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Voorwoord  

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  
 
We dromen over mooie warme zomerdagen. En toch waren we blij 
met de overvloedige regen. Alles is weer fris groen. Het is fijn om 
te wandelen of even te gaan zitten bij de dierenweide. De vogeltjes 
fluiten en de zon schijnt.  
 
Een beetje buitenlucht doet altijd goed. Dagelijks fietsen 
begeleiders en bewoners een toerke met de duofiets. Mooi om te 
zien.  
De Heilig Bloedprocessie op campus Stede Akkers is een 
indrukwekkend gebeuren waar veel bewoners van genieten. Op 
het moment dat ik dit schrijf weten we nog niet of de processie is 
kunnen uitgaan …  
  
Er staan weer heel wat activiteiten voor u klaar. Samen een 
terrasje doen, gaan wandelen, activiteiten met (achter) 
kleinkinderen, ... of deelnemen aan de wekelijkse vaste 
activiteiten.  
 
De jarigen in ons huis krijgen zoals gewoonlijk een bloemetje 
aangeboden door Stede Akkers. Proficiat aan de jarigen.  
 
‘In herinnering’ kijkt terug naar onze overleden bewoners. We 
bewaren hun herinnering in ons hart en verwelkomen de 
nieuwkomers. Dat ze zich hier gauw thuis mogen voelen.  
 
Bewoner in de kijker is deze maand Maria Renders. Er staat een 
prachtfoto op de voorpagina. Een mooi verhaal van een sterke en 
hardwerkende vrouw met een grote liefde voor taal. Dank u wel 
Maria dat we mochten meekijken in uw liefdevolle herinneringen.   
 
Aan u allen veel zalige zomerse zon toegewenst.  
 
 
Veel leesplezier.  
Trees Mertens 
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 Activiteiten JULI  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Maa 1 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 2 12.00u Barbecue Leefruimte 

 14.00u Muzieknamiddag B & D Leefruimte 

Woe 3    

Don 4 10.00u Tijdschriften A & D Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 5 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Djembé blok D Leefruimte 

14.00u Ontmoetingsmoment Meer Leslokalen 

Zat 6    

Zon 7 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 8 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 9 10.00u Wandeling Cafetaria 

14.00u Bloemschikken ‘zomer’ Leefruimte 

Woe 10 10.00u Breigroepje A, B ,C & D Leefruimte A1 

Don 11  Vlaamse Feestdag  

 Geen bingo  

Vrij 12 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

14.00u Ontmoetingsmoment 
Hoogstraten 

Leslokalen 

Zat 13    

Zon 14 10.00u Woorddienst C & D* Leslokalen 

Maa 15 10.00u Turnen  Leefruimte 

 14.00u Zomerwandeling met 
(achter)kleinkinderen 

Inkomhal blok B 
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien.  
 
 

Din 16 10.00u Wandeling naar de markt 
met terrasbezoek 

Cafetaria 

14.00u Volksspelen blok A Leefruimte 

Woe 17 10.00u Volksspelen blok C Leefruimte 

Don 18 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 19 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

14.00u Ontmoetingsmoment 
buitendorpse 

Leslokalen 

Zat 20    

Zon 21  Nationale feestdag  

Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 22 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 23 08.00u Ontbijtbuffet Leefruimte 

10.00u Leescontacten Leefruimte 

14.00u Volksspelen blok B Leefruimte 

Woe 24 10.00u Volksspelen blok D Leefruimte 

Don 25 10.00u Boekenbedeling A & B Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 26 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte  

14.00u Boekenbedeling blok C Kamer 

Zat 27    

Zon 28  Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 29 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 30 10.00u Tijdschriften B & C Kamer 

 14.00u Verjaardagsfeest  Leslokalen 

Woe 31 14.00u Zangkoor Leslokalen  
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 Activiteiten AUGUSTUS  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Don 1 10.00u Tijdschriften A & D Leefruimte 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 2 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 3    

Zon 4 10.00u Misviering A&B* Leslokalen 

Maa 5 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 6    

Woe 7    

Don 8 14.00u  Bingo Leefruimte 

Vrij 9 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

Zat 10    

Zon 11 10.00u Woorddienst C & D* Cafetaria 

Maa 12  Turnen  Leefruimte 

 08.00u Ontbijtbuffet Moederdag Leefruimte 

Din 13 10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

14.00u Muzieknamiddag A & C Leefruimte 

Woe 14 10.00u Breigroepje A, B ,C & D Leefruimte A1 

Don 15  Moederdag  

 Geen misviering  

 Geen bingo  

Vrij 16 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 17    

Zon 18  Woorddienst A & B* Leslokalen 
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* Voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maa 19 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

Din 20 10.00u Wandeling naar de markt 
met terrasbezoek 

Cafetaria 

14.00u Optreden Bart Van Delm Cafetaria 

Woe 21    

Don 22 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 23 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte  

Zat 24    

Zon 25 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 26 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 27 10.00u Leescontacten Leefruimte 

 10.00u Tijdschriften B & C Kamer 

14.00u Verjaardagsfeest  Leslokalen 

Woe 28 12.00u Mosselen en vol au vent Leefruimte 

14.00u Zangkoor Leslokalen 

Don 29 10.00u Boekenbedeling A & B Kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 30 10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte  

14.00u Boekenbedeling blok C Kamer 

Zat 31    
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Activiteiten in de kijker 
 
Zomerwandeling met (achter)kleinkinderen 
 
Niets is zo fijn als een gezellige wandeling. Frisse 
lucht, wind door de haren, zonnestralen op je 
gezicht, … Het wordt nog veel leuker in het 
gezelschap van je (achter)kleinkinderen.  
Wij nodigen jullie graag uit maandag 15 juli om 
14u voor een leuke, uitgestippelde wandeling 
samen met je (achter)kleinkinderen. Meer info en 
inschrijven via bijgevoegde inschrijvingsstrook. 
 
Wandeling naar de markt met aansluitend een terrasbezoek 
 
Op dinsdag 16 juli en op dinsdag 20 augustus is er de 
mogelijkheid om behalve de maandelijkse wandeling ook een 
wandeling naar de markt te maken. Aansluitend doen we (bij goed 
weer) een terrasje op de Vrijheid. Hiervoor vragen we een bijdrage 
van 3 euro via de verblijfsfactuur. Inschrijven doe je via de 

inschrijvingsstrook. 

 
Volksspelen  

Het hamerspel, tonspel of het meer 
gekende sjoelen. Er is voor elk wat 
wils tijdens een gezellige namiddag 
volksspelen. Omdat de spelen niet 
overal tegelijk kunnen doorgaan, 
plannen we voor elke blok een ander 
moment in:      Blok D 
 
Blok A Dinsdag 16 juli om 14u00  in de leefruimte 
 
Blok B Dinsdag 23 juli om 14u00  in de leefruimte 
 

Blok C Woensdag 17 juli om 10u00  in de leefruimte 

 

Blok D Woensdag 24 juli om 10u00  in de leefruimte   
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Project geboorte 

Van 16 augustus tot 31 oktober loopt er een project rond geboorte 

en alles wat er bij komt kijken. De expositiegang wordt vanaf begin 

augustus aangekleed in het teken van bevallingen. Daarnaast 

richten we een vergaderzaal in waar we herinneringen kunnen 

ophalen aan de geboortes van de eigen kinderen. Enkele 

gastsprekers komen deze gespreksgroepen mee begeleiden.  

Staat de deur open, wandel zeker even 

binnen. Ook in het weekend is deze 

kamer te bezichtigen.  

Wij zoeken nog voorwerpen die 

herinneringen kunnen oproepen. Heb jij 

thuis nog oude doopsuikerdoosjes of …, 

laat dit even weten aan An Aerts 

(an.aerts@hoogstraten.be of 

03/340.16.00).  

Optreden Bart Van Delm 

Op dinsdag 20 augustus staat er weer een muzikale namiddag 

ingepland. Dit keer gaat Bart Van Delm de mensen in de cafetaria 

doen swingen met zijn muziek. Om 14u00 zijn jullie allen welkom 

om te komen genieten.  

Mosselen en vol au vent 

Het mosselseizoen is er weer! Deze lekkernij 

serveren we aan de liefhebbers op woensdag 

28 augustus. 

Vallen mosselen bij jou niet echt in de 

smaak? Niet getreurd! Je kan ook kiezen voor 

lekkere vol au vent.  

Dat wordt smullen! 

 

mailto:an.aerts@hoogstraten.be
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Even terugblikken 
 

Aardbei maken 

 

Naar aanleiding van de Dag van de Aardbei versierden we de grote 

aardbei van groenten en bloemen met crêpepapieren bloemetjes. 

Met de hulp van enkele vrijwilligsters lukte dat aardig. Het resultaat 

mag gezien worden. Het werk was gezellig en we zijn trots op het 

resultaat!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A 

 

Fruitsalade maken 

 

Deze 2 sympathieke dames maakten 2 volle kommen fruitsalade, 

genoeg voor alle bewoners van blok C. Heerlijk. 

Het smaakte heel goed! 
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Bezoek gemeenteschool 

 

Op maandagochtend 29 april werden enkele bewoners van blok A 

& C uitgenodigd in de gemeenteschool. Het doel was om mee te 

turnen met de kleuters. Zowel jong als oud genoot tijdens de 

turnles. Nadien werden we verwend met een lekkere tas koffie of 

thee.  

 

   
Blok A 

 

 

 

 

 

 

Blok C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A & C  
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Ziekenzalving 

 

Maandag 29 april mochten alle bewoners die het wensten de 

ziekenzalving ontvangen. Graag danken wij pater Luc, Fons 

Soontjes, Bart Rombouts en Piet Van Deun hiervoor. 

 

Blok B 

Blok A 

 

 

Blok C       Blok D 
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De Ghesellen van de aardbei 

 

9 mei was het Dag van de Aardbei. De Ghesellen brachten elke 

bewoner een bakje aardbeien. Daar worden we nu toch allemaal 

‘aard-blij’ van!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A 
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Blok B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok C 

 

 
Blok D 
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Bloemschikken Pasen 

 

In alle blokken staken bewoners en vrijwilligers de handen uit de 

mouwen. Samen maakten ze prachtige paasstukjes om de tafels 

te versieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A       Blok B 

 

Blok C      Blok D 
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Meersel-Dreef 

 

Op 7 en 21 mei gingen onze bewoners op bedevaart naar 
Meersel-Dreef. 
De bedoeling was genieten van de rust, de viering en uiteraard 
van een lekkere appelflap met koffie. En dat is weer mooi gelukt. 
De weergoden waren ons telkens goed gezind. 
 

 

Blok A en C 

 

Blok B en D 
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Okra zet de bewoners in de bloemetjes 

 

Op 26 april werden alle bewoners in de bloemetjes gezet door de 

vrijwilligers van Okra. Dank je wel voor dit mooie gebaar!  

 
 

Breigroepje 

 

De breiers van alle blokken kwamen samen in leefruimte A1. Bij  

een lekkere tas koffie werden er weer veel lapjes gemaakt.  
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Soep koken  

 

Verse juliennesoep met balletjes maken met de hulp van Hilde en 

Leen. Het was gezellig en het resultaat was heel lekker. 

 
Blok C 

 

Tomatenroomsoep met balletjes 

 

Dankzij de actieve inzet van enkele bewoners werd er ’s middags 

heerlijke tomatenroomsoep met balletjes geserveerd.  

 
Blok C 
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Zangkoor met leerlingen van Klein Seminarie   

 

De leerlingen uit de klas van meester Bart zongen samen met het 

zangkoor ‘De tijd van toen’! Een mooie samenzang door jong en 

oud.  

 
 

Optreden Mai-Li  

 

17 mei zat de leefruimte op D1 helemaal vol. Daar genoten we met 

z’n allen van de ontroerend mooie liedjes en de hemelse stem van 

Mai-Li. 
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Jong leven  

 

Het is heerlijk kroelen met een poesje op schoot. Dat voelt zo 

goed!  

 
Blok D 

 

 

 

Blok B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A 
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Wandeling  

 

Na de maandelijkse wandeling even nagenieten in de cafetaria. Zo 

gewoon en zo goed!  

 
Blok D 

Muzieknamiddag blok B 

 

Tijdens de muzieknamiddag in blok B werd er ijverig mee 

gezongen. Er werd vrolijk door de zangboeken gebladerd en het 

ene na het andere liedje werd gekozen om vervolgens mee te 

zingen. 
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Turnen met kleuters van de Kleine Sem 

 

Op 20 mei kregen we voor de laatste keer dit schooljaar de 

kleuters op bezoek. Het was voor iedereen weer genieten. Wat 

een fijne samenwerking!  

 

 
Blok D 

 
Blok B 
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Ontbijtbuffet 

 

Deze keer was het smullen van heerlijke aardbeien. 

 

 
Blok C  

 

Optreden Academie voor Muziek & Woord de Noorderkempen 

 

Pianoklanken en heldere stemmen klonken in de cafetaria op 8 

mei. Het was weer genieten van de leerlingen van de academie. 
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Braderij 

 

Zondag 26 mei kwamen er enkele kortgerokte Merksplasse 

chiromeiden langs in blok C. Samen met enkele bewoners 

maakten ze een wandeling over de Vrijheid. Ze kozen een goede 

dag want het was braderij en Hoogstraten was autovrij. Dank aan 

Sanne die alles in goede banen leidde!  

 

 
Blok C 

 

Verjaardagsfeestje  

 

Elke maand genieten de jarigen en hun genodigden van het 

verjaardagsfeestje. Gezelligheid troef!  
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Feestbingo 

 

Woensdag 5 juni was het groot feest in blok C. We speelden 

allemaal samen bingo in een feestjasje. Achteraf kregen jong en 

oud een leuke prijs, een lekkere bol ijs en vers gebak. Dat was 

plezant! 

 

 

 

Muziekquiz 

 

In blokken B en D waagden enkele competitieve bewoners zich 

aan een leuke, interactieve muziekquiz. Blijkt dat ze toch veel 

meer muziek kennen dan eerst gedacht. 

 

 

Blok B 
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Knuffelhond  

 

Oh, wat is het fijn als de knuffelhonden ons komen bezoeken!  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok A - knuffelhond Lucy 

Blok A - knuffelhond Levi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok B – knuffelhond Hero 

Blok B – knuffelhond Tika 
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Blok B – knuffelhond Baily  Blok C – knuffelhond Fleur 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Blok D – knuffelhond Choco met  

vrijwilligster Lina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – knuffelhonden Luna en Mirza met vrijwilligster Yvonne  

Blok C – knuffelhond Osha 
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Bezoek aan de kapel: meivieringen  

 

In de meimaand werd de Kapel van het Gasthuis mooi versierd. 

Alle bewoners kregen de kans om even bij Maria te zijn, samen 

bidden en zingen of een kaarsje branden. 

 
 

Week van de valpreventie 

 

Van 22 tot 26 april was het de week van de valpreventie. Er 

werden bewegingsoefeningen in de gang opgehangen. Er lagen 

placemats bij het ontbijt en op vrijdag kregen de bewoners een 

interactieve infosessie over ‘hoe recht te staan na een val’ 

gegeven door de kinesisten.  
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Woonzorgcentrum achter de schermen 

 

Het begon met een open keukenmoment waar bewoners een 

rondleiding kregen in de keuken. Nu is de rondleiding uitgegroeid 

tot een ‘kijk achter de schermen’ in het woonzorgcentrum. Echt de 

moeite waard!  

   
Blok D – keuken 

 

 
Blok C – dienst schoonmaak & logistiek 
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Blok B – technische dienst 

 
Blok A – kleedkamer medewerkers 
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D-A-N-K-U-W-EL, dank u wel KVLV Meerle  

 

Voelschorten was een idee dat al 

lange tijd groeide in het 

woonzorgcentrum.Dankzij de 

enorme inzet van KVLV Meerle is 

dit werkelijkheid geworden. 

 

Uren naaiwerk leverde 20 mooie 

voelschorten op. 

Laat die zintuigen maar geprikkeld 

worden! Dank u wel! 

 

Linedance 

 

Op dinsdag 11 juni konden we genieten van de vrolijke en mooie 

danspassen van de linedancegroep.  
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Ontmoetingsmoment Minderhout 

 

Het eerste ontmoetingsmoment met de eigen dorpsgenoten vond 

plaats op 31 mei. De Minderhoutse bewoners haalden hun 

mooiste herinneringen op.  

 

 
 

Huifkartocht naar de Bouwhoeve 

 

Dankzij vrijwilliger Marcel Govaerts en zijn huifkar konden de 

bewoners met de huifkar een ijsje gaan eten in ‘De Bouwhoeve’. 

Met een overvolle huifkar reden we richting Wortel waar iedereen 

genoot van een lekker ijsje en een drankje.  

Bedankt Marcel en alle helpers om van deze namiddag een 

blijvende herinnering te maken.  
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Juli 2019 

 

blok A 

Jacobs Mit 20/07/1936 83 j A 510 

Vindevoghel Marie 22/07/1920 99 j     A 312 

Goetschalckx Jeanne 29/07/1927 92 j A 514 

 

blok B 

Van De Looverbosch José 03/07/1936 83 j B 007 

Jacobs Maria 23/07/1946 73 j B 005 

Oostvogels Berry 25/07/1939 80 j B 209 

 

blok C 

Van Gestel Jos 08/07/1932 87 j C 211 

Marynissen Gusta 10/07/1948 71 j C 006 

Hofkens Liesbeth 17/07/1932 87 j C 305 

Van Dijck Gust 21/07/1925 94 j C 010 

 

blok D 

Verheijen Rit 17/07/1932 87 j D 305 

 

 

 

 

We vieren de jarigen van juli op 30 juli 2019. 
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Augustus 2019 

 

blok A 

Goris Frans 08/08/1928  91 j A 205 

Leenaerts Wis 24/08/1928 91 j     A 005 

    

 

blok B 

Dekkers Maria 03/08/1944 75 j B 206 

Dierckx Mieke 09/08/1935 84 j B 309 

Dingenen Louis 11/08/1933 86 j B 505 

Van Opstal Herman 12/08/1936 83 j B 511 

de Bie Anna 15/08/1930 89 j B 307 

De Meyer Maria 16/08/1926 93 j B 312 

Mertens Wiske 20/08/1920 99 j B 011 

Herrijgers Maria 21/08/1933 86 j B 313 

Mertens José 22/08/1929 90 j B 513 

    

 

blok C 

Mertens Jef 01/08/1927 92 j C 309 

Eykens Yvonne 10/08/1933 86 j C 508 

Boeckx Anny 28/08/1942 77 j C 213 

 

blok D 

Vinkx Liza 26/08/1935 84 j  D 513 

 

 

We vieren de jarigen van augustus op 27 augustus 2019. 
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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  
 

Bastiaansen Maria Goris Frans 

 

 

 

 

Afkomstig van: Wortel Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: B 314 kamer: A 205 

  

Van Bavel Jaan Jochems Jan 

  

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Loenhout 

Kamer: D 205 Kamer: A 012 
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Martens Jeanne  

 

 

 

 

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten  

Kamer: A 313  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
  

https://raamfolie-sticker.nl/pluk-de-dag
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: 

 

Van Bergen Leontine   °14/12/1936  - † 25/04/2019 

Vanhaute Yvonne    °31/03/1929  - † 13/05/2019 

Stoffels Maria      °30/11/1935  - † 14/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  

https://www.seniorennet.be/ecards/
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Van Bergen Leontine   °14 /12/1936 - † 25/04/2019 

A 205 

Leontine, 

 

Je was eerst een tijdje in 

kortverblijf in Sint-Lenaartshof en 

verhuisde dan naar blok A in 

Stede Akkers. 

Je woonde voordien in de 

bejaardenwoningen en kwam dus 

terug naar vertrouwd terrein. 

 

Door je lichamelijke beperkingen had je steevast een rolstoel 

nodig. Maar dat belette ons niet om jou te omringen met de beste 

zorg. We zagen dat je week na week een beetje beter werd. 

 

Je ogen kregen weer kleur en je glimlach kwam terug boven. 

We hadden veel voldoening om voor jou te mogen zorgen. Jij was 

zo dankbaar naar ons toe. Je mantelzorgers Lief en haar gezin 

kwamen dagelijks langs. Hoe het met je ging, of je goed had 

gegeten, ze noteerden het allemaal. Ook tijdens het familieontbijt 

zorgden je mantelzorgers voor een goed gevulde tafel met 

mensen die je graag zagen. Daarom onze dank naar jouw 

mantelzorger toe, ze was als een echte dochter voor jou. Een 

welgemeende dankjewel! 

 

Leontine, het ging niet meer zo goed de laatste weken, je lag meer 

en meer op bed. Je had je rust echt nodig. Toch ben je nog 

onverwachts heengegaan. Dat de eeuwige rust altijd over jouw 

mag blijven.  

 

We blijven jou herdenken als een sterke, grote vrouw die zeer 

dankbaar was naar ieder van ons toe. We bewaren jouw 

herinnering in ons hart.   
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Vanhaute Yvonne     °31/03/1929 - † 13/05/2019 

A 313 

Yvonne,  

 

Januari 2018 kwam je in blok A wonen. 

Je woonde voordien in de serviceflats. 

Je kwam regelmatig al op bezoek in de 

cafetaria en we herkenden jou. Dat 

was fijn. Je genoot van je eigenheid op 

jouw kamer en van een wandeling 

buiten. 

 

 

Je was blij dat je dicht bij je zus Hilda kon wonen, in dezelfde blok, 

op dezelfde verdieping. 

Ook jouw broer Leo komt hier vaak in huis om een voordracht te 

geven. Natuurlijk was je dan altijd van de partij.  

Genieten deed je ook tijdens het familieontbijt. Samen met jouw 

kinderen ontbijten, deed je stralen. 

 

De laatste maanden ging het wat minder goed, maar je bleef 

volharden. Je probeerde met de rollator overal zelfstandig te 

geraken. Yvonne, ook tegenslag is op jouw levenspad gekomen. 

Je probeerde je telkens opnieuw sterk te houden, maar diep van 

binnen had je soms veel verdriet. 

 

Yvonne, we hebben graag voor jou gezorgd hier. 

We zullen jou steeds herinneren als een stil, kranig vrouwtje. Je 

was niet groot van gestalte, maar wel met een groot hart voor 

anderen. 

 
Rust zacht, Yvonne.  
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Stoffels Marie     ° 30/11/1935 - † 14/05/2019 

D 210 
 

Marie,  

 

Vorig jaar in maart kwam je in blok D 

wonen. Je lichaam wou niet meer mee. 

Dit zorgde ervoor dat je thuis niet meer 

kon blijven wonen.  

 

Je zocht je plekje hier en vond dit ook. Je 

ging samen met je buurvrouw eten. Je 

deed aan zoveel mogelijk activiteiten 

mee. En waar je het meeste deugd van 

had, was naar buiten gaan. Je hield van 

de frisse buitenlucht. Zelfs gewoon buiten gaan zitten op het terras 

deed je goed. Voor een ritje met de duofiets stond je altijd klaar. 

Dit voorjaar bij het eerste goede lenteweer ging je nog een toertje 

fietsen naar Minderhout. Minderhout lag je nauw aan het hart. Je 

was immers afkomstig van Minderhout.  

 

Met jou leerden we ook je familie kennen. Je kleinkinderen 

kwamen met veel plezier mee doen met georganiseerde 

activiteiten zoals vorig jaar de zomerwandeling, carnaval, 

paaseitjes rapen, … Daar kon je zo oprecht van genieten. We 

zagen hoe trots je op hen was. De laatste periode nam je nog 

weinig deel aan activiteiten, maar toch was je graag in gezelschap. 

En zo zagen en voelden wij hoe moedig en dapper jij was, Marie! 

 

De laatste periode ging het moeizaam. Je had veel pijn. De pijn 

werd je echt te veel. Je verlangde vurig je man terug te ontmoeten. 

Marie, wij hopen voor jou dat je nu op een hemelse plek bent 

samen met je man, zonder pijn. Rust zacht. 
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De mantelzorger van Leontine Van Bergen schreef een hele 

mooie, ontroerende tekst die wij graag met u delen. Mag het een 

steun zijn voor elk van jullie. 

 

Bedankt Lief Braspenning om je gevoelens uit te schrijven. 

 

 

 

Gelukkig is de mens, die tot het einde, 
handen mag voelen die goed doen!! 
De hand… die met aandacht wast. 
De hand… die met zorg aankleedt. 

De hand… die met liefde kamt. 
De hand… die met tact aanraakt. 
De hand… die met het hart troost. 

 
Geen mens kan leven zonder die hand, 
die teder is, die behoedt, die beschermt 

en bemoediging uitstraalt. 
 

Tot het einde toe verlangt de mens 
naar die hand… 

 
Totdat er die andere hand is, 

die alle wonden geneest 
die alle pijn heelt 

die alle tranen wist. 
Tot die tijd kunnen onze handen 

Een voorproef zijn van die handen 
en handen en voeten geven 

aan de liefde die onmisbaar is. 
 

Bedankt voor jullie goede 
zorgen voor Leontine. 
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Mededelingen 
 

Cadeautip: Schenk een cadeaubon van Salon Stede Akkers 
 

Ben je op zoek naar een leuk en origineel cadeau? Schenk een 
cadeaubon van kapsalon of schoonheidssalon Stede Akkers. De 
kapster en schoonheidsspecialiste hebben verschillende 
behandelingen geselecteerd. Je kiest zelf welke behandeling(en) 
je cadeau wil geven. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de 
gekozen behandeling(en). De geschenkbonnen zijn te koop aan 
onthaalbalie Stede Akkers.  
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PRIJSLIJST SALON STEDE AKKERS 
 Behandelingen, duurtijd en prijzen vanaf 1 juli 2019 
 
KAPSALON   

- snit   15 min. € 13,00 

- brushing   15 min. € 19,00 

- watergolf   15 min. € 19,00 

- snit + brushing / watergolf   30 min. € 32,00 

- kleuren, lokken, snit, brushing 105 min.  € 61,00 

- kleuren, snit, brushing   90 min. € 50,00 

- Permanent, snit, brushing / watergolf 120 min. € 50,00 

 
SCHOONHEIDSSALON   

- enkel lakken 10 min. € 6,00 

- pedicure 40 min. € 21,00 

- pedicure met lakken 45 min. € 24,00 

- manicure 20 min. € 15,00 

- manicure met lakken 25 min. € 18,00 

- ontharen bovenlip 10 min.  € 6,00 

- ontharen bovenlip, kin en wangen 15 min. € 11,00 

- ontharen wenkbrauwen 15 min. € 8,50 

- gelaatsverzorging 30 min.  30 min. € 30,00 

- gelaatsverzorging 60 min. 60 min.  € 50,00 
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Wonen en Leven 
 
Begin dit jaar startte het project “Wonen en Leven” in het 
woonzorgcentrum. Het doel van dit project is om een aantal kleine 
en grotere aanpassingen te doen waardoor de kwaliteit van wonen 
in het woonzorgcentrum zal verbeteren.  
 
Wat moet er dan juist veranderen? Wat heb je nodig om je ergens 
thuis te voelen? Wat zorgt er nu al voor dat het goed wonen is in 
Stede Akkers?  
Het antwoord op deze vragen is voor iedereen anders. Daarom 
was het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het woord 
laten.  
 
In januari en februari werd het project “Wonen en Leven” 
voorgesteld tijdens het familieontbijt. Elke familie kreeg de kans 
om zijn bevindingen kenbaar te maken via de gekleurde kaartjes 
op het communicatiebord. Zo werden er op 4 zaterdagen maar 
liefst 618 familieleden bereikt.  
Op het dankmoment van de vrijwilligers in maart werden de 
vrijwilligers bevraagd. Ook heel wat medewerkers gaven, met al 
hun ervaring en kennis, aan waar ze van dromen en waar ze trots 
op zijn.  
 
Uiteraard werden ook de bewoners bevraagd. Enkele enthousiaste 
vrijwilligers bezochten meer dan 75 bewoners. De vrijwilligers 
namen rustig de tijd om in gesprek te gaan over het leven in het 
woonzorgcentrum.  
 
Bedankt aan alle betrokkenen voor deze waardevolle bijdrage! 
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En nu …?  
 
Omdat het niet haalbaar is om alles te verwezenlijken, zijn er uit de 
vele suggesties 3 thema’s gekozen waar verder rond wordt 
gewerkt. 

- Huiselijkheid op de afdeling.  

- Opwaarderen van de terrassen in de leefruimte.  

- Activiteitenaanbod op maat van alle bewoners. 

Na de zomervakantie denken we met zijn allen na over deze 3 
thema’s.  
Via de communicatieborden op het gelijkvloers en het Briesje word 
je op de hoogte gehouden.  
 

 
Enkele suggesties. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Veel mooie complimenten.  
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Nieuws van de medewerkers 
 

Op woensdag 15 mei is Britt 
Jansen, zorgkundige in blok B, 
bevallen van een flinke zoon Rik. 
Rik woog bij de geboorte 3.730 kg 
en was 50 cm groot.  
Proficiat Britt en Jeroen! Wij wensen 
jullie gezinnetje het allerbeste toe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 9 mei mochten Denise Gallé, 
ergotherapeute in blok B, en Mike 
hun eerste kindje verwelkomen. 
Hun prachtige zoon Juul was bij 
de geboorte 51cm en woog 3.605 
kg. Proficiat Denise en Mike! Veel 
geluk samen. 
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13 juni 2019 is een hele belangrijke dag in 

het leven van Lore en Lynn. Zij mochten 

op deze mooie dag Joas verwelkomen. 

Hun kleine spruit was bij de geboorte 52,5 

cm op het latje en 4,020 kg in zijn bloot 

gatje.  

Wij wensen de mama’s veel geluk met hun 

mooie zoon! 

 

 

 
Joas – Zoontje Lore Torremans 
(zorgkundige blok C) 
 

 

Op 25 mei trouwde Tinne Adams, 

verpleegkundige blok A, met 

Michiel Verheyen. We wensen het 

kersverse bruidspaar een mooie 

toekomst toe. 
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Bewoner in de kijker 
 
Begin maart vorig jaar kwam Maria 
Renders in blok C wonen. Op haar 
minder goede dagen verdwaalt 
Maria gemakkelijk in haar eigen 
mooie en minder mooie 
herinneringen. Op betere dagen 
slaapt ze overdag veel. Op haar 
beste dagen zit ze uren met haar 
neus in de boeken. Dan houdt ze 
van een gezellig, levendig babbeltje. 
Op één van die goeie dagen vertelde 
ze samen met haar man en één van 
haar kinderen haar levensverhaal. 
 
Uit de kindertijd  
 
Op 23 september 1930 werd Maria in Oostmalle geboren als derde 
kindje in het gezin van Charel Renders en Mina Van den Heuvel. 
Als snel verhuisde het boerengezin naar Westmalle. Maria werd 
uiteindelijk het middelste kind in een rij van vijf. Julia en Jeanne 
waren ouder, José en Jan jonger. Maria’s jonge kinderjaren 
werden gekleurd door veel moeder- en zusterliefde. Vader was 
vooral streng. Hij was sterk als een beer en werkte noest en 
volhardend. En zijn vrouw en de kinderen werkten heel hard mee. 
De Tweede Wereldoorlog begon met de Duitse bezetting. Die 
doorstond het gezin Renders nog vrij goed. Op 6 juni 1944, op D-
day, begon de bevrijding aan de kust van Normandië (in Frankrijk). 
De Duitsers verzetten zich fel. Maanden later, op 23 oktober 1944 
om 4.40 uur in de morgen, bliezen ze nog de kerktoren van 
Hoogstraten op. Eén maand vroeger, op 23 september 1944, werd 
Westmalle bevrijd, precies op Maria’s veertiende verjaardag. De 
oorlog duurde nog voort tot mei 1945. Tot dan bleven de Duitsers 
ons land bestoken met vliegende bommen, de V1’s en V2’s. Op 25 
februari 1945 sloeg een V1 in vlak bij de boerderij van de familie 
Renders. Bij de dichtste buren kwam iedereen om. Ook Maria en 
haar zus Jeanne werden heel zwaargewond. Twee dagen later 
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overleed Jeanne. Maria heeft nog weken tussen leven en dood 
gezweefd. Ze vernam pas later dat haar lievelingszus gestorven 
was. Het werd nooit meer zoals tevoren. 
 
Ergens in de jaren tachtig werd Maria erkend als burgerlijke 
oorlogsinvalide. Ook al was haar gezondheid niet opperbest. Toch 
heeft ze heel haar leven hard gewerkt. Zoals velen van haar 
generatie vond ze hard werken belangrijk en vond ze het niet goed 
als je dat niet deed. Op school kreeg ze het al ingelepeld: “In de 
zon en uit de wind, ’t is daar waar men de luieriken vindt.”  
 
School en hobby  
 
Maria ging naar de lagere school tot de zomer van 1944. In haar 
tijd was de leerplicht tot veertien jaar. Het lager onderwijs hield 
toen niet op na het zesde. Er was ook een zevende en achtste 
leerjaar. De leerlingen in het achtste werden veertien. Maria ging 
heel graag naar school. Daar was ze gelukkig. Haar schooluren 
waren ook de enige uren dat ze niet moest werken in het 
huishouden van haar moeder of op de boerderij van haar ouders. 
Tijd om haar huiswerk te maken of lessen te leren kreeg ze bijna 
niet. Meestal moest ze ’s morgens nog wat leren terwijl ze al op 
weg was naar school. Haar lievelingsvak op school was 
moedertaal. En binnen dat vak was opstellen schrijven het 
allerliefste dat ze deed. Maria had graag verder gestudeerd, maar 
daar kregen boerenkinderen in die tijd weinig kans toe. En 
boerenmeisjes al helemaal niet. Anders was ze misschien wel 
onderwijzeres geworden of lerares Nederlands. (Al moesten toen 
vrouwen in het onderwijs stoppen zo gauw ze trouwden.)  
Ze werd een bekwame werkkracht op de boerderij van haar 
ouders. En daarna werd ze een heel goede boerin. Behalve ’s 
avonds laat, als het stalwerk gedaan was. Dan werd ze nog een 
half uur of drie kwartier een heel erg genietende lezeres. Lezen 
werd haar grote hobby en dat is het nog altijd. Die leesmicrobe 
heeft ze trouwens doorgegeven aan enkele van haar kinderen en 
kleinkinderen.     
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De jacht op Maria 
 

Op de avond van donderdag 4 september 

1952 fietste de bijna 22-jarige Maria 

Renders ergens tussen Hoogstraten en 

Sint-Lenaarts, richting Sint-Lenaarts. Een 

19-jarige jongeman uit Hoogstraten, Jan 

Rombouts, fietste haar voorbij. Tijdens 

het inhalen keek hij opzij en dacht: “Dat is 

een pronte.” En dus liet hij zich even later 

één of twee keer voorbijsteken door 

Maria. Zo kon hij haar nog eens van 

dichtbij bekijken en zo kon hij misschien 

te weten komen waar ze woonde. Dat 

laatste mislukte. Jan moest op een 

gegeven moment afslaan naar de wei 

waar de ruiters van Sint-Lenaarts aan het oefenen waren. Maria 

fietste rechtdoor.  

 

Twee dagen later vertrokken de ruiters van Sint-Lenaarts en hun 

leden uit Hoogstraten ’s avonds naar het ruitertoernooi dat de 

volgende dag, zondag 7 september, in Broechem werd gehouden. 

Aanhangwagens met paarden erin bestonden nog niet. De 

paarden werden voor wagens gespannen en zo bolde het hele 

gezelschap op het tempo van de stappende paarden naar 

Broechem. Ze waren net vertrokken toen Jan “die pronte” van 

donderdagavond opnieuw zag. Ze was bezig in de voortuin van 

een boerderij die tussen Sint-Lenaarts en Westmalle stond, langs 

de Brechtsebaan. Toen ze Jan op een van de wagens zag, 

spoedde ze zich naar binnen. Het leek alsof ze niet wou toegeven 

dat die jonge kerel daar haar wel beviel. Jan was toen alleen maar 

blij, want nu wist hij waar ze woonde. De voortuin mooi maken, dat 

deed die pronte omdat het dat weekend Vel-Kermis (dus kermis op 

Klein Veerle) was. In Broechem won Jan een mooie prijs op het 

ruitertoernooi. De terugtocht uit Broechem verliep even traag als 

de tocht ernaartoe. Jan was ongeduldig. Eens thuisgekomen in 

Hoogstraten wilde hij onmiddellijk op de fiets naar Vel-Kermis. 
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Daar kon Jan voor het eerst een praatje slaan met Maria. Twee 

weken later was er een heel groot ruitertoernooi in Rijkevorsel. 

Maria zag Jan prijzen winnen en ze begon steeds meer voor hem 

te voelen en … ja, na enkele maanden was het echt aan. Maria 

trouwt met Jan op woensdag 28 september 1955, drie jaar na hun 

eerste kennismaking. Wat een strategisch denkende fietser niet 

allemaal bereiken kan!  

 

Het leven op de Kievit 
 
Het jonge paar gaat op de Kievit in Zoersel wonen, in een boerderij 
die ze huren van Maria haar ouders. Daar houden ze de eerste 
jaren kippen, melkvee en varkens. Na een aantal jaren doen ze de 
kippen weg. Zo was er meer ruimte voor de varkens.  
 
Jan en Maria worden gezegend met drie zonen en één dochter: 
Jos (°1956), Marit (°1957), Dirk (°1963) en Peter (°1969).  
 

 
1977. Zittend Jan en Maria. Rechtstaand van links naar rechts: 
Peter, Marit, Dirk en Jos  
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De jongste is dertien jaar jonger dan de oudste. De 
oudste wordt wel een maand te vroeg geboren. Een 
buurvrouw op de Kievit die elke avond melk komt 
kopen bij Jan en Maria, belooft dat ze het kleintje 
elke dag zal inspecteren. Zo mogen Maria en haar 
kindje het ziekenhuis na een week verlaten. De 
jongste krijgt als peutertje heel plots de stuipen. De 
diagnose in het ziekenhuis was 
hersenvliesontsteking. De kleine moet enkele weken 
in complete afzondering. Jan en Maria mogen hem 
alleen maar zien achter glas. Uiteindelijk is alles 
helemaal goed gekomen. 
 
Bij Jan en Maria woonden ook nog twee mensen die 
geen familie waren. Willy, een volwassen wees, die overdag als 
plafonneur of in een meubelfabriek werkt en die “voor en na” en in 
het weekend op de boerderij werkt. In 1973 verlaat hij het gezin. 
De andere man die komt inwonen is Fons, een alleenstaande en 
bejaarde buurman. In november 1964 krijgt Fons een zware 
longontsteking. Jan en Maria beslissen dat hij bij hen mag komen 
inwonen. In februari 1970 overlijdt Fons in zijn kamer in de 
boerderij. Hij is dan 86 jaar. Een inwonende knecht was in de jaren 
zestig en begin jaren zeventig nog heel gewoon. Een inwonende 
bejaarde buurman, dat getuigde van de grote gastvrijheid van Jan 
en Maria.  
 
Foto in de etalage  
 
Rond de leeftijd van 18 maakte een fotograaf foto’s van Maria. Eén 
daarvan was zo goed geslaagd dat de fotograaf ze in zijn etalage 
tentoonstelde. De man had twee winkels: één in Halle, tegen de 
grote baan tussen Turnhout en Antwerpen, en de andere ergens in 
Antwerpen zelf. Maria’s foto stond afwisselend in de etalage in 
Antwerpen en in Halle. Maria en Jan waren al getrouwd toen Jan 
hoorde dat er zo’n foto bestond. Hij trok naar Halle om ze te 
kopen, maar de fotograaf weigerde. Hij vond de foto nodig om 
klanten te lokken. Vele jaren later en heel kort voor Maria 35 werd, 
kon Jan de fotograaf vermurwen. Jans argumenten dat de vrouw 
op de foto zijn echtgenote was en dat hij nu al jaren had gewacht, 
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gaven de doorslag. Hij kon de foto kopen (niet krijgen!) voor een 
schappelijke prijs. Sindsdien heeft de foto een ereplaats in het huis 
van Maria & Jan. En nu prijkt ze op de voorpagina van dit Briesje!  
 
Hard labeur 
 
De boerderij die Jan en Maria huurden van haar ouders kwam in 
een woonzone te liggen. Voor Charel Renders was dat 
interessant, maar voor Jan en Maria werd dat een probleem. Een 
boerderij in een woonzone heeft om de paar jaar een milieu- en 
een uitbatingsvergunning nodig. Jan en Maria verwachtten dat ze 
die op een kwade dag niet meer zouden krijgen.  Daarom kochten 
ze landbouwgrond op het Princeven (toen nog Moerstraat) in 
Hoogstraten. Vervolgens hebben ze vier jaar lang eigenhandig een 
compleet nieuwe boerderij gebouwd. In die periode hadden ze dus 
één actieve boerderij in Zoersel, één actieve boerderij (al met 
dieren) in Hoogstraten en een gigantische bouwwerf bij de 
boerderij in Hoogstraten. Eigenlijk waren dat dus drie 
ondernemingen. Het waren jaren van buitengewoon hard labeur. 
Het is amper te geloven dat een boerin die zo zwaargewond was 
geweest in de oorlog aan hetzelfde tempo werkte als haar man.  
Eind mei 1974 kon het gezin verhuizen naar Hoogstraten. Maria 
kreeg minder werk en ze kreeg een eigentijds huis. Ze was er 
dolgelukkig mee. In 1979 besloten Maria en Jan hun melkvee te 
verkopen en met mestvee te beginnen. Voor Maria betekende dit 
dat ze ’s morgens en ’s avonds geen koeien meer hoefde te 
melken. Ze hielp Jan nog wel in de varkensstallen, maar toch werd 
het leven voor haar veel rustiger. Jan zelf verlaagde zijn tempo 
nauwelijks. Hij werd bekend als een grote en heel bekwame 
varkensboer. Hij won vele prijzen op prijskampen. Van heinde en 
verre, zelfs van Spanje en Italië, kwamen fokkers naar het 
Princeven in Hoogstraten. En Maria zag dat het goed was.    
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Begin jaren tachtig, op het Princeven in Hoogstraten. Jan en Maria kijken 
naar een stal in aanbouw. De houten balken zijn voor het dak bestemd. 
 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
 
Dat zag ze ook als ze 
naar haar kroost keek. De 
vier kinderen Rombouts 
werden opgevoed door 
twee heel harde werkers 
en ze volgden het 
voorbeeld van hun 
ouders. De oudste, Jos, 
begon in 1974 aan de 
universiteit in Antwerpen 
Germaanse talen te 
studeren. De 
volgende, Marit, ging 
een jaar later in Gent studeren voor ergotherapeut. Jan had nog 
wel even getwijfeld of hoger onderwijs voor een meisje wel de 
moeite was. Maar Maria zette door. Elk kind mocht studeren wat 
het wilde. Jos en Marit studeerden allebei af in juni 1978. Op dat 
moment zag Jan zijn droom nog niet vervuld. Hij hoopte dat 
minstens één van zijn kinderen boer zou worden. Of op zijn minst 
iets met landbouw zou gaan doen. Vanaf september 1978 begon 
het de goede kant uit te gaan. Dirk zat tot dan op het Klein 
Seminarie, maar nu koos hij voor de middelbare landbouwschool 
in Stabroek. De jongste zoon, Peter, studeerde aan de hogeschool 

Kinderen Rombouts: Peter, Marit, Dirk en Jos 
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in Geel af als landbouwingenieur. Tegenwoordig onderhoudt hij de 
contacten tussen de veiling van Hoogstraten en de tuinders die 
aan de veiling leveren. 
De kinderen trouwden en zorgden op hun beurt voor kleinkinderen. 
Maria en Jan hebben acht kleinkinderen en nu al twee 
achterkleinkinderen, maar die zullen vast niet met hun tweeën 
blijven. Er worden er nog meer verwacht.  
 

 
De kleinkinderen in september 2005, dus 14 jaar geleden. 
Achteraan, van links naar rechts: Marjan, Nele en Marijke. Op de 
voorste rij, van l. naar r: Anneleen, Jan, Dries, Mathieu en Sophie.  

 
Werken met de kleinkinderen en spelen met taal 
 
Grootouders hebben met zo’n boerderij is voor vele kinderen een 
droom. Voor Maria’s kleinkinderen pure realiteit en soms een waar 
festijn. De kraamstal op de boerderij viel geheel onder Maria’s 
bevoegdheid. Maria werkte ’s morgens en ’s avonds in “het 
moederhuis”, waar de biggen geboren werden. Kleine, slapende 
biggetjes onder een rode verwarmingslamp. Dat is een van de 
vredigste taferelen die er bestaan. Dat vonden de kleinkinderen 
ook.    
Als ze terug binnen in huis kwamen, moesten ze allemaal hun 
vuile laarzen (met vaak wat mest of kak eraan) uitdoen. Maria 
noemde die laarzen kakkeluten. Ze moesten dus hun vuile 
kakkeluten uitdoen.  We weten al dat Maria vroeger moedertaal 
het prettigste schoolvak vond. Nu weten we dat ze zelfs woorden 
verzint of onbewust bestaande woorden een toepasselijke andere 
betekenis geeft.  
Een kakkeluut is een klein lief zangvogeltje dat alle vogels nazingt, 
een zoeteliefje.  
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En zo heeft Maria een oud woord uit haar kindertijd, dat niemand 
meer kent (en waarvan zijzelf de oude betekenis ook niet meer 
weet) zonder enige aarzeling een nieuwe betekenis gegeven die 
perfect past bij de kak uit varkensstallen. Dat is spelen met taal, 
dat is echte creativiteit.  
Over sjouwelventjes en beuzelmannetjes weet Maria ook veel te 
vertellen. Spreek haar in haar goeie dagen maar eens aan en 
sjouwel er samen maar eens lustig op los. Zo krijgen we misschien 
nog sjouwel- en beuzelbewoners.  
 
Goud en diamant 
 

 
September 2005, in een huifkar. Jan en Maria reageren op een 
grapje. 
 
Jan en Maria hadden het geluk dat ze samen hun 50ste en hun 
60ste huwelijksverjaardag mochten vieren. Voor hun gouden feest 
gingen ze zelfs in de spiegeltent in Rijkevorsel hun ooit geleerde 
dansen terug een beetje inoefenen. Dansen was een hobby waar 
ze beide van genoten. Ze volgde in ’74 danslessen in de veiling. 
Jan kon de danspasjes veel beter onthouden als Maria. Als ze al 
ergens ooit over ruzieden dan was het wel daarover. In 2004, een 
jaar voor hun diamanten feest, verhuisden Jan en Maria naar de 
Salm Salmstraat. Het aankomende feest was het ideale moment 
om de nieuwe buren te leren kennen. Na hun diamanten feest ging 
het echter snel bergafwaarts met de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van Maria. Ze belandde in het ziekenhuis en kon niet 
meer naar huis.  
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Ne goeie oude dag 
 
Meer dan een jaar geleden kwam Maria in 
het WZC wonen. We vinden haar overdag 
in leefruimte C1. Een kersenpitkussen, een 
fruitsapje een goed grootletterboek zijn haar 
bondgenoten. Voor aangeboden activiteiten 
legt ze het kussen en boek graag terzijde. 
Vooral als het leescontacten zijn, de 
knuffelhond op bezoek komt of de 
voorlezers van de bib langskomen. Op heel 
goeie dagen leest Maria zelf voor aan 
medebewoners. Voor een leuke 
geanimeerde babbel ben je bij haar aan het 
juiste adres. Vraag haar maar eens van wie 
ze meter is? Of dat ze graag soep eet? Of 
vraag haar gewoon om te vertellen over 
vroeger.  
 
 
 

Maria is altijd even vriendelijk. Woorden 
als lieveke en goeike getuigen van haar 
dankbaarheid. Ze laat geen dag 
voorbijgaan zonder ons haar 
dankbaarheid te laten voelen.  
Wij allemaal van Stede Akkers en alle 
Romboutsen en Rendersen hopen dat 
we nog heel lang mogen genieten van 
een lieve en wonderlijk creatieve Maria. 
Dat zij haar goeie oude dag nog lang 
mag behouden.  
 
 
 
 
 

Met dank aan de familie voor het uitschrijven van dit verhaal.  
   
  

 



59 
 

Medewerker in de kijker 
 
 

Naam: Heidi Hermans 

Beroep: schoonmaak & logistiek  

Hoe lang werk je hier: sinds 

augustus 2017 

Geboortedatum: 22 juli 1969 

Burgerlijke staat: getrouwd met 

Jan, zoon van bewoner Jeanne Leys 

(blok A) 

Broers en zussen: 1 zus Lizy  

Kinderen en kleinkinderen: 3 kinderen: Stephanie, zorgkundige 

blok C, Liesbeth en Stijn en 3 kleinkinderen: Janne, Jules, Oona 

Viergeslacht met Gusta Marijnissen, bewoonster blok C, Heidi, 

Stephanie (zorgkundige blok C), en Janne 

Woonplaats: Minderhout 

Hobby’s: pinterest kijken en mooie dingen maken  

Sport: tochten maken met paard en koets 

Lievelingsliedje/ Lievelingsgroep: Samen Zijn (Willeke Alberti) 

Lievelingsdier: onze Duitse herder Rex 

Lievelingseten: Ik vind alles lekker. 

Mooiste film: Stepmom  

Mooiste boek: foto albums  

Grootste wens: Gewoon genieten van het leven. 
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