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Voorwoord  
 

Beste bewoner, familie, vrijwilliger en bezoeker,  
 
Zoals je in het vorige Briesje kon lezen, is Trees Mertens eind april 
met pensioen gegaan als directeur van het woonzorgcentrum. We 
willen haar nog bedanken voor haar jarenlange enthousiaste inzet! 
 
Even kennismaken met 2 nieuwe gezichten in huis?  
 
Christine de Beukelaar, stafmedewerker woonzorg en ikzelf, Els 
Timmermans, directeur woonzorg, zijn op 4 mei met volle goesting 
gestart in onze nieuwe job.  Christine heeft veel ervaring opgedaan 
als kwaliteitscoördinator in het ziekenhuis van Turnhout.  Zelf werk 
ik hier sinds 1995.  De eerste 11 jaren als directrice van het 
vroegere rusthuis, daarna 12 jaar als OCMW-secretaris en 1,5 jaar 
manager op de personeelsdienst.  En nu heel bewust de stap 
gezet terug naar het woonzorggebeuren. 
 
Samen met iedereen die hier werkt of vrijwilligerswerk doet, willen 
we blijven inzetten om het wonen en leven in Stede Akkers zo 
aangenaam mogelijk te maken. 
 
Sinds maart zijn door de strenge coronamaatregelen de deuren 
van ons huis dichtgegaan.  En ondanks de raamcontacten en het 
videobellen met je familie, beseffen we maar al te goed dat dit niet 
hetzelfde is als een keer gewoon met elkaar te kunnen babbelen.   
 
Alle medewerkers hebben zich ongelooflijk ingezet om het in huis 
gezellig te maken, extra aandacht te schenken aan de kleine 
dagdagelijkse dingen.  Het raakt me dan ook als medewerkers 
vertellen dat de band met de bewoners alleen maar sterker is 
geworden.  
 
Nu de maatregelen vanuit de overheid versoepeld worden, kijken 
we week per week hoe we dit in huis kunnen doorvoeren.  Voor 
sommige bewoners gaat dit niet snel genoeg, anderen vragen om 
hier zeer omzichtig mee om te gaan. Weet dat we aandacht blijven 
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hebben voor zowel de warmmenselijke aanpak, als voor jullie 
veiligheid.  
Mocht er toch een opflakkering zijn van het coronavirus, zullen we 
de maatregelen moeten herbekijken.  
 
Tot slot geef ik nog graag mee dat we in de zomermaanden maar 
liefst twee 100-jarigen in ons midden mogen vieren; met name 
Maria Vindevoghel en Louisa (Wiske) Mertens. Dankjewel Maria 
en Wiske dat we een inkijk mogen nemen in jullie rijkgevulde leven 
dat maar liefst 100 jaar omspant. Ook Frans en Lisa vieren hun 
65ste huwelijksverjaardag. Daar zijn we trots op. Proficiat! 
 
 
 
Een hele fijne zomer gewenst samen met jullie familie en vrienden. 
 
 
Els Timmermans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Links: Christine de Beukelaar      Rechts: Els Timmermans 
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 Activiteiten JULI & AUGUSTUS  
 

De activiteitenkalender van juli & augustus ontbreekt omwille van 

de coronamaatregelen. Uiteraard doen de paramedici hun uiterste 

best om fijne alternatieven aan te bieden. 

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

die graag zouden langskomen om jullie mee te hamsteren. 

  

© The Daily Telegraph 
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Even terugblikken 
 

Afbraakwerken oud rusthuis 

De afbraakwerken van het vroegere rusthuis brengen heel wat 

bedrijvigheid met zich mee. Zeker de bewoners van blok C kunnen 

de werkzaamheden nauwgezet volgen. 
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Beweging 

Elke week turnen en zetelfietsen we hier met de glimlach. 

 

Blok A 

 

 

Blok B           Blok D 
 

  

Blok D 
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Borrelkar 

Een frisse cola, een trappist of een glas wijn smaakt altijd. Daarom 

passeerden we met onze borrelkar langs alle kamers. 

 

Blok A 
 

 

Blok C 

 

 

  

Blok D 

Blok B 

Blok B 
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Contacten 

Niets is dezer dagen belangijker dan contact houden met de 

mensen die we graag zien. Daarom blijven we inzetten op de 

raamcontacten en het videobellen. 

 

 
Blok A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok D 

Blok D 
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Dag van de aardbei 

Dit jaar konden de Ghesellen van de Aardbei wegens de 

coronamaatregelen helaas niet zelf langskomen in het 

woonzorgcentrum. Toch wilden zij graag alle bewoners een hart 

onder de riem steken. Daarom trakteerden ze iedereen op verse 

aardbeien. En of die gesmaakt hebben! 

 

Blok A      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A 

Blok C 
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Blok B         Blok B 

 

 

 

 

Blok C            

 

 

 

 

 

 

Blok D 
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Terrassen 

Bij goed weer kunnen de bewoners genieten op de ruime terrasen. 

Zo wordt er wel eens buiten gegeten of samen iets gedronken. 

 

Blok D 

 

Blok C 
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Blok B 

 

Blok A 
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Gezelschapsspellen spelen 

Gezelschapsspellen zijn niet alleen gezellig om samen te spelen, 

ze houden onze hersenen ook fit. Veel bewoners spelen 

regelmatig samen een spelletje rummikub. 

      

Blok A     Blok D 
 

 
Blok C 
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Optreden Jos Bluekens 

Jos bracht met veel enthousiasme zijn discobar mee en plaatste 

die buiten rond het WZC. Hiermee zorgde hij voor veel 

luisterplezier vanop de terrassen en vanuit de kamers. 

Bedankt Jos! 

 
 

 

 

Blok B 
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Optreden Kamerkoor Vialta 

Bewoners zaten vanop de terrassen geboeid te luisteren naar de 

prachtige klanken naar aanleiding van het optreden van het 

Kamerkoor Vialta. Hartelijk dank! 

 

 

Blok D 
 

 

 

Blok B 
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Blok A 

 

 

 
Verwennerij 

De bewoners werden op verschillende manieren in de watten 

gelegd: een voetverzorging, een handmassage, krullen in de haren 

draaien, een verfrissend ijsje met advocaat, lekkere verse wafels, 

… En of er genoten werd! 

 

Blok A 

Blok C 

Blok A 
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Blok C Blok A 

Blok B 

Blok D 
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Blok C 

 

 

 Blok C 

Blok B 

Blok C 
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Blok D       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Blok D 

Blok B 

Blok C 



21 
 

 

Wandelingen 

Al een paar weken konden we genieten van prachtig lenteweer. 

Bewoners gingen met een medewerker wandelen en konden zo 

een frisse neus halen. Het leverde heel wat mooie foto’s op! 

 

Blok A 
 

 

 

 

BlokC 

Blok C 
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Blok A      Blok B             
  

 

 

 
Blok A       

 

 

 

Blok B 
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Blok B      Blok B 

 

 

 

 

 
 

Blok B Blok D 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Juli 2020 

 

blok A 

Vermeiren Lisa 07/07/1937 83 j A007 
Jacobs Mit 20/07/1936 84 j A510 
Vindevoghel Marie 22/07/1920 100 j A312 

 

blok B 

Van de Looverbosch José 03/07/1936 84 j B007 
Jacobs Maria 23/07/1946 74 j B005 
Oostvogels Berry 25/07/1939 81 j B209 
 

blok C 

Van Gestel Jos 08/07/1932 88 j C211 
Marynissen Gusta 10/07/1948 72 j C006 
Hofkens Liesbeth 17/07/1932 88 j C305 

 

blok D 

Verheijen Rit 17/07/1932 88 j D305 
 

  

© www.kadeaumeesters.nl 
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Augustus 2020 

 

blok A 

Goris  Frans 08/08/1928 92 j A205 
Leenaerts Louisa 24/08/1928 92 j A005 
De Groot May 25/08/1932 88 j A206 

 

blok B 

Dekkers Maria 03/08/1944 76 j B206 
Vermeiren Wiske 07/08/1926 94 j B214 
Dierckx Maria Theresia 09/08/1935 85 j B309 
Van Opstal Herman 12/08/1936 84 j B511 
de Bie Anna 15/08/1930 90 j B307 
De Meyer Maria 16/08/1926 94 j B312 
Mertens Louisa 20/08/1920 100 j B011 
Herrijgers Maria 21/08/1933 87 j B313 
Mertens José 22/08/1929 91 j B513 

 

blok C 

Mertens Jef 01/08/1927 93 j C309 
Eykens Yvonne 10/08/1933 87 j C508 

 

blok D 

Huijbrechts Dré 01/08/1933 87 j D009 
Vinkx Elisa 26/08/1935 85 j D513 
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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  
 

Schuurmans Rica Brosens Jaak 
 

 

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: C 213 kamer: C 506 

  

Kruitwagen Dick Van den Born Rinus 

 

 

  

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: B 505 Kamer: A 012 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Anthonissen Jos   ° 30/11/1925 - † 19/04/2020 
Borghmans Anna   ° 17/03/1942 - † 21/04/2020 
Govers Lucie    ° 17/06/1926 - † 25/05/2020 
Aerts Lisa    ° 21/05/1926 - † 25/05/2020 
Van Dijck Gust    ° 21/07/1925 - † 04/06/2020 
Kustermans Nelly   ° 08/04/1936 - † 14/06/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ieder afscheid valt een traan, 

omdat je iemand moet laten gaan, 

waar je zo aan bent gehecht 

verdriet dat is een groot gevecht 

Veel sterkte  

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=overlijden&source=images&cd=&cad=rja&docid=TENyPeoMoQ90fM&tbnid=YnXL4ChEnPAcIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.krabbelme.nl/?p=krabbel&c=392&s=70&ei=XsVmUantJoPfPfeggLAC&bvm=bv.45107431,d.ZWU&psig=AFQjCNFjRaaG1BbyEW-m8ZUmW0mQSSxo0w&ust=1365775478889139
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Anthonissen Jos    ° 30/11/1925 - † 19/04/2020 

D 210    

Jos,  
 

8 maanden heb je hier bij ons in blok D 

gewoond. De stap naar het 

woonzorgcentrum was niet gemakkelijk 

voor jou. Het liefst wou je zelfstandig 

blijven.  

Je was niet getrouwd en had geen 

kinderen. Er werd goed voor jou gezorgd 

door je nichtjes. Ze stonden altijd voor je 

klaar.  

 

Ook toen je naar blok D verhuisde, stonden ze voor jou klaar. Je 

werd verwend met allerlei lekkers. Daar kon je zo van genieten als 

je ’s middags in je kamer was. In de voormiddag was je in de 

leefruimte. Dan kwam de kinesist langs en kreeg je een massage 

voor de pijn in je schouder. Daar had je deugd van. 

Je hoorde en zag niet goed. Daardoor had je weinig interesse in 

de activiteiten. Je was op jezelf en was graag in je kamer.  Je 

genoot van de contacten met de stagiairs en de medewerkers.  

Een grapje van de medewerkers kon je wel waarderen. We 

werden dan beloond door een lach en zagen je ogen schitteren. 

Wanneer we pannenkoeken, wafels of appelbeignets bakten, was 

je in je nopjes en was je steevast van de partij.  Je kon er wel je 

vingers bij aflikken.  

Je zus Maria woonde in blok C. Net voor haar overlijden eind vorig 

jaar ben je nog afscheid gaan nemen van haar. En nu moeten wij 

helaas afscheid nemen van jou.   

Jos, we hadden graag nog meer samen met jou willen doen.  We 

beseffen ook dat je nu verlost bent van je pijn.  

Rust zacht.  
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Borghmans Annie    ° 17/03/1942 - † 21/04/2020 

B 205 

Annie, 

 

Bijna 12 jaar woonde je hier bij ons. Je 

kwam van Oud-Turnhout. De gedachten 

aan je moeder, waar je voordien steeds 

mee samenwoonde, waren nooit ver 

weg. Jullie hadden een zeer hechte 

band.  Je droeg haar ring, vaak droegen 

jullie dezelfde kleren, gingen samen iets 

drinken, naar dancings en jullie gingen 

ook samen op reis.   

Samen met ons ging je graag mee op uitstap, naar de markt of 

een terrasje doen. Een wijntje of een kriek kon je dan wel smaken.  

In het begin breide je nog, nam je deel aan het turnen, zetelfietsen, 

bingo, ... Muziek maakte jou vrolijk. En zelfs zonder muziek begon 

je vaak spontaan een lied te zingen. Als het je goed ging, mochten 

we het allen horen. Dan zong je: ”Hola di jee, olé.” En volgde er 

een schaterlach. 
 

Je spontaniteit maakte dat je snel contact legde met anderen.  

Je was geïnteresseerd in het wel en wee van de medewerkers en 

stelde hen allerlei vragen. Je kon ook een welgemeende 

dankjewel laten horen.  

Het Briesje hield je nauwkeurig in het oog omdat je graag wist wat 

er te doen was. De tv mocht na het ontbijt tijdig op. Je kon erg 

genieten van de muziekzender MENT, samen met je buurvrouw 

Maria. Zij was jarenlang je vertrouwde gezelschap.  

Het was ook altijd fijn om te zien hoe je je mooiste glimlach 

tevoorschijn toverde als er een foto getrokken werd.  

De laatste tijd ging het je minder goed en je gezondheid ging 
achteruit. We hadden echter niet gedacht dat we zo snel afscheid 
van je moesten nemen.   
Lieve Annie, we zullen je niet snel vergeten. Rust zacht. 
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Govers Lucie     ° 17/06/1926 - † 25/05/2020 

D 012 

Lucie,  

 

De stap om naar woonzorgcentrum Stede 

Akkers te komen was groot voor jou. Na 

een ziekenhuisopname en een tijdelijk 

verblijf in ‘De Dennen’ besefte je dat 

zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk 

was. Op 22 februari 2017 kwam je in blok 

D wonen.  

 

Je man Frans kwam je elke dag 

bezoeken. Hij voelde zich hier goed thuis en leerde net zoals jij de 

medewerkers en de bewoners goed kennen. Samen deden jullie 

mee met de activiteiten. Je was er graag bij en zorgde voor de 

vrolijke noot. Je vertoefde ook graag op je kamer. Soms lukte het 

ons niet om je te motiveren om je kamer uit te komen. Je genoot 

daar van de mooie bloemen en het zicht op de Sint 

Katharinatoren. Elke morgen zei je: “Goede morgen, Katrientje.” 

Elke avond sloot je de dag af met: “Slaapwel, Katrientje.” Wekelijks 

deed je oefeningen met de kinesist om goed fit te blijven. Zo bleef 

je dapper met je rollator naar de leefruimte stappen. 

Op 19 oktober 2017 vierden jullie je 60ste huwelijksverjaardag hier 

samen met de bewoners. De vele foto’s brengen de mooie 

herinneringen terug boven.  

De laatste periode was je meer in de leefruimte. Je werd minder 

mobiel. Het zelfstandig stappen ging helaas niet meer. Na de 

laatste val zagen we dat je meer en meer je rust nodig had. 

Regelmatig zagen we je wegdutten. Het leven ging als het ware 

een stukje aan je voorbij.  

Lucy, we zullen je blijven herinneren als een lieve fiere dame. We 

hebben graag voor jou gezorgd.  

Rust zacht.     
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Aerts Lisa     ° 21/05/1926 - † 25/05/2020 

D 207 

Lisa,  

Toen je eind 2015 in blok D kwam wonen 

was je nog gaande en staande. Je zat 

graag in je kamer op je vertrouwde plaats 

voor het raam.  

De krant las je het liefst rustig in je kamer. 

Zo bleef je van alles goed op de hoogte. 

De uitstap naar Meersel-Dreef was een 

belangrijke uitstap voor jou. Jaarlijks ging 

je mee. De ontmoetingsmomenten sloeg 

je nooit over. Samen met mensen uit 

Meer over Meer babbelen deed je zo graag. Je kon zo genieten 

van een gezellige buurt. Tijdens al de activiteiten met de klein- en 

achterkleinkinderen was je erbij. Altijd waren er wel klein- of 

achterkleinkinderen ingeschreven. Je 12 kinderen zorgden ervoor 

dat er dagelijks iemand van de kinderen op bezoek kwam. Zo werd 

je goed op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes.  

Je had een bijzonder goed geheugen. Op je 94ste kende je al je 

klein- en achterkleinkinderen nog bij naam. Je was ook bezorgd 

om iedereen. Je schoonbroer Louis Vermeiren woont in blok C. 

Anna Janssen, je schoonzus woont in blok D. Ze kwam je vaak 

een bezoekje brengen. In de vijf jaren die verstreken, ging je 

gezondheid stilletjes achteruit. Rechtstaan en zelf wandelen werd 

steeds moeilijker. Je was niet graag afhankelijk van anderen, maar 

het kon echt niet anders. De laatste periode bracht je de 

voormiddag door in de leefruimte voor het raam. In het gezelschap 

van Lisa en Annie kon je zwaaien naar je familie en alle bekende 

mensen die langskwamen. Dag na dag zagen we je als een 

kaarsje uitdoven. Je voelde aan dat je tijd was gekomen.  

Rust zacht.    
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Van Dijck Gust    ° 21/07/1925 - † 04/06/2020 

C010 

Lieve vrolijke Gust, 

 

Twee jaar geleden, op 8 april, kwam 

je bij ons in het WZC wonen. Een 

stap, een laatste verhuis waar je niet 

helemaal met volle goesting aan 

begon. Oude bomen verplant men 

niet, zeggen ze wel eens. Deze oude 

boom heeft nochtans zijn wortels in 

twee jaar tijd stevig neergezet. Je 

optimisme en humor waren je troeven. 

Jouw sterkte en jouw kracht zorgden ervoor dat er vrijwel direct 

goede fundamenten werden gelegd om te bouwen aan je laatste 

woon- en leefomgeving. Nooit gedacht dat we samen zoveel 

zouden lachen. ‘Lach, leef en heb lief’, een slogan die op jouw lijf 

geschreven is. 

 

Afhankelijk worden van anderen, de zorg uit handen geven, is 

gemakkelijker gezegd dan gedaan. Van een actief buitenwerkende 

man, kwam je meer en meer binnen te zitten. Op het einde was je 

gekluisterd aan je relax en rolstoel. Je kon je hart ophalen aan de 

vele mooie herinneringen van het boerenwerk, je talloze hobby’s 

buiten waaronder het motorrijden en het wandelen. 

 

Al snel wisten we waar je gevoelige snaren lagen.  Hoe fijn was 

het goed te weten wat we aan elkaar hadden.  Je band met 

sommige medewerkers was echt uniek en maakte ook van je 

laatste woonplaats een echte thuis. 

Gust, draag je boodschap ‘lach, leef en heb lief’ nu maar uit van 

hierboven, dan zullen wij verder leven naar jouw voorbeeld. 
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Kustermans Nelly    ° 08/04/1936 - † 14/06/2020 

D 309 

Nelly,  

Toen je eind februari 2018 in blok D 

kwam wonen, hadden we de indruk dat je 

je snel thuis voelde hier bij ons. Voor de 

kinderen was het loslaten en het 

aanpassen moeilijker. 

We leerden jou kennen als een hele lieve 

zachtaardige vrouw. Je zag er altijd even 

modieus en netjes uit. Het liefst hielp je 

ons de hele dag mee met huishoudelijke 

taken. Stilzitten was niets voor jou. Je 

had het graag allemaal netjes, net zoals het vroeger ook was bij 

jouw thuis.  

Je genoot ervan als er kleuters op bezoek kwamen. Wanneer er 

een optreden was of bij een muziekactiviteit, dan kwam je 

geregeld op de ‘vloer’. Tijdens het walsen neuriede je de liedjes 

mee. Je had een voorliefde voor accordeonmuziek. Bij alle 

activiteiten was je aanwezig. Als je niet actief meedeed, dan 

genoot je van het gezelschap en het leven om je heen. We zagen 

je ogen twinkelen als je familie op bezoek kwam. Je 5 kinderen en 

11 kleinkinderen kwamen op de eerste plaats voor jou.  

Door je ziekte kon je je soms onrustig voelen. Muziek en het 

gevoel voor iemand te kunnen zorgen, gaf je rust.  

We zagen je gezondheid dag na dag achteruit gaan nadat je 

terugkwam uit het ziekenhuis. Iedereen probeerde zo goed 

mogelijk voor jou te zorgen en het jou zo comfortabel mogelijk te 

maken. We wisten dat we je moesten laten gaan. Afscheid nemen 

is nooit gemakkelijk, maar deze coronaperiode maakt het extra 

moeilijk. 

Lieve Nelly, je was zo graag gezien door iedereen. We gaan je 

lieve lach en je gezelschap missen. Het geeft ons troost te weten 

dat je nu verlost bent van alle pijn. Rust nu maar…                                                  
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De eeuw van Marieke Vindevoghel 
 
Maria Vindevoghel werd op 22 juli 1920 
geboren te Hoogstraten, als enige dochter 
van Petronella Van Den Bogerd en Jozef 
Vindevoghel.  
Ze had nog 3 broers: Louis, Frans en 
Marcel. Zij zijn reeds overleden. Zij was de 
2de in de rij van 4. 
Maria woonde eerst in de Vossegang in 
Hoogstraten. Daarna verhuisde het gezin 
naar de Minderhoutsestraat.  
In haar jeugd is ze een tijdje in Doornik 
geweest bij haar tante Wis, die zelf geen 
kinderen had. Na de lagere school volgde ze de opleiding snit en 
naad. 
Maria werkte daarna in het Zwanenhof in Hoogstraten, een hotel 
en restaurant. Later was ze in dienst bij fotograaf Jacobs. Ze hielp 
er in het huishouden en in de winkel. 
 

Op 1 mei 1943 trouwde ze met Jos Koyen. 
Ze stapten te voet naar de Sint-
Katharinakerk om te huwen en daarna werd 
er gefeest bij haar ouders thuis. 
Hun 70ste huwelijksverjaardag hebben Maria 
en Jos hier bij ons kunnen vieren. Ze 
woonden toen allebei in ons 
woonzorgcentrum. 
Midden in de oorlog ging het jonge koppel in 
Meer wonen, in de John Lijsenstraat op 
Werkhoven. Ze woonden er in bij Sus 
Martens en Wis Godrie. Daar is hun eerste 
dochter Gerda geboren. 

Daarna verhuisde het gezin naar Hoogstraten. Eerst woonden ze 
in de Minderhoutsestraat. Daar werd hun zoon Jos geboren. 
Vervolgens verhuisden ze naar de statie waar Ludo en Hilde het 
levenslicht zagen. Hun jongste telg Mark is in de 
Minderhoutsestraat geboren. Als het bij de familie van Maria over 
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‘de straat’ gaat, weet iedereen welke straat er wordt bedoeld. 
In 1962 verhuisde het gezin Koyen-Vindevoghel naar hun eigen 
woning in ‘de straat’, naast de ouderlijke woning van Marie. 
 
Marie deed het huishouden. Ze heeft altijd graag gelezen en dat 
doet ze nu in het WZC nog steeds. Ze hield ook van breien en 
naaien. Ze naaide zelf kleren voor haar kinderen en breide ook 
truien. Op zondagmiddag was het soms een echte breikrans met 
dochters en schoondochters. 
Ook van een goede film kon ze genieten. Af en toe ging ze met 
Jos naar cinema Roma in Hoogstraten. 
Toen de kinderen nog jong waren, maakten ze op zondag wel 
eens een fietstochtje of bezochten ze hun grootouders in Meer. 
Toen Jos op pensioen ging, hebben ze nog verschillende reizen 
gemaakt, meestal met Jef Krols (neef van Jos) en zijn vrouw 
Hortense.  
Maria houdt van bloemen. Vroeger tuinierde ze heel graag en 
teelde ze zelf haar groenten. 
 
Maria houdt veel van 
haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen.  
Haar kleinkinderen Jan, 
Stefan, Els, Tinneke(†), 
Catherine, Tom(†), An, 
Elien en Niels waren 
graag bij moemoe. Het 
was er thuis op zondag 
dikwijls ‘de zoete inval’. 
Ze kwamen er om te 
spelen, te snoepen, frikandellen te eten,... De jongste 
kleinkinderen kwamen ook geregeld logeren bij vovo en moemoe. 
Niets was te veel voor Maria. 
 
Ook met haar achterkleinkinderen Thomas, Wout, Seppe, Kasper 
en Daan is ze heel begaan. Ze kan genieten van foto’s en filmpjes. 
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Toen Jos zijn 
gezondheid 
achteruitging, zijn ze in 
april 2013 naar het 
WZC verhuisd. Daar 
genoot Marie samen 
met Jos van de 
bezoekjes van haar 
familie. Hun zoon Jos 
was ook in het WZC en 
bezocht hen 
regelmatig. Zoon Jos 
overleed helaas in 
2017. Samen hebben ze hier nog mooie momenten mogen 
beleven. Zo ook hun 70ste huwelijksverjaardag. Haar man Jos 
overleed in 2016.  
 
Nu ze 100 wordt, is ze nog altijd een kranige dame. Marie is nog 
zeer mobiel, enkel haar gehoor laat haar soms in de steek. Ze 
leest nog veel en krijgt graag bezoekjes van haar familie. 
Het liefst van al zit ze rustig op haar eigen kamer te genieten van 
het mooie uitzicht. 
 
Marieke, nog een dikke proficiat met jouw mooie leeftijd van 100 
jaar. We wensen je nog mooie jaren hier en een goede 
gezondheid. 
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Nieuws van de medewerkers 
 

Marion Van Den Hoven 
op pensioen 
 
Sinds 12 februari 2001 
was het 
woonzorgcentrum een 
gedreven zorgkundige 
rijker. Het werken met en 
voor bewoners was 
Marion haar passie. Je 
werkte met veel plezier 
in blok A.  
Sinds eind januari heb je 
tijd om van je pensioen 
te genieten, Marion!  
 
 
 
 

Dankjewel voor die ongelooflijke inzet gedurende al die jaren. 
 
 
Ook Erna Van Der Stuyft is 
sinds 1 juni met pensioen. 
 
Erna, je hebt meer dan 44 jaar 
met hart en ziel als zorgkundige 
gewerkt voor vele bewoners en 
hun familie. Je was ook een fijne 
collega in blok C.  
Je hebt de verhuis van het oude 
naar het nieuwe woonzorgcentrum 
mee in goede banen geleid. 
Bovendien was je ook een vaste 
waarde als pedicure.  
Geniet nu vooral van je 
welverdiende pensioen.   
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Geboorte Yanthe 
 
Op 18 april 2020 werden Anke Vanschoonbeek, zorgkundige in 
blok A, en Dennis Van Dyck trotse ouders van de prachtige 
Yanthe. 
 

 
 
13 mei 2020 overleed Yanthe. Ze vocht heel hard, maar helaas 
kon ze dit gevecht niet winnen. 
Ze is nu het mooiste sterretje aan de hemel. 
 

Wij betuigen ons medeleven 
aan Anke, Dennis & Fhébe 
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Geboorte Sith 
 
Nicky Segers en Sam Schuurmans zijn op 2 mei trotse ouders 
geworden van hun 2de zoontje Sith.  
 
Nicky werkt in blok A. Sith woog 3,58 kg bij de geboorte en was 50 
cm groot.  
 
Proficiat! 
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Bewoner in de kijker 
 

 

Op 20 augustus viert Wiske Mertens 

haar 100ste verjaardag. We willen de 

familie van Wiske bedanken voor de 

mooie tekst.  

We kijken terug naar de voorbije 100 
jaar, naar het wel en het wee, naar 
vreugde en verdriet.  
 
Louisa Mertens werd geboren op 20 
augustus 1920 op Hal in Minderhout, 
dicht bij het kapelletje. Ze is het 3de kind 
in het gezin van Louis Mertens en 
Joanna Schrijvers.  
 
Ze hadden thuis een landbouwbedrijf. Wiske weet nog dat ze naar 
school gingen in Minderhout en dat ze ‘s morgens vroeg moesten 
opstaan om dan te voet naar de school te gaan met alle kinderen 
uit het gehucht. Wanneer ze terug van school kwamen en ze 
passeerden het laatste huis in Castelré, begonnen ze in groep te 
zingen.  
 
Na haar schooljaren in Minderhout begon ze te dienen bij een 
familie op de Lodderhoek in Hoogstraten. Ze vertrok thuis op 
zondagavond en bleef er meerdere nachten slapen. 
Zoals dat destijds gebruikelijk was gingen jongens ergens ‘buurten’ 
en zo leerde Louisa, Adriaan Verheijen van Castelré kennen. Hij 
kwam bij hun aan huis.  
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In 1948 werd er getrouwd.  
 
Het was een dubbele bruiloft: 
Louisa met Adriaan en Anna 
Verheijen (zus van Adriaan) met 
Alfons Mertens (broer van Wiske). 
De burgerlijke trouw gebeurde in 
Baarle-Nassau op 9 oktober en op 
12 oktober werd getrouwd in de 
parochiekerk van Minderhout. 
Na hun trouw gingen ze inwonen 
bij de moeder van Adriaan op de 
Schootsenhoek te Castelré, waar 
ook nog Frans Verheijen (broer 
van Adriaan) woonde. 
 
 
 

 
Het huwelijk werd gezegend 
met 3 kinderen: Maria, Jeanne 
en Magda. 
 
 
  

Wiske met haar 3 dochters 
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Castelré was een apart gehucht. Gemeentelijk viel het onder 
Baarle-Nassau, parochiaal onder Minderhout. Om naar de kerk te 
gaan en voor school gingen zij naar Wortel. 
 
Louisa had haar handen meer dan vol met het werk op de 
boerderij. De tuinbouw zoals aardbeien en augurken, de zorg voor 
het huishouden en de drie dochters. Het was hard werken zonder 
jongens! 
 
Toch was er nog tijd voor uitstappen. Zo bezocht ze de 
wereldtentoonstelling in Brussel in 1958 met de Boerinnenbond en 
won ze ooit het lot van Lourdes. Daar ging ze samen met Lisa 
Oomen naar toe. 
De dochters trouwden en zorgden voor 7 kleinkinderen en 11 
achterkleinkinderen waar ze enorm fier op is.  
 

 

Wiske met haar dochters en schoonzonen 
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Voor de kleinkinderen was destijds de grote boerderij een ideale 
plaats om te spelen en te ravotten. 
 

Na hun pensioen hebben Louisa en Adriaan samen genoten van 
familiefeestjes, uitstappen, kaarten en de kleinkinderen. 
In 1986 verloor Wiske haar man Adriaan na een slepende ziekte 
en bleef zij alleen in de grote boerderij achter. Maar het leven gaat 
verder. Fietsen met de buren, kaarten met de vriendengroep en de 
gepensioneerden. In die tijd kreeg zij ook haar huidige naam. 
Vroeger sprak men haar aan met Louisa. Met het kaarten werd dat 
Wiske. 
De invoering van de euro was voor haar geen al te groot 
probleem. Het was voor haar heel gewoon om zowel met 
Nederlandse guldens om te gaan als met Belgische franken. Dus 
omrekenen naar de euro ging vlotjes. 
In 2009 ging het alleen wonen niet meer zo vlot. Louisa verhuisde 
naar het rusthuis in Hoogstraten. Zij kreeg een kamer toegewezen 
op het einde van de ‘lange gang’. Ze werd goed opgevangen door 
de andere bewoners en al snel werd er een nieuwe kaartgroep 

Kleinkinderen van Wiske 
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gevormd. Later verhuisde ze mee naar de huidige nieuwbouw, 
alwaar ze zich ook direct thuis voelde.  
 
Ook Louisa kende verdriet. Zo 
overleed dochter Maria en recentelijk 
ook haar schoonzoon Karel. 
 
 
Ondertussen woont Wiske hier al 11 
jaar in het woonzorgcentrum en 
kennen we haar heel goed. We 
ervaren haar als een aangename 
lieve vrouw die met alle activiteiten 
meedoet. Nog steeds zelf stappend 
met haar rollator en genietend van het 
gezelschap van anderen.  
 
 
 
 

Ze houdt van lekker eten: 
vlees gebakken in ‘goede’ 
boter, gebraad, rollade, 
koude schotel en puree. 
Wiske luistert graag naar 
Radio Valencia en kijkt 
regelmatig tv. Ze is vooral 
een echte bloemen en 
plantenliefhebber. Ze vertelt 
vaak over haar tuin van 
vroeger die vol bloemen 
stond. Als het hier 
bloemschikken is, zit ze er 
ook graag bij.  
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Een kaartspel blijft ze meedoen en ze speelt haar troeven goed uit. 
Ook voor UNO voelt ze zich niet te oud en weet ze goed mee te 
spelen. Met een spel voor de zintuigen was ze bij de beste om te 
raden wat ze voelde, rook, zag, hoorde en proefde wat er 
aangeboden werd.  
 
Wiske is zeer geïnteresseerd in het weer. Je hoort haar regelmatig 
zeggen: “Het is goed dat de zon schijnt.” Wiske is heel meelevend. 
Ze wil iedereen helpen en is graag onder de mensen. 
 
Wiske, we wensen je nog een heel goede gezondheid toe.  
 
Een heel gelukkige 100ste verjaardag, lieve Wiske! 
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Medewerker in de kijker 
 

 
 
Naam: Christine de Beukelaar  

Beroep: Stafmedewerker woonzorg 

Hoe lang werk je hier? Sinds begin 
mei 2020 

Geboortedatum: 23 oktober 1979 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Broers en zussen: 3 broers en 1 zus  

Kinderen en kleinkinderen: 2 kindjes: 
Charlotte (4) en Alexander (1) 

Woonplaats: Hoogstraten 

Hobby’s: Bakken, naaien, in de tuin werken, creatief bezig zijn en 
reizen 

Sport: Fietsen, wandelen 

Lievelingsliedje: Have It All  

Lievelingszanger of -groep: Jack Johnson of Jason Mraz 

Lievelingsdier: Een koala 

Lievelingseten: Italiaanse keuken 

Mooiste film: A Star Is Born 

Mooiste boek: De vliegeraar van Khaled Hosseini 

Grootste wens: De wereld stukje voor stukje ontdekken samen 
met mijn gezin. 
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