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Voorwoord  

Lieve bewoner en familie, medewerker, vrijwilliger en bezoeker,  

 

Elk jaar opnieuw komt na de koude winter de prille lente. Het 
maakt ons blij. Het lokt mensen naar buiten. Een wandeling rond 
de blokken, een ritje op de duofiets, het kan allemaal weer.  
 

Ook in het Briesje is een nieuwe lente aangebroken. Met de 

integratie van stad en OCMW in gedachten, zal ook de huisstijl 

meer en meer ontluiken in het Briesje. De voorpagina is al 

helemaal in de nieuwe stijl. Suggesties zijn steeds welkom. 

 

Op de familieontbijten ontmoetten we de bewoners met hun 
familie, een fijn en hartelijk moment. De bevraging rond wonen en 
leven geeft ons een warm en dankbaar gevoel. Zoveel families die 
de kaartjes invulden en op het bord plakten. De resultaten hangen 
in de inkomhal van elke blok. We gaan er dankbaar mee aan de 
slag! Dank aan allen voor jullie actieve inbreng!  
Blok D komt als laatste aan bod eind maart. Jullie mogen nog even 
wachten om jullie ervaringen kenbaar te maken.  
 
De activiteitenkalender staat weer boordevol. Bewoners worden 
uitgenodigd om deel te nemen.  
 

‘In herinnering’ kijkt terug naar de dierbare overledenen van de 
voorbije periode. Over elke bewoner schreven we een korte 
herinnering die we bewaren in ons hart. We verwelkomen de 
nieuwkomers en hopen dat zij zich samen met hun familie snel 
thuis voelen. 
 
Bewoner in  de kijker is deze maand … Tinne Verdonck. 
Dank je wel … om uw levensverhaal met ons te delen.  
 

Veel leesplezier.  

Trees Mertens 
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 Activiteiten MAART  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Vrij 1 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 2  Dankmoment vrijwilligers  

Zon 3 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 4 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 5 14.00u Pannenkoeken bakken Leefruimte 

Woe 6  Aswoensdag (geen viering)  

14.00u Maskers kleuren met 
(achter)kleinkinderen 

Leefruimte 

Don 7 10.00u Tijdschriften A & D In de kamer 

14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 8 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 9    

Zon 10 10.00u Woorddienst A & B* 
(eerste zondag vastentijd) 

Leslokalen 

Maa 11 10.00u Turnen Leefruimte 

Din 12 10.00u Wandeling Cafetaria 

 14.00u Muzieknamiddag B & D Leefruimte 

Woe 13 10.00u Breigroepje A & C Leefruimte A1 

Don 14 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 15 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 10.00u Voorlezen voor bewoners met 
dementie  

Blok D 

Zat 16    

Zon 17 10.00u Woorddienst C & D* Leslokalen 
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* voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien 

 

  

    

    

Maa 18 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.30u Zetelfietsen Leefruimte 4 

14.00u Optreden Trabant Cafetaria 

Din 19  Vaderdag  

 10.00u Leescontacten Leefruimte 

Woe 20    

Don 21 14.00u Bingo Leefruimte  

Vrij 22 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

Zat 23  Familieontbijt D Cafetaria 

Zon 24 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 25 10.00u Turnen Leefruimte D1 

Din 26 10.00u Tijdschriften A & D In de kamer 

14.00u Verjaardagsfeest voor de 
jarigen van maart 

Leslokalen 

Woe 27 10.00u Breigroepje B & D D1 

 14.00u Zangkoor ‘De tijd van toen’ Leslokalen 

Don 28 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 29 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 13.30u Boekenbedeling C In de kamer  

Zat 30    

Zon 31  Geen misviering  
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 Activiteiten APRIL  

Datum  Uur Wat? Waar?   

Maa 1 10.00u Zetelfietsen  Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 

Din 2 14.00u Schoenenverkoop Cafetaria 

Woe 3    

Don 4 10.00u Tijdschriften B & C Op de kamer 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 5 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

 10.00u Djembé blok A Leefruimte A1 

 14.00u Muzieknamiddag A & C  Leefruimte 

Zat 6    

Zon 7 10.00u Misviering C & D* Leslokalen 

Maa 8 10.00u Turnen Leefruimte 

 14.00u Optreden volksdans Meerle Cafetaria 

Din 9 10.00u Wandeling Hoogstraten Cafetaria 

 14.00u Bloemschikken Cafetaria 

Woe 10 10.00u Breigroepje A & C  Leefruimte A1 

Don 11 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 12 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 

14.00u Paaseieren rapen met 
(achter)kleinkinderen 

Leefruimte 

Zat 13     

Zon 14  Palmzondag  

10.00u Woorddienst A & B* Leslokalen 

Maa 15 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

10.35u Zetelfietsen Leefruimte 4 
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* voor de genoemde blokken zijn kapelvrijwilligers voorzien 

Din 16 10.00u Leescontacten  Leefruimte 

 14.00u Optreden koor Baarle-Nassau  Cafetaria 

Woe 17 14.00u Zangkoor  Leslokalen 

Don 18 10.00u Witte Donderdag  
(geen misviering) 

Leslokalen 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 19 10.00u Goede Vrijdag 
Kruisweg C & D* 

Leslokalen 

10.00u Gezelschapsspelen  Leefruimte 

10.00u Voorlezen bib B Leefruimte 

14.00u Huiskamerconcert C Leefruimte 

Zat 20    

Zon 21  Pasen  

 10.00u Misviering A,B,C & D* Cafetaria 

Maa 22  Paasmaandag (geen turnen) Leefruimte 

Din 23 14.00u Verjaardagsfeest Leslokalen 

Woe 24 10.00u Breigroepje B & D Leefruimte D1 

 14.00u Bingo Leefruimte 

Vrij 26 10.00u Gezelschapsspelen Leefruimte 
 

14.00u Boekenbedeling C In de kamer 

Zat 27    

Zon 28 10.00u Misviering A & B* Leslokalen 

Maa 29 10.00u Zetelfietsen Leefruimte 1 

 10.35u Zetelfietsen  Leefruimte 4 

 14.00u Ziekenzalving Leefruimte 

Di 30 10.00u Tijdschriften B & C In de kamer 

 14.00u Modeshow Cafetaria 
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Activiteiten in de kijker 
 

Dankmoment vrijwilligers 

 “Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen 
inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken 
zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat 
minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden 
vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed 
doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in onze 
organisatie. Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met 
veel plezier en voldoening. Om al die mensen, die vaak achter de 
schermen hun steentje bijdragen, te bedanken is er Dé Week. 
Tijdens Dé Week van de Vrijwilliger laten we samen zien dat we 
die inzet niet vanzelfsprekend vinden.” 
(https://www.vrijwilligersweek.be/over-de-week/, z.d.) 

 

 

Uiteraard zet Hoogstraten jaarlijks haar vrijwilligers graag in de 

bloemetjes. We bedanken hen voor de hulp die ze bieden. Dit 

dankmoment gaat door op zaterdag 2 maart. Het is het einde van  

de week van de vrijwilliger die loopt van 23 februari tot en met 2 

maart. Zowel de vrijwilligers van het woonzorgcentrum als deze 

van het lokaal dienstencentrum en de sociale dienst zijn welkom! 

 

  

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/week-van-de-vrijwilliger/,
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2m5zCxbbgAhVDyaQKHVfVCqIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nijlen.be/vrijwilligers&psig=AOvVaw1uas_FgkBKNNd_GuN_RPDP&ust=1550072848514019
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Carnaval! Een feest voor jong en oud! 

Op woensdag 6 maart vieren we samen met de (achter) 
kleinkinderen carnaval in het woonzorgcentrum.  
 
We komen om 14u samen in de leefruimte van de bewoner. Hier 
kleuren we eerst onze eigen maskers. Nadien gaan we naar de 
leslokalen voor een lekkere pannenkoek!   
 
Kom jij ook?  
 
Schrijf je dan in vóór 1 maart 2019 met het 
strookje in het Briesje of via mail 
(onthaal.ocmw@hoogstraten.be) zodat we 
genoeg pannenkoeken voorzien.  
 

Zomertijd 

In de nacht van 30 op 31 maart zetten we de klok weer een uur 

vooruit. 2u wordt 3u.  

 

 

 

 

 

 

Pasen 

Op 21 april is het Pasen en vieren we de verrijzenis van Jezus. In 

de cafetaria vindt om 10u de paasviering plaats voor alle 

bewoners. 

Dat iedereen de paasvreugde mag beleven! 

 
 
 
 
 

Wat meebrengen op 6 maart? 

 
- Je leukste 

carnavalskleren 

- Je gekste bekken  
- Een grote honger  

 

mailto:onthaal.ocmw@hoogstraten.be
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Ziekenzalving  

Elke bewoner krijgt de kans om de ziekenzalving te ontvangen. 

Een vrijwilliger komt vrijblijvend langs om de inschrijvingskaart in te 

vullen. Die kaart blijft op de kamer staan zodat de familie ziet of de 

bewoner ingeschreven is. 

Voor de bewoners die de ziekenzalving wensen te ontvangen 

nodigen wij langs deze weg enkele familieleden uit. Tijdens de 

zalving door de priester mag de familie de hand opleggen bij de 

bewoner om bescherming en zorg uit te drukken. Zo wordt het een 

zinvol en intens gebeuren voor de bewoners, familieleden en 

iedereen die aanwezig is. 

Na de viering is er gelegenheid om samen een tas koffie of thee te 

drinken.  

De ziekenzalving gaat door op maandag 29 april om 14u in de 

eigen leefruimte. 

 

Modeshow en schoenenverkoop  

Op dinsdag 2 april organiseren wij een schoenenverkoop in de 

cafetaria.   

Met je nieuwe of oude schoenen aan, kan je op dinsdag 30 april 

komen kijken naar een heuse modeshow in de cafetaria. Als je 

een nieuwe jurk, broek of iets anders zoekt, dan kan het dan. Een 

nieuwe collectie kledij wordt aan jullie getoond.  

 

Na afloop is er gelegenheid om de kledij zelf te passen en 

eventueel aan te kopen.  

Lekker een tasje koffie of thee komen drinken, kan natuurlijk ook.  
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Pasen in het woonzorgcentrum 

Kleuren jullie samen met je oma of opa, moeke of 
vake, bomma of bompa graag paastekeningen? 
Ga dan gezellig op bezoek. In de leefruimte 
(spelletjeskast) liggen kleurplaten, kleurtjes en 
stiften. Als jullie kunstige tekeningen klaar zijn, dan 
mogen jullie ze zelf ophangen in de expositiegang, 
de lange gang tussen blok B en D. De tekeningen 
hangen hier van 8 april t.e.m. 29 april.  
 
Zoek jij samen met je (over)grootmoeder of grootvader paaseieren 
in de leefruimte? Kom dan zeker langs op vrijdag 12 april!  
Om 14u word je samen met je (over)grootouder(s) verwacht in de 
leefruimte en starten we samen de speurtocht naar de 
paaseieren. 
Achteraf  kunnen we samen lekker smullen van de paaseieren met 
een tas koffie, thee of een glaasje fruitsap. 
 
Kom jij ook?  
 
Schrijf je dan in vóór 5 maart 2019 met het strookje in het Briesje 
of via mail (onthaal.ocmw@hoogstraten.be). 
 

De paashaas laat dan zeker voldoende eieren achter.  
 
Geef je deze informatie door aan de rest van uw familie? Super! 
Dank je wel.  
 

 

 

 

 

 

 

  

Wat meebrengen op 12 april? 

 
- Mandje om de geraapte 

eitjes te verzamelen 

- Een goed humeur 
- Een echte speurneus  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc1PfXxPjSAhXBJMAKHS8oA-UQjRwIBw&url=http://www.kleurprentjes.be/63/Kleurplaten-Pasen.html&bvm=bv.150729734,d.ZGg&psig=AFQjCNEMuXhqQuNXWue95Zbee_jxBl-kpw&ust=1490767709235003
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Op uitstap naar Meersel-Dreef in de Mariamaand 

In de maand mei gaan we zoals elk jaar naar Meersel-Dreef. 

Op dinsdag 7 mei gaan blok B en D. Op dinsdag 21 mei is het 

de beurt aan blok A en C. Meer info voor blok A en C volgt in het 

Briesje van mei - juni. U mag de bijgevoegde inschrijvingsstroken 

(samen met je familie) invullen en in de brievenbus in de leefruimte 

stoppen voor 26 april. 

We doen graag beroep op je familie voor het vervoer en 

begeleiding tijdens de uitstap. Uiteraard is de handicar reeds 

gereserveerd voor bewoners die niet met de gewone auto kunnen 

worden vervoerd. 

 

Verloop van de activiteit: 

13u00  Verzamelen in de inkomhallen van de eigen blok. Alle 

familieleden en vrijwilligers worden daar verwacht. 

Vertrek met auto’s en handicars. 

14u00 Misviering bij mooi weer aan de grot, bij slecht weer in 

de kerk van de paters. 

15u00 Versnapering bij de paters. 

16u00 Vertrek terug naar huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto door G.Lanting - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14615006  
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Verslagen 
 

Bloemschikken kerst 

Ook in de winter ‘fleuren’ we de tafels graag op met een eigen 
gemaakt bloemstukje. We hadden voor deze kersteditie weer vele 
helpende handen. 
Dank je wel voor jullie enthousiaste inzet!  
 

 

Blok C 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Blok A 
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Blok D      Blok B 
 

 

 

Broodpudding 

Hoe kunnen we beter resten brood opwerken dan met het maken 

van broodpudding? 

Mmm, smullen.. smullen .. smullen… Dat deden bewoners van 
blok C !  
Knap gedaan, dames!  
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Bezoek vormelingen 

De vormelingen van Meerle hielpen om onze bewoners helemaal 
in de kerstsfeer te laten komen. Ze versierden samen met de 
bewoners de kerstbomen en maakten ook kerstdecoratie met 
zoutdeeg.  
Niet lekker, maar wel heel leuk om te doen! 

 
Blok A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok B 
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Blok C 

 

 

 
Blok D  
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Wafels bakken  

Oudjaar staat bij velen gelijk aan verse wafels bakken. Deze 
traditie blijft op het einde van het jaar steeds bestaan.  
En er lekker van smullen deden de bewoners en hun bezoek 
zeker!  

 

 
Blok D 
 

Borrelkar 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar gingen we in alle blokken op ronde 
met onze borrelkar. Heerlijk zo’n borreltje!  
We toosten op de feestdagen en alvast op het nieuwe jaar!   
 

 

 

 

 

 

 

  Blok D  
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Kerstfeest in alle blokken  

Alle bewoners konden in hun eigen leefruimte genieten van hun 
kerstfeest. Iedere bewoner kreeg een persoonlijk kerstcadeau. En 
of ze er blij mee waren! Dat lezen we af van de stralende 
gezichten! Een dikke merci aan alle medewerkers die er iets 
speciaals van gemaakt hadden.  
 
 

 
Blok A 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok D  
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Blok C 
 
 
 
 
 

 
Blok B 
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Fiets for life 

Op 19 december, tijdens de Warmste Week, zamelden we geld in 
voor het goede doel. Dit jaar werden de benen ingesmeerd en 
fietsten we samen € 2150,45 bij elkaar voor de Alzheimerliga. Het 
was een gezellige en sportieve dag met mooie muziek en veel 
lekkers. Dank je wel aan ieder die zijn steentje bijgedragen heeft.  
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Kerstmannetjes op bezoek 

Naar jaarlijkse traditie kwamen er kerstmannetjes op bezoek. 
Kinderen van het 1ste leerjaar van de gemeenteschool van 
Hoogstraten verkleden zich om ter mooist in een echte kerstman 
en brengen iedere bewoner hun vrolijke kerstwensen. 
 
 

 

Blok A 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok B 
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Blok C 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok D 
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Djembé  

In december mochten de bewoners van blok B genieten van de 
djembé klanken. Natuurlijk kregen ze zelf ook de kans om eens te 
proberen! Ook in blok C kwam de djembé met een vrolijke noot. 

 

Blok B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Blok C 
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Muziekmiddag blok B 

In december en januari was het muziekmiddag in blok B. In 
december kregen we voor de laatste keer hulp van vrijwilligers 
Lutgard Lanszweert en Annie van Keulen. Nogmaals bedankt voor 
jullie inzet al die jaren. Bewoners toonden hun dankbaarheid met 
een mooie afscheidskaart voor beiden.  
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Nieuwjaarsreceptie 

Op dinsdag 15 januari was er in elke leefruimte van het 
woonzorgcentrum een gezellige nieuwjaarsreceptie. Samen 
klinken op de gezondheid en vol goede wensen 2019 tegemoet! 
 
 

 
Blok A 
 

 
 

Blok C 
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Blok B 
 
 
 

 

Blok D 
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Nieuwjaarsbrieven voorlezen  

De kleutertjes van de Kleine Sem kwamen vol trots hun 
nieuwjaarsbrief voorlezen aan de bewoners van blok B en D.  
Super mooi en super gezellig!  
En nog even poseren voor de foto. Super goed gedaan man!  
 

 

 

Samen luisteren naar een mooi verhaal 

Op dinsdag 15 januari kwamen Min van Delm en Koen Van Opstal 
zeer mooie verhalen vertellen voor de bewoners van blok A. 
Het was echt hartverwarmend. 
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Schilderstalent in blok A 

In blok A liet Jos Schrijvers zijn artistieke talenten zien. Hij maakte 
het noorderlicht na op groot doek. Een medewerker vertelde dat ze 
het gevoel had opnieuw in Ijsland te zijn.  
Knap gedaan, Jos! 
 

 

Zitdansen 

Op donderdag 3 januari zijn de bewoners in blok A  
aan het zitdansen gegaan. 
Het is gelukt om het nieuwe jaar positief en 
met veel beweging in te zetten.  
 
 

 
 

Ook in blok C werd er lustig op los gedanst.  
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Op bezoek in de keuken van campus Stede Akkers 

Op dinsdag 8 januari namen enkele bewoners van blok A een 
kijkje in de grootkeuken van campus Stede Akkers. 
Echt de moeite waard om te zien waar ons eten gemaakt en 
voorbereid wordt onder deskundige leiding van chef-kok Anke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook enkele bewoners van blok B brachten een bezoek aan de 
keuken. Heel aandachtig luisterden ze naar de deskundige uitleg 
van chef-kok Anke. Dank je wel!  
In de toekomst staan er nog meer bezoekjes aan de keuken 
gepland. Zo krijgt iedereen de kans om eens te gaan kijken.  
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Optreden Violacc# 

Op dinsdag 8 januari 2019 genoten bewoners van een klassiek 
muziekconcert in de Kapel van het Gasthuis hier op campus Stede 
Akkers.  
Een 15-tal bewoners trotseerden even regen en wind om ten volle 
te kunnen genieten van het optreden in de sfeervolle en 
verwarmde kapel.  
 

 

 

 

Wii spel in de leefruimte  

In blok A bewegen we op allerlei manieren, zetelfietsen, turnen, 
zitdansen,… Deze keer hebben we iets anders geprobeerd, 
bewegen op de Wii.  
De (achter) kleinkinderen kennen het vast wel.  
Die dag deden we vanuit onze leefruimte allerlei sporten: skiën, 
schansspringen, tennissen, bowlen en dansen.  
En dat het leuk was!  
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Extra activiteiten op woensdagvoormiddag  

Elke woensdag komen Hilde en Leen een extra activiteit doen met 
de bewoners. Op 23 januari kwamen ze sjoelen met bewoners van 
blok B. Het was een fijne voormiddag.  
 

 
 

En met hulp van Hilde zetten we in blok C letterlijk de bloemetjes 
buiten.  
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Jong en iets ouder zingen samen. 

Op dinsdag 5 februari kwamen leerlingen van het 2de leerjaar van 
de gemeenteschool van Hoogstraten zingen met de bewoners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok C 
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Knuffelhond Bailey en Osha 

Maandelijks krijgen de bewoners van blok B bezoek van drie 
knuffelhonden. Op 14 januari was het Bailey die de bewoners 
vertroetelde met zijn vrolijke verschijning. Wat een schatje! 
 

 
 

Knuffelhond Osha vertoonde zijn kunstjes in blok C. Wat fijn om bij 
Osha te mogen zijn!  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



34 
 

Op bezoek bij Hoogmark 

Op vrijdag 25 januari zijn we met enkele bewoners naar Hoogmark 
gegaan om hen te bedanken! 
Zij komen in de zomermaanden wekelijks onze bloembakken 
voorzien van water. Dank je wel voor deze fijne samenwerking!  
 
BEDANKT!!! 
 

 
 

Erwtensoep  

Winters weer vraagt om winters eten en zeker 
om winterse soep! De bewoners van blok D 
smikkelden op dinsdag 29 januari van heerlijke 
zelfgemaakte verse erwtensoep. Smakelijk! 
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Jarigen in Stede Akkers 
 

Maart 2019 

 

blok A 

Christiaensen Jeanne 02/03/1928 91 j A209 

Koyen Louis 04/03/1926 93 j A505 

Vanhaute Yvonne 31/03/1929 90 j A313 

 

blok B 

Aerts May 11/03/1941 78 j B506 

Roelen Rit 16/03/1939 80 j B510 

Borghmans Annie 17/03/1942 77 j B205 

Kenis Josefine 30/03/1938 81 j B012 

Van der Linden May 31/03/1950 69 j B310 

 

blok C 

Marijnissen Roos 04/03/1930 89 j C513 

Nuyts Rita 24/03/1956 63 j C007 

Bogaerts Caroline 27/03/1931 88 j C011 

 

blok D 

Van Ostaeyen Mathilde 08/03/1933 86 j D205 

de Vries Lisette 27/03/1944 75 j D308 

    

    

 

We vieren de jarigen van maart op 26 maart 2019. 
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April 2019 

 

blok A 

Louf Rosy 19/04/1939 80 j A 207 

Maas Jeanne 21/04/1930 89 j A212 

Tilburgs Margriet 26/04/1928 91 j A513 

Timmermans Maria  30/04/1936 83 j A210 

 

blok B 

Brosens Jan 13/04/1936 83 j B509 

Machielsen Toke 13/04/1927 92 j B214 

Verheyen Jan 20/04/1946 73 j B006 

 

blok C 

Janssens Mariette 04/04/1930 89 j C205 

Grauwmans Maria 18/04/1926 93 j C310 

Oostvogels Maria 24/04/1940 79 j C514 

 

blok D 

Martens Jeanne 01/04/1936 83 j D211 

Kustermans Nelly 08/04/1936 83 j D309 

Verheyen Jeanne 15/04/1939 80 j D209 

Mortelmans Lisa 20/04/1931 88 j D306 

Brosens Jos 27/04/1944 75 j D006 

    

 

We vieren de jarigen van april op 23 april 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! 

 

  



38 
 

 Nieuwkomers  
 

Herremans Maria † Van Opstal Herman 
 

 

 

Afkomstig van: Meerle  Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: A 012 kamer: B 511 

  

Aerts May Van Bergen Leontine 

 

 
 
 
 

  

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Sint-Lenaarts 

Kamer: B 506 Kamer: A 205 
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Roelen Corrie Mertens Jules 

 

 

Afkomstig van: Minderhout  Afkomstig van: Meer 

Kamer: A 213 Kamer: C 208 

  

Verschueren Alex  Jansen Jan  
 

  

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Hoogstraten 

Kamer: D 514 Kamer: D 007 
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Jacobs Cyrille Adams Liza 

 

 

Afkomstig van: Hoogstraten Afkomstig van: Meer 

Kamer: D 511 Kamer: B 508 
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Overlijdens 
 

Met droefheid melden wij u het overlijden van: 

 

Brosens Jos      °26/12/1944  - † 18/12/2018 

Van Eersel Frans    °18/07/1934  - † 25/12/2018 

Servaes Marie     °24/07/1949  - † 29/12/2018 

Mertens Anna     °11/09/1935  - † 10/01/2019 

Van Bergen Marcel    °04/10/1936  - † 14/01/2019 

Strijbos José     °15/02/1937  - † 18/01/2019 

Herremans Maria    °17/06/1943   - † 21/01/2019 

Vermeiren Gaby    °17/05/1928  - † 23/01/2019 

Van der Westerlaken Riet  °28/09/1928  - † 26/01/2019 

Oprins Ria     °07/05/1956  - † 30/01/2019 

 

 

 

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

 

 

  

https://www.seniorennet.be/ecards/
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Brosens Jos      °26/12/1944  - † 18/12/2018 

A 205  

Jos,  

 

In oktober 2018 kwam je definitief bij ons 

wonen in blok A. 

We kenden jou natuurlijk al veel langer, 

eerst van de dagopvang en later van jouw 

kortverblijven in blok A, C en D. 

Uiteindelijk zette jij toch de ingrijpende 

stap naar een definitieve opname.  

 

In het begin was het moeilijk om jou te 

doorgronden We kwamen er echter snel achter dat sport zeer 

belangrijk was geweest in jouw leven.  

 

Tennissen kon je als geen ander. Ook wielrennen, vele kilometers, 

was jouw passie. Je vertelde er graag over. De mooiste plekjes 

van Europa heb je bedwongen en geen berg was te hoog voor jou. 

Ook het reilen en zeilen van het veldrijden op televisie en de 

voetbalcompetitie hield je nauwlettend bij.  

 

De dagelijkse bezoekjes van jouw vrouw deden je ontzettend 

deugd, ook al had je soms wat mindere dagen. Samen met jouw 

zus Jeanne (blok B) ging je wel naar de cafetaria. Gewoon gezellig 

samen iets drinken en bijbabbelen.  

 

Toen je in oktober hier bij ons kwam, waren we samen met jou 

content dat je hier vast kon komen wonen. Een val bracht daar 

verandering in en je werd opgenomen in het ziekenhuis. We 

hebben je niet lang in ons midden mogen hebben. 

 

Na vele zware weken heb je dan de strijd verloren in het bijzijn van 

jouw lieve vrouw en familie. 

Rust zacht Jos!  
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Van Eersel Frans    °18/07/1934  - † 25/12/2018 

C313 

Lieve Frans,  
 

Op 6 juli 2018 kwam je hier wonen. Het 

was een bewuste keuze om dichter bij 

kinderen en kleinkinderen te komen 

wonen. 

 

Jarenlang was jij een bekend gezicht in 

Hoogstraten, als vrijwilliger bij 

ziekenvervoer. Je bracht bewoners naar 

het ziekenhuis. En je bracht hen gezond 

terug thuis, een fijne ervaring wellicht. 
 

We keken er samen naar uit om er hier een echte thuis van te 

maken. Lichamelijk was het moeilijk, maar warm omringd door 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen zou dit zeker lukken.  
 

In je hoofd bleef je helder. Sociale contacten leggen en 

onderhouden was jouw lang leven. Van een gezellige babbel met 

anderen genoot je zichtbaar. Als betrokken bewoner wenste je 

elke medewerker en bewoner elke dag een goeiedag. 
 

Ondanks je minder goede gezondheid, zag het er allemaal best 

veel belovend uit. Nu was het jouw beurt om door vrijwilligers 

opgehaald en in de watten te worden gelegd. Je hield van een 

wandeling en een babbel met een vrijwilliger. De knuffelhond en 

zijn baasje waren welkom om jouw oude dag kleur te geven. Wat 

hadden we nog graag veel meer aangeboden.  

De geboorte van je 4de achterkleinkind heb je gelukkig nog mogen 

meemaken, een stralend kind waar je terecht heel fier op mag zijn.  
 

Frans, straal jij nu maar van daarboven. Wij weten zeker dat jouw 

licht een grote heldere ster aan de hemel zal zijn want wat had jij 

een groot gouden hart voor de medemens!  
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Servaes Marie    °24/07/1949  - † 29/12/2018 

B 511 

Marie, 

 

In oktober 2017 kwam je naar het 

woonzorgcentrum. Het was jouw wens om 

terug naar je geboortestad Hoogstraten te 

komen vanuit Heist-op-den-Berg. 

 

Je stond steeds open voor een gesprekje 

met de andere bewoners van blok B en 

met de medewerkers. 

In het begin ging je ook regelmatig naar het onthaal waar je een 

babbeltje deed met de onthaalmedewerkers. Het viel hen op dat 

het voor jou steeds moeizamer werd om tot bij hen te gaan. Je 

lichaam liet dit niet meer toe.  

 

De wekelijkse behandelingen in het ziekenhuis maakten je moe.  

Je genoot nog steeds van de nabijheid van andere mensen. Toch 

bracht je steeds meer en meer tijd door in je kamer. Daar vond je 

rust en voelde je je het beste.  

 

Het was mooi om te zien hoe zorgzaam andere bewoners voor jou 

toe waren. Tijdens de maaltijden bijvoorbeeld zagen je 

tafelgenoten er op toe dat je niks te kort kwam.  

 

Van muziek kon je genieten. Dit merkten we tijdens de 

muzieknamiddagen in de leefruimte. Je vertelde dat je zelf in je 

jeugdjaren ook accordeon speelde. Het deed je deugd om die 

klanken nog eens ‘live’ te horen.  

 

De laatste weken zagen we je niet veel meer in de leefruimte. Het 

ging niet, je lichaam wilde niet meer. Je werd nog opgenomen in 

het ziekenhuis, je was moe, einde krachten, … Je had zo je best 

gedaan. Rust nu maar zacht, lieve Marie.   

https://static.ikenmama.nl/wp-content/uploads/2011/10/Article_images_map3_vlinder2.jpg
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Mertens Anna     °11/09/1935  - † 10/01/2019 

D 514 

Anna, 
 
14 januari 2016 kwam je voor het eerst  3 
maanden op kortverblijf naar het WZC. 
Een goede maand later op 20 mei 2016 
ben je definitief in blok D komen wonen.  
 
Dit was een grote moeilijke stap voor jou. 
Jouw vertrouwde huis verlaten deed je 
veel pijn. 
 
Het liefst had jij steeds je kinderen om je 
heen. Het was zo een geruststelling voor 

jou dat je ze steeds kon bellen. Dagelijks kamen Francine en Jos 
langs. Bij mooi weer wandelden jullie buiten, maar als het weer het 
niet toeliet zagen we jullie wandelen door de gangen van het WZC.  
 
Je was niet graag alleen en deed zoveel mogelijk mee aan de 
activiteiten. Iets gaan drinken in de cafetaria deed je ook graag.  
Daar zagen we je vaak samen met Anna. Rummikub spelen met 
enkele medebewoonsters was ook een van je favorieten.   
 
De laatste maanden verbleef je meer in de leefruimte. Het alleen 
zijn op je kamer deed je geen goed. Een poos geleden werd je 
plots ziek en kreeg je pijn. Voor jou hoefde het allemaal niet meer. 
Het was jouw wens om ’s morgens niet meer wakker te worden. 
Het was goed geweest.  
 
Anna, we hadden je graag nog in ons midden gehad. Maar we 
moesten toch afscheid nemen en je laten gaan.  
 
Het troost ons te weten dat je van een lang ziekbed gespaard bent 
gebleven. Het ga je goed daar aan de overkant. 
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Van Bergen Marcel   °04/10/1936  - † 14/01/2019 

C 208 
Lieve Marcel, 
 

Op 9 januari 2018 kwam je hier 
wonen. We kenden je al van in het 
dagverzorgingscentrum.  
 

Na een ziekenhuisopname kon je 
niet meer naar huis. Er volgde een 
kortverblijf in Sint Lenaartshof. 
 

Wat waren Lucia en je familie blij dat 
je terug in Hoogstraten kon komen 

wonen. Je vrouw Lucia kwam elke dag langs. Jullie waren zo 
graag samen. Jullie hadden mekaar zo graag. En ondanks alles 
vonden jullie hier samen terug een beetje een thuis. 
 

Vele mensen kenden jou reeds. Je bent immers een rasechte 
Hoogstratenaar. Voor diegene die jou niet kenden, was het iets 
moeilijker om te weten te komen wie je was of wat er zoal in je om 
zou kunnen gaan. Recent nog was jij ‘onze bewoner in de kijker’. 
Met veel plezier vertelde je vrouw Lucia over die mooie tijd toen je 
alles nog kon. Je had je handen steeds vol met allerhande werk. 
En ondanks alles bleef je steeds optimistisch. Het werd een mooi 
verhaal dat we zeker nog eens ter hand gaan nemen. 
 

Zorgkundigen, verpleegkundigen, kinesist, animatie en ergo, 
logistieke hulp, … Jij wist iedereen te charmeren met je lieve lach. 
Het was een waar genoegen om voor jou te mogen zorgen.  
 

Marcel, wat was jij een bezige bij. Altijd bereid om mensen verder 
te helpen en bij te staan. Altijd met een even vriendelijke lach. 
Andere helpen ging al een tijd niet meer, maar die vriendelijke lach 
bleef. Met deze lach heb je meer dan je besefte veel mensen een 
groot plezier gedaan. ‘Jouw goede morgen maakt mijn goeie dag’ 
is een mooie gezegde. Jouw glimlach was voor vele 
medebewoners hun goeie dag.  
Marcel, lach ons nog eens toe vanaf de overkant en rust nu maar 
zacht. Je hebt het verdiend.  
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Strijbos José     °15/02/1937  - † 18/01/2019 

D 007 

José, 

 

We kenden jou al enkele jaren omdat je 

naar de dagopvang kwam. Alleen thuis 

wonen ging niet meer en je verhuisde 

naar blok D in oktober 2013.  

Je was een vrolijke dame die altijd instond 

voor een grap. Je buurvrouw Jozefa werd 

een zeer goede vriendin. Jullie gingen 

vaak samen op stap. Uren hebben jullie 

bij de serviceflats op de bank in het 

zonneke gezeten, jij met je broekspijpen omhoog en bruinen maar. 

Want er goed uit zien dat vond je zeer belangrijk.  
 

Later wanneer het minder goed met jou ging, kwam Jozefa bij jou 

zitten. Ze babbelde met jou en kon je gerust stellen.  

Met plezier denken we terug aan hoe jij vlot omging met de 

mannelijke collega’s in het woonzorgcentrum. Je had ze steeds 

opgemerkt. Je had ze graag.  

Je genoot van lekker eten en drinken zoals advocaat, iets zoets. 

Je straalde uit dat je hier graag was. Voor alles was je te vinden 

zoals meehelpen met koken, een uitstap, turnen met de 

kleutertjes… Je pretogen vertelden ons wat jij van binnen voelde.   

Het bezoek van de knuffelhonden kon jou echt bekoren. Je voelde 

weer de herinnering aan je eigen honden. Dat deed je zo’n deugd. 

Elke dinsdagvoormiddag kwam je schoonzus langs. Dan genoten 

jullie samen van de uitstapjes in Hoogstraten.  
 

Dementie kreeg jou elke dag meer en meer in zijn macht. Je 

genoot nog van de kleine dingen zoals muziek, samen zingen, een 

warm dekentje om je heen, … Maar die pretogen van jou die 

verdwenen.  José, met de eerste vrieskou en een zacht 

winterzonnetje ben jij van ons heen gegaan. Rust nu maar zacht!   
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Herremans Maria    ° 17/06/1943   - † 21/01/2019 

A 012 

Maria,  

 

In december 2018 kwam je in kortverblijf 

in blok A. 

Omwille van jouw ziekte kon je niet meer 

naar huis. Enkele weken mochten wij voor 

jou zorgen, … Tot je uiteindelijk zachtjes 

ingeslapen bent.  

 

Je voelde je direct thuis in de afdeling. In 

de leefruimte zag je vele bekenden 

langskomen. Jouw man Cor kwam je 

dagelijks bezoeken en daar genoot je zo van. Net als je twee 

dochters die elke dag even binnen sprongen. Je lichamelijke 

toestand ging dag na dag achteruit, toch bleef je doorzetten. 

 

De laatste weken wilde je nog steeds meedoen met de bingo. Jij 

had ‘den beker’ en dus moest je gaan. Zo sterk was je wil om te 

leven.  

 

Maria we hebben jou op deze korte tijd beter leren kennen. 

Vooral hoe ontzettend dankbaar en zorgzaam jij was. 

 

Ook al kon je lichamelijk niet zo goed, jij hielp altijd waar je kon. 

Jouw enorme doorzettingskracht is een voorbeeld voor anderen. 

 

De laatste dagen zijn jouw dochters en jouw man niet van je zijde 

geweken en zachtjes ben je dan op maandagmorgen van ons 

weggegleden.  

 

Rust nu maar zacht, lieve Maria.  
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Vermeiren Gaby    ° 17/05/1928  - † 23/01/2019 

B 305  

Gaby,  

Begin 2014 kwam je in blok B wonen. In 

eerste instantie wilde je niet verhuizen. 

Je woonde nog graag in je 

appartementje. Om je kinderen gerust 

te stellen, heb je dan toch de knoop 

doorgehakt. Die verhuis is uiteindelijk 

goed meegevallen en je voelde je al 

snel thuis.  
 

Als we je kwamen vragen om mee te 

doen met de activiteiten, deed je direct met veel plezier mee. Je 

hield van bewegingsactiviteiten, spelletjes, de wekelijkse bingo… 

Ook huishoudelijke activiteiten deed je graag. Een jaar geleden 

heb je nog met je dochter achter het fornuis gestaan in de 

leefruimte toen we verse spaghettisaus kookten. Dat was mooi om 

te zien.  
 

Je passie was handwerken. Dit zat er al van jongs af aan in. Je 

nam met veel plezier deel aan het maandelijkse breigroepje. 

Daarnaast was zingen ook echt jouw ding. Het zangkoor, de 

muzieknamiddagen, verjaardagsfeestjes, optredens,… Als er van 

muziek gesproken werd, was jij er als eerste bij.  
 

De laatste tijd was je niet meer graag alleen in je kamer. Je 

verbleef overdag liever in de leefruimte waar je gezelschap had 

van medebewoners en medewerkers.  
 

Wat was je fier op je grote familie. Je genoot zo van hun vele 

bezoekjes. In je kamer hingen mooie familiefoto’s aan de muur en 

je had fotoboeken die je vol trots liet zien. Ook je laatste dagen 

werd je heel warm en liefdevol omringd door je familie.  
 

Gaby, we hebben graag voor je gezorgd. Het ga je goed.   
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Van der Westerlaken Riet   28/09/1928  - † 26/01/2019 

B 508 

Riet, 

In februari 2017 verhuisde je van 

Meerle naar de vijfde verdieping in blok 

B. Wat had je een prachtig uitzicht 

vanuit je kamer!  

Het woonzorgcentrum was geen 

nieuwe omgeving voor jou. Je kwam al 

enkele dagen per week naar het 

dagverzorgingscentrum. Medewerkers 

onthouden jouw betrokkenheid naar 

hen toe en naar de andere gebruikers.  

 

In blok B voelde je je al snel thuis. De spontane klik met je 

buurvrouw en tafelgenote Julia hadden hier vast iets mee te 

maken.  

Riet, we herinneren je als een actieve dame met een groot hart. 

Een groot hart en veel betrokkenheid naar je medebewoners en 

naar medewerkers. Je had ook een groot hart voor dieren. Je 

genoot ervan als de knuffelhond of kleine poesjes op bezoek 

kwamen.  

Je gevatte opmerkingen en typisch Nederlandse uitspraken zullen 

we niet snel vergeten. Die toverden vaak een lach op ons gezicht.  

Je kon genieten van de kleine dingen zoals een dikke laag ‘goei’ 

roomboter op je boterham of lekker krentenbrood waar je dochter 

Inneke regelmatig voor zorgde.  

Apetrots was je op je gezin, je dochter, schoonzoon en twee 

kleinkinderen. We zagen dat jullie een hechte band hadden en dat 

werd nogmaals bevestigd tijdens je laatste dagen bij ons. Zij 

weken geen moment van je zijde en omringden je met de liefde en 

warmte die jij ook altijd aan hen gegeven hebt.  

 

Riet, we hebben graag voor je gezorgd. Rust nu maar zacht.   
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Oprins Ria     ° 07/05/1956  - † 30/01/2019 

D 511 

Ria,  
 

In oktober 2017 kwam je naar het 

dagverzorgingscentrum. Je was daar 

een echte bezige bij. Je deed de deur 

open voor anderen, vervoerde iemand 

met de rolstoel, schonk de koffie voor de 

anderen, … Zo was je ook gekend. 

Velen kenden jou van de voetbal in 

Wortel. Jij zorgde ervoor dat de kantine 

goed draaide. Dat zorgzame was een 

belangrijk kenmerk van jou. Je zorgde voor iedereen om je heen 

zoals je dit van jongs af aan al geleerd had door de zorg die jij 

destijds opnam voor je grootmoeders.  

 

In mei 2018 verhuisde je naar het woonzorgcentrum. Je floot en 

zong een hele dag lang. Je genoot zo van een goede knuffel. Elke 

avond kwam je man Jan langs. Samen wandelden jullie naar het 

zwembad en genoot jij van een ijsje. Wanneer Jan op bezoek 

kwam, zagen we je stralen. Voor Jan was het een zoektocht want 

zijn Ria, zoals hij je altijd gekend had, verdween beetje bij beetje.  

Een zeer mooie herinnering voor jullie beiden was het optreden 

met het contactkoor. Dit was het moment dat voor Jan ‘zijn Ria’ 

even terug was en jullie samen intens meezongen. De bezoekjes 

van Jan, kinderen en kleinkinderen deden je zo goed. Je 

kleinkinderen waren echt je oogappels. Je had ze zo graag. Je 

was er zo trots op.  

Iedereen verloor jou beetje bij beetje. Want telkens ging je verder 

en verder achteruit. Met kleine dingetjes probeerden we je nog te 

plezieren zoals een lekkere cola.  

 

Ria, nu moeten we jou laten gaan. Jouw warme glimlach bewaren 

we voorgoed in ons hart. Rust maar zacht. Voor altijd.  
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Mededelingen 

Ook aan het onthaal van campus Stede Akkers bemerk je soms 
een ander gezicht. De onthaalmedewerkers werken vanuit 
verschillende werkplekken. Je kan hen ook vinden aan het onthaal 
in het stadhuis of aan het onthaal in het administratief gebouw. 

Wisten jullie dat er in iedere leefruimte een inkijkexemplaar van het 
Briesje ligt in kleur? Zo kan je leuke foto’s nog beter bewonderen. 

Aan het infobord dichtbij het onthaal van campus Stede Akkers 
hangt naast de activiteitenkalender ook steeds een overzicht van 
de bewoners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Infobord woonzorgcentrum 
 
 
Ook in de postvakjes in de leefruimte ligt een uitprint van de 
activiteitenkalender. Als familielid kan je hiervan een exemplaar 
meenemen. Zo kan je je bezoek beter plannen en indien gewenst 
rekening houden met de activiteiten die men kan volgen. Op die 
manier kan iedere bewoner intens genieten van elk bezoek en sta 
je niet voor een gesloten deur. 
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Nieuws van de medewerkers 
 

Geboortes 
 

Op 17 december is Sandra 
Adwubi, zorgkundige blok B, 
bevallen van een knappe 
dochter Louise.  
Louise woog bij de geboorte 
4,240 kg. Proficiat Sandra en 
Jeroen, genieten maar! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 januari kwam Nel ter 
wereld.  
Nel is het kindje van Kim en 
Thomas. Kim Michielsen is  
referentiepersoon dementie en 
medewerker van  
het paramedisch team voor 
blok C.  
 
De knappe meid Nel was bij 
de geboorte 51cm groot en 
woog 3,640 kg. Proficiat Kim 
en Thomas! 
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Bewoner in de kijker 
 

Alphonsine Verdonck is deze keer bewoner in de kijker. 
Alphonsine hoor ik u denken… Wel als ik Tinne Verdonck zeg, zal 
dit eerder een belletje doen rinkelen. Dat was trouwens ook één 
van de voorwaarden van Tinne om bewoner in de kijker te zijn: op 
de voorpagina van het Briesje moest Tinne staan, want aan de 
naam Alphonsine heeft ze een hekel. Zo gezegd, zo gedaan…  
 
Vernoemd naar haar grootvaders 

Op 6 december 1922 werd in 
Rijkevorsel een dochtertje geboren bij 
Jef Verdonck en Marie Brosens. Haar 
naam was Alphonsine en werd 
gekozen door peter en meter, want dat 
was in die tijd de gewoonte. De naam 
verwijst naar haar grootvaders, beiden 
Alfons genaamd.  
Ouders Jef en Marie vonden de naam 
Alphonsine toch echt te serieus voor 
hun kleine meid. Dus na twee 
maanden werd haar roepnaam al snel 
‘Tinne’.  
 
Grote broer Alfons ‘Fons’ was blij met 
zijn zusje. Ze was voorlopig zijn enige 
speelkameraadje.  
Acht jaar later volgden er nog vijf andere kinderen en zo was de 
familie Verdonck compleet.  
 
Tinne droeg mee de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van 
de jongere kinderen. Als tweede moeder heeft ze hen met heel 
veel liefde mee groot gebracht.  
 
Vader Verdonck was weinig thuis, maar Tinne vertelt toch vol trots 
over hem. Hij werkte als postbediende en in zijn vrije tijd had hij 
zijn bezigheden in het verenigingsleven. Zo richtte hij onder meer 
een regionale afdeling van het Davidsfonds en van de Vlaamse 

Tinne en broer Fons 
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oud-strijdersbond (VOS) op. Daarnaast was hij ook acteur en heeft 
hij veel toneel gespeeld. Ze hebben hem eens gevraagd voor het 
Reizend Volkstheater. Dat aanbod heeft hij geweigerd. Dan was hij 
te veel van huis weg.  
De opbrengsten van het toneel doneerde hij aan de families van 
de oud-strijders van de Groote Oorlog. Deze hadden het erg 
moeilijk.  

 
Schooltijd 

Tinne ging tot haar veertien 
jaar in Rijkevorsel naar 
school. Ze ging graag en 
leerde gemakkelijk. Daarna 
volgde ze ‘coupe’ in Wortel 
bij de tante van Hilda 
Vanhaute in een soort 
privéschool. Hier leerde ze 
de kunst van snit en naad. 
Zo heeft ze al de kleren van 
haar broers en zussen 
gemaakt tot een andere 
zus het van haar kon 
overnemen.  
 
 
 
 

 
 
Tinne herinnert zich de oorlogstijd. Ze was toen 18 jaar en woonde 
nog thuis. Iedereen moest toen heel creatief zijn omdat er weinig 
materiaal ter beschikking was. Ze maakte onder andere van oude 
jassen nieuwe kleren of van een oude hoed maakte ze pantoffels.  
Door die creativiteit en handigheid binnen het gezin zijn ze nooit 
iets te kort gekomen. 
 
 
 
 

Tinne tijdens haar plechtige communie in 1934 
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Eigen gezin 

Wekelijks kwam Tinne met enkele 
vriendinnen naar Hoogstraten om te 
volksdansen. Daar leerde ze in 1942 
haar man Walram Vandersmissen 
kennen van de Delhaize in 
Hoogstraten. Na een jaar vroeg 
Walram de toestemming aan vader 
Verdonck om met Tinne te mogen 
trouwen. Tinne was totaal verrast. Ze 
heeft toch ‘ja’ gezegd. Ze zijn in 
september ’43 in intieme kring 
getrouwd.  
 
Na hun trouwdag verhuisde Tinne 
naar Hoogstraten. Omdat haar 
schoonmoeder enkele jaren eerder 
overleed, nam ze haar intrek in het 
ouderlijk huis van Walram.      
 
In het begin had Tinne wel een beetje schrik van haar 
schoonvader. Door de jaren heen leerde ze hem beter kennen. Hij 
werd echt een tweede vader voor haar en later een lieve 
grootvader voor haar kinderen.  
 
De geboorte van hun eerste dochter bracht 
nieuw leven ten huize Vandersmissen. Later 
volgde er nog vijf andere kinderen. Het 
waren in totaal twee dochters en vier zonen. 
Dat zorgde voor heel wat leven in de 
brouwerij, zeker in de vakanties. Dan 
kwamen de neefjes en nichtjes ook in het 
ouderlijk huis logeren. Tinne had er haar 
handen mee vol. Ze heeft ook voor al die 
kinderen steeds zelf de kleertjes gemaakt.  
 
 
 
 

Tinne en Walram op hun trouwdag in 1943 

Tinne en Walram in 1942 



57 
 

Werkendag 

Walram werkte als tuinbouwer. Hij kweekte appels, peren, en 
aardbeien in de kolonie en had daarnaast ook nog 1500 kippen.  
Hij werd op 30-jarige leeftijd ernstig ziek en lag hierdoor veel in het 
ziekenhuis. Zo kwam het coördineren van het werk op de 
schouders van Tinne terecht. Gelukkig hadden ze goed personeel 
in dienst en had Tinne ook hulp in het huishouden.  
Door de goede planning en de gestructureerde aanpak van Tinne 
liep die combinatie van werken en het huishouden als een 
geoliede machine. Vol trots vertelt Tinne dat ze deze kwaliteiten 
ook aan haar kinderen heeft doorgegeven, zij hebben het immers 
van kleins af aan van haar geleerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezige bij 

Naast dat harde werken volgde Tinne al snel het voorbeeld van 
haar vader. Zo was ze zelf ook heel actief in het verenigingsleven.  
Ze richtte na het overlijden van haar man de weduwegroep op in 
Hoogstraten. De weduwen kwamen elke maand samen en drie 
keer per jaar organiseerden ze een grotere activiteit voor alle 
weduwen. Met Pasen en Kerstmis was er een diner en één 
daguitstap.   
Daarnaast heeft ze ook de missiefeesten in het leven geroepen. 
Hier werd heel de familie Vandersmissen bij betrokken.  
Als kers op de taart is Tinne erelid van het Piuskoor waar ze altijd 
heel actief geweest is.   

Tinne met kinderen en schoonkinderen in 2018 
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Ook thuis had ze haar handen nog vol. Ook al waren de kinderen 
ondertussen het huis uit. Toch was het niet stil in de Heilig 
Bloedstraat in Hoogstraten. De kamers van het huis stonden 
zelden leeg. Er kwamen steeds jongens op ‘kot’. En natuurlijk 
brachten de vele bezoekjes van haar zes kinderen, vijftien 
kleinkinderen en elf achterkleinkinderen leven in de brouwerij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinne met de twee oudste kleinkinderen Mieke en Gert  
 
Stap naar het woonzorgcentrum 

Tot haar 95e heeft Tinne nog thuis gewoond. Daarna heeft ze toch 
de stap naar het woonzorgcentrum gezet. In augustus 2018 
verhuisde ze naar de vijfde verdieping in blok B. Vanuit haar 
kamerraam kan ze haar huis zien staan in de winter als de bomen 
geen blad meer hebben.  
Het was moeilijk om haar vertrouwde omgeving achter te laten. 
Het is een troost dat haar persoonlijke spullen verdeeld zijn over 
de familie.  
Als Tinne nu terugkijkt, was ze toch niet helemaal klaar voor de 
verhuis en was ze liever in de winterperiode gekomen, maar ze 
weet dat ze hier in goede handen is.  
 
Tinne, dank je wel voor je verhaal en we wensen je nog een mooie 
tijd toe in het woonzorgcentrum. 
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Medewerker in de kijker 
 

 

Naam: Van Der Stuyft Erna 

Beroep: zorgkundige 

Hoe lang werk je hier: 41 jaar 

Geboortedatum: 15 mei 1959 

Burgerlijke staat: samenwonend 

Broers en zussen: 2 zussen waarvan 1 overleden en 1 broer 

Kinderen en kleinkinderen: geen 

Woonplaats: Rijkevorsel 

Hobby’s: een terrasje doen 

Sport: geen 

Lievelingsliedje: popmuziek/klassiek 

Lievelingsgroep: geen specifieke zanger of groep. Ik hou van de 

radiozenders Nostalgie en Radio 1 

Lievelingsdier: hond 

Lievelingseten: Belgisch eten – friet met stoofvlees 

Mooiste film: een romantische film 

Mooiste boek: geen specifieke voorkeur 

Grootste wens: Gezond blijven. 
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