopte ze met werken in de 
pantoffelfabriek. Vanaf dan zorgde Lisa voor het huishouden en de 
kinderen. Lisa ging terug werken toen de kinderen naar school 
gingen. Ze werkte op 5 verschillende plaatsen. Haar schoonouders 
zorgden mee voor de kinderen en Lisa heeft voor haar 
schoonouders gezorgd tot aan hun dood. Toen Henri, Maria en 
Rita getrouwd waren, bleef Eveline thuis wonen. Daar had Lisa 
veel hulp van en daarom kon ze zo 
lang blijven werken.  
 

 
 
 
Lisa en Frans 

tijdens het huwelijk van 
één van de kinderen 
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Tijdens het Heilig Bloed en wanneer er grote feesten waren, hielp 
Lisa mee in de keuken van hotel-restaurant ‘De Tram’. Lisa bleef 
werken tot ze 67 jaar ging. Daarna is ze gestopt omdat haar man 
ook op pensioen was. Haar laatste werkplek was bij Julia Van Den 
Heuvel, die nu woont in blok B.  
 
Lisa en Frans bleven op zaterdag en zondag helpen bij haar zus 
Eveline. Zij waren zelfstandige. Vanaf toen hadden ze meer tijd om 
te profiteren. Tot Frans ziek werd. Al op 67-jarige leeftijd is Frans 
overleden. Lisa heeft daarna nog 35 jaar met haar dochter in de 
Achtelsestraat gewoond. Samen met Evelien maakte ze er het 
beste van. Ze maakten samen vele fietstochten met enkele 
vrienden en natuurlijk hoorde daar een terrasje bij. Wat hebben ze 
toch veel plezier gemaakt samen!   
 

Bezige bij  
 

Lisa was lid van verschillende verenigingen. Ze was lid bij de 
gepensioneerden, de weduwen, KVG, Ziekenzorg en de 
hobbyclub. Handwerken was één van Lisa’s hobby’s. Haken, 
breien en naaien deed ze allemaal. Ze ging elke week naar de 
hobbyclub met Evelien. Wanneer ze hulp nodig had met haar 
breiwerk, ging ze naar Maria Dierckx. Ook Lisa hielp Maria wel 
eens uit de nood. Nog steeds is er een warme vriendschap tussen 
de twee dames. Maria is nu de vaste vrijwilligster van Lisa. Samen 
gaan ze mee op uitstap en wekelijks spreken ze af voor het 
woensdagse cafetariabezoek. 

 
De hobbyclub, Lisa, zittend in stoel 2de rechts vooraan. 
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Dochter Maria had een plezierboot en daar waren Lisa en Evelien 
in het weekend vaak te vinden. Met de boot kwamen ze op 
verschillende plaatsen in België en Nederland. 
Dochter Rita had een vaste staanplaats op de camping in Breebos 
en daar was Lisa wekelijks te vinden met dochter Evelien. Was ze 
niet op de boot, dan was ze op de camping. Aan die tijd heeft Lisa 
nog vele mooie herinneringen. “Lisa kijkt terug op een schone 
oude dag”, zegt ze.  
 
 
 

 
Bertha (zus van Lisa) – Lisa – dochter Evelien 

 
 
Naar het woonzorgcentrum 
 
Tijdens een opendeurdag in de Wingerd nam Lisa het besluit om 
zich alvast in te schrijven in het woonzorgcentrum. Er was een 
lange wachtlijst.  
 
Ongeveer een jaar later kreeg Lisa telefoon dat er plaats was. 
Deze stap was niet gemakkelijk voor haar, want voor het eerst 
werd ze gescheiden van haar dochter Evelien.  
 
Evelien ging in de Muylenberg wonen, in Turnhout. Omdat Evelien 
het zo naar haar zin had daar, vielen er heel wat zorgen van Lisa’s 
schouders. Ze was het vlug gewoon in de Wingerd en deelde 
samen een appartement met Cieke Stoffels.  
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Lisa maakte snel nieuwe vrienden en deed aan vele activiteiten 
mee. Een lange periode hadden ze een vast kaartgroepje. Dat was 
een schone tijd.  
 
In het weekend werd ze op zondag nog steeds opgehaald om mee 
naar de boot of de camping te gaan. Ook Evelien kwam mee en 
dan waren ze met de hele familie samen. Op de camping waren er 
vele bekenden en het deed deugd om hen telkens terug te zien. 
 
Toen Lisa ongeveer een jaar in het woonzorgcentrum woonde, 
heeft ze helaas afscheid moeten nemen van haar dochter Evelien 
die onverwachts overleden is. 
Dit was een heel moeilijke periode voor Lisa. Dankzij haar 
kinderen, die haar zo goed bijstonden, heeft ze opnieuw de moed 
gevonden om hiermee verder te leven. 
 
 
 
 
 

 
Lisa met achterkleinkind June 
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Positief blijven  
 

Heel haar leven lang heeft Lisa hard gewerkt. Nu probeert ze met 
zoveel mogelijk activiteiten mee te doen. Stilzitten kan ze nog 
steeds niet.  
 
De laatste jaren zijn haar ogen erg achteruit gegaan. Handwerken, 
lezen of kaarten gaat niet meer. Toch blijft Lisa positief. Als de 
activiteit niet meer lukt voor haar, dan komt ze er gewoon voor de 
gezelligheid bijzitten. 
 
Lisa probeert er elke dag het beste van te maken. We hopen dat 
ze hier in het woonzorgcentrum nog van vele mooie dagen kan 
genieten.  
 
Bedankt Lisa om je verhaal met ons te delen. 
 
 

 
(nl.vecteezy.com, z.d.) 

 

https://nl.vecteezy.com/random-objects/58198-cartoon-zon-vector
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Medewerker in de kijker 
 

 

Naam: Michelle Snels   

Beroep: Onthaalmedewerker 

Hoe lang werk je hier: Sinds mei 2019 

Geboortedatum: 2 januari 1995 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Broers en zussen: 1 zus Ariane 

Kinderen en kleinkinderen: Geen 

Woonplaats: Hoogstraten 

Hobby’s: Lezen, op reis gaan, spelen 

met onze puppy Truus 

Sport: Zwemmen en lopen 

Lievelingsliedje/ Lievelingsgroep: Neck Deep, The Story So Far, 

Real friends 

Lievelingsdier: Alle dieren, ik ben een echte dierenvriend! 

Lievelingseten: Gezellig barbecueën 

Mooiste film: Once Upon A Time in Hollywood 

Mooiste boek: De wereld volgens Garp 

Grootste wens: Een grote doorreis maken door Azië, Australië, 

Canada & Zuid-Amerika! 
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