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CENTRUMKRANT  
Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers 

v.u.: Jos Matthé, Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten 

ACTUEEL 

 

Nieuwe Handicar 
Gloednieuw voertuig in gebruik 

De Handicar (busje met rolstoellift) van OCMW 
Hoogstraten is vervangen door een gloednieuw 
exemplaar met de meest moderne uitrusting. Het 
voertuig werd officieel in gebruik genomen tijdens een 
feestelijke bijeenkomst met de betrokken vrijwilligers. De 
Dienst Aangepast Vervoer van OCMW Hoogstraten 
bestaat meer dan 20 jaar en werd een pionier van 
aangepast vervoer in de provincie. Vijf jaar geleden werd 
de dienst toegevoegd aan het aanbod van Lokaal 
Dienstencentrum Stede Akkers. Dankzij de blijvende inzet 
van een groep enthousiaste vrijwilligers kan tot op 
vandaag een vervoersaanbod worden gedaan voor 
personen met een mobiliteitsbeperking. 
 

 
 
De aankoop verliep na een aanbesteding in twee fasen. 
Het voertuig werd geleverd door Ford Garage Geudens 
uit Meer en de ombouw voor vervoer van 
rolstoelgebruikers gebeurde door de firma Trapmann. 
De totale kostprijs bedraagt 47000 euro. Met deze 
investering onderstreept het OCMW-bestuur haar geloof 
in het belang van een eigen dienst aangepast vervoer in 
een veranderend vervoerslandschap. Op deze manier  

 
kunnen we kwetsbare bewoners de best mogelijke 
service op maat geven en dat aan betaalbare tarieven.  
Naast de inzet van de  Handicar kan de Dienst Aangepast 
Vervoer ook vrijwillige chauffeurs met een eigen 
voertuig van de minder mobielen centrale inschakelen. 
Sinds vorig jaar wordt ook ingezet op een aanbod van 
verplaatsingen zonder auto. Sommige mobiliteitsvragen 
zijn namelijk ook op te lossen met inzet van een 
begeleider te voet al dan niet met behulp van openbaar 
vervoer of aangepaste hulpmiddelen.  
 

Renovatie Kapel van het Gasthuis 

Heropening op 21 mei 2017 

Onder toezicht van een 
Beschermcomité wordt 
de Kapel met omgeving 
op de Campus Stede 
Akkers gerenoveerd. De 
heropening is voorzien 
voor zondag 21 mei.  
 
In afwachting hiervan is 
er tijdelijk hinder 
mogelijk tijdens een 
bezoek aan de Kapel. 
Om er te kunnen 
werken, moeten er 
meubels worden verplaatst of kunnen er bijvoorbeeld 
ladders of stellingen staan. Ook de schaapjes Pauline en 
Paulette logeren een poosje elders maar ze zullen op 21 
mei terug hier zijn om hun intrek te nemen in een 
gloednieuwe stal. We vragen de bezoekers aan de kapel 
enig geduld en danken hen voor het begrip. 
 

Onderzoek naar cultuuraanbod  

Stad Hoogstraten lanceert grootschalige bevraging  

Het stadsbestuur vindt het belangrijk om de mening, de 
ideeën, de voorstellen en de wensen van haar inwoners 
over het culturele leven in Hoogstraten te kennen. De 
resultaten van een bevolkingsonderzoek zullen daarom 
samen met andere onderzoeksresultaten dienen als basis 
voor de verdere ontwikkeling van het cultuurbeleid en -
aanbod in Hoogstraten.  

Abonnement 
Ontvang je de centrumkrant graag thuis? 
Verzending per e-mail is gratis. Verzending per post 
kost 6 euro/jaar. 
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De bewoners van Hoogstraten wordt gevraagd om voor 
einde maart een enquête in te vullen. Die enquête staat 
op de website van het gemeenschapscentrum van 
Hoogstraten: www.gchoogstraten.be. Een papieren 
versie ligt op de foldertafel in de cafetaria van het 
dienstencentrum. In verschillende fasen zal er 
onderzocht worden wat de behoeften zijn van de 

inwoners en de verenigingen in Hoogstraten en waar de 
kansen en valkuilen liggen voor het stadsbestuur. De 
studie zal zich richten op twee grote aspecten van het 
culturele leven: het aanbod en de infrastructuur. De 
bedoeling is om ten laatste begin 2018 een duidelijk, 
gefundeerd plan voor de toekomst op tafel te hebben 
liggen. 

 

MENU 
 

Smulnamiddag ‘frituurhapjes’ 
Belgische vinyl platen luisteren 
Dinsdagnamiddag 28 maart vanaf 14u00 

Wat is er meer Belgisch 
dan een frituur? Wie 
bezwijkt nooit eens 
voor een kleine zonde 
uit de frituurpan? Op 
dinsdag 28 maart 
gooien de vrijwilligers 
van het Kookteam een 
mix van kleine 
frituursnacks in de 

hete olie en serveren die met een dipsausje. Lekker om 
te smullen of te delen met je tafelgenoten. Inschrijven is 
niet nodig en de kostprijs bedraagt drie euro per portie. 
 
Discobar 45 toeren 
Deze namiddag wordt verder opgeluisterd met muziek 
van Belgische successen door ‘discobar 45 toeren’. 

Achter deze naam gaat de Hoogstraatse familie 
Lodewijckx schuil. Ludo, André, Jan, May, Willy, Eddy en 
Diane draaien plaatjes uit hun uitgebreide collectie 
singletjes uit de jaren 50 en 60. Van Adamo tot Will Tura. 
 

Middagrestaurant 
Alle werkdagen open van 12u00-13u00 

Je kan een middagmaal eten in het dienstencentrum. 
Een hoofdschotel kost 5 euro en je kiest zelf om er soep 
of een dessert, gebak, ijsje, … bij te nemen. Reserveren 
doe je drie werkdagen vooraf. Zonder reservatie 
aanschuiven kan ook … tot de pot leeg is. Is dit het geval 
dan is er altijd nog een tas soep,  broodje, slaatje of stuk 
vlaai. 
 

Let op !!! 
Ben je allergisch voor bepaalde ingrediënten? Vraag 
onze chef-kok voor het bestellen van uw maaltijd om 
informatie over de aanwezige allergenen.

 
Woensdag 01/03 Tomatensoep, koninginnenhapje, gemengd slaatje, frietjes, verse kaas 

Donderdag 02/03 Bonensoep, varkensgebraad, roomsaus, erwtjes en wortelen,, puree, chocomousse 

Vrijdag 03/03 Kervelsoep, pangasiusfilet, boter- & citroensaus, groene kool, aardappelen, fruit 

Maandag 06/03 Juliennesoep, kalkoenlapje, vleessaus, schorseneren in kaassaus, aardappelen, fruit 

Dinsdag 07/03 Aspergesoep, spekburger, vleessaus, andijvie in roomsaus, gebakken aardappelen, ijs 

Woensdag 08/03 Preisoep, kipfilet, sinaasappelsaus, gemengd slaatje, frieten, verse kaas 

Donderdag 09/03 Seldersoep, vleesbrood, pickelsaus, bloemkool in bechamel, aardappelpuree, panna cotta 

Vrijdag 10/03 Kippenroomsoep, hokfilet, witte wijnsaus, bonenstamppot, fruit 

Maandag 13/03 Champignonsoep, blinde vink, vleessaus, spruitjes met curry in roomsaus, fruit 

Dinsdag 14/03 Kippenvelouté, schnitzel, paprikasaus, gestoofde boerenkool, aardappelpuree, ijs 

Woensdag 15/03 Tomatensoep, rundsstoofvlees, slaatje, frietjes, verse kaas 

Donderdag 16/03 Preisoep, kippenfilet, currysaus, bloemkool met rijst, panna cotta 

Vrijdag 17/03 Broccolisoep, Oostends viskorfje, lentegroenten, kroketten, fruit 

Maandag 20/03 Uiensoep, gegratineerde Florentijnse eitjes in kaassaus, puree, fruit 

Dinsdag 21/03 Tomatensoep met balletjes, kalkoekrollade, saus, knolselder, gebakken aardappelen, yoghurt 

Woensdag 22/03 Courgettesoep, kippenragout, slaatje, frieten, yoghurt 

Donderdag 23/03 Wortelsoep, varkensgebraad, groene boontjes met spek, aardappelen, mousse 

Vrijdag 24/03 Kervelsoep, heekfilet, bearnaisesaus, prei  in room, bieslookaardappelen, fruit 

Maandag 27/03 Wortelsoep, cordon bleu, vleessaus, spruitjes, aardappelen, fruit 

Dinsdag 28/03 Courgettesoep, varkensgebraad, vleessaus, erwtjes, wortelen, gestoomde aardappelen, ijs 
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Woensdag 29/03 Tomatensoep, gevulde kipfilet, fijne kruidensaus, frietjes, verse kaas 

Donderdag 30/03 Bonensoep, vogelnestje, Luikse siroopsaus, witloofpuree, chocomousse 

Vrijdag 31/03 Kervelsoep, koolvis op Provençaalse wijze, rosties, fruit 

Word abonnee en geniet van de voordelen. 
Wie elke maand minstens vijftien maaltijden (gemiddeld) vooraf bestelt, wordt abonnee. Je krijgt korting, 
bediening aan tafel en kan bovendien alle dagen een warm middagmaal eten. Dus ook op zaterdag, zondag én 
feestdagen. 

 

AGENDA 
 

Fototentoonstelling KVLV-AGRA 
Van 8 maart tot 2 april 

In het najaar van 2015 lanceerde KVLV-Agra de 
wedstrijd: ‘Agrafoto van het jaar’. Boerinnen en 
tuiniersters konden hun zelfgemaakte favoriete foto’s 
insturen onder twee categorieën: ‘Sfeer op mijn land- en 
tuinbouwbedrijf’ en ‘Agravrouw in actie’.  
 
De inzendingen waren niet alleen talrijk, maar tegelijk 
mooi en hartverwarmend. Agravrouwen uiten graag op 
artistieke wijze hun liefde voor het vak. Uit 20 
genomineerde foto’s werd op de Nationale Dag van de 
Agravrouwen een inzending van Els Vanneste verkozen 
tot Agrafoto van het jaar 2016. Een beeld zegt meer dan 
duizend woorden. Vandaar dat alle genomineerde foto’s 
in een reizende tentoonstelling zijn gegoten. Deze 
tentoonstelling houdt in maart halt in Lokaal 
Dienstencentrum Stede Akkers en is er gratis te bekijken 
tijdens de openingsuren. 

 

Ontspanning met VLV Combo 
Dinsdagnamiddag 14 maart om 14u00 

 
In 1989 werd in de schoot van de Rijkevorselse 
bakkersfamilie Van Leuven een groot harmonieorkest 
opgericht. Vandaag de dag brengen ze nog steeds 
muziek, weliswaar met een kleinere bezetting (combo) 
maar met evenveel enthousiasme.  
 
VLV staat voor Van Leuven en Vrienden. In het Lokaal 
Dienstencentrum Stede Akkers brengen ze nummers uit 
een uitgebreid repertoire dat gaat van James Last over 

Louis Neefs tot Glenn Miller. Dankzij de financiële steun 
van een sympathisant kunnen we gratis inkom 
aanbieden. Er zijn voorbehouden plaatsen voor 
bewoners van het woonzorgcentrum. 

 

Les bloemschikken  
Donderdag 16 maart: Bloemen in een flesje 

Bloemschikken is ontspannend, gezellig én je bent na 
afloop fier op je eigen werkstukje. Dat verklaart het 
succes van het bloemschikken in het dienstencentrum. 
De lesgeefster slaagt er telkens in om tegen een 
bescheiden prijs een fraaie creatie te bedenken die 
haalbaar is voor iedereen. Zo 
nodig wordt een handje 
toegestoken. Een consumptie 
tijdens de pauze is 
inbegrepen. Er is een les in de 
voormiddag en in de 
namiddag. Na het verstrijken 
van de inschrijfperiode is 
annuleren niet meer mogelijk 
 

Computerlessen Digidak 
Vrijdag 24 maart: inschrijvingen voorjaar 

Op vrijdag 24 maart kan je tussen 09u00-12u00 
inschrijven voor de computerlessen van Digidak in april, 
mei en juni 2017. Nadien kan je hiervoor nog terecht in 
het internetcafé op dinsdagnamiddag zolang er vrije 
plaatsen zijn. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjojZ-QnpTSAhXpAMAKHY7GCmcQjRwIBw&url=http://www.digidak.be/medewerkers/&psig=AFQjCNFCo0XUu4SEaYbblcGHbnEQ2JV0VQ&ust=1487321370339470
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KALENDER 
Permanent aanbod 
Dagelijks CAFETARIA, LEESTAFEL, CAFÉSPELEN, PIANO, FOLDERS 

THUISDIENSTEN - consumpties betalend - vrije inkom 
cafetaria 
 Maandag 

tot en met 
vrijdag 

10u00 16u30 

12u15 13u00 MIDDAGRESTAURANT - reservatie 3 werkdagen vooraf 

10u00 16u00 WASSALON - reservatie 2 werkdagen vooraf wassalon 

14u00 15u00 BADKAMER - reservatie een week vooraf dagopvang 

09u00 16u00 DIENST AANGEPAST VERVOER - reservatie 3 werkdagen vooraf onthaal 

10u00 17u00 INTERNETCAFÉ - gratis - vrije inkom cafetaria 

Za-Zo  13u00 16u30 CAFETARIA, LEESTAFEL, CAFÉSPELEN, PIANO, FOLDERS 
THUISDIENSTEN - consumpties betalend - vrije inkom 

cafetaria 

Wekelijks SALON STEDE AKKERS - afspraak ter plaatse/onthaal - contant betalen  verzorgings-
salon Di-wo-do 09u00 11u30 kapster 

Donderdag 14u00 17u00 schoonheidsspecialiste 

Meerdaagse activiteiten 
Permanent animatie team KOOKTEAM Begeleiden koffieleut, smulnamiddag, restaurantdag cafetaria 

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM Zaalversiering in cafetaria cafetaria 

EXPOTEAM Tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 08/03 tot 02/04 TENTOONSTELLING - foto’s KVLV-AGRA - boerinnen en tuiniersters 
maakten foto’s over het land- en tuinbouwbedrijf – gratis toegang 

inkomhal 
expositiegang Ma-zo openingsuren 

Elke maandag LINE DANSEN  - groep beginners en groep gevorderden - les 1 euro, 
oefenen gratis - doorlopend mogelijkheid tot inschrijven voor les of 
plaats op wachtlijst 

leslokalen 

Gevorderd 09u00 10u15 

Beginners 10u30 11u45 

Elke dinsdag COMPUTERASSISTENTIE - begeleiding Digidak - info pc, tablet, 
smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 

internetcafé 
(cafetaria) Dinsdag 13u30 16u30 

Elke vrijdag  GEZELSCHAPSSPELEN - Rummikub, Uno, Take Five, pitjesbak, … - 
gratis - inschrijven is niet nodig 

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

Variabel 24/03 COMPUTERLESSEN DIGIDAK - inschrijven voor lessen april, mei, juni internetcafé 

13/02 tot 12/06 GEHEUGENTRAINING – 6/13/20 en 27/03 - inschrijvingen afgesloten leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Maandag  
06/03 

13u30 16u00 KOFFIELEUTEN - gezellig samenzijn - 2 euro (koffie met koek 
inbegrepen) - inschrijven is niet nodig 

cafetaria 

Maandag 
06/03 

18u00 20u00 DANKMOMENT VRIJWILLIGERS - breugeltafel en animatie - enkel 
op uitnodiging 

cafetaria 

Dinsdag 
07/03 

10u00 12u00 HOBBYCLUB ‘DE MANDALA’S’ - prenten inkleuren - eigen 
kleurmateriaal meebrengen - inschrijven niet nodig - gratis 

cafetaria 

Dinsdag  
14/03 

14u00 15u30 ONTSPANNINGSNAMIDDAG MET LIVE MUZIEK  DOOR HET VLV-
COMBO - voorbehouden plaatsen bewoners wzc - gratis inkom 

cafetaria 

Donderdag  
16/03 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

ZELF EEN BLOEMSTUK MAKEN - ‘Bloemen in een flesje - les 
voormiddag en les namiddag - 12 euro - inschrijven t.e.m. 09/03 

leslokalen 

Zaterdag  
18/03 

09u00 12u00 REPAIRCAFE – samen spullen herstellen -  vrije gift - inschrijven is niet 
nodig 

cafetaria 

Dinsdag  
21/03 

13u45 16u00 INFOSESSSIE TEXTIEL  - modeshow -  i.s.m. woonzorgcentrum - gratis  
- inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Zaterdag 
25/03 

10u00 11u30 CONTACTKOOR ‘Resonanz’ - besloten zangbijeenkomst voor 
personen met dementie  - gratis - nieuwe leden vooraf aanmelden 

leslokalen 

Dinsdag  
28/03 

14u00 16u00 SMULNAMIDDAG & BELGISCHE PLAATJES LUISTEREN - kookteam en 
discobar 45 toeren - zie pagina 2 - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Woensdag  
29/03 

14u00 15u15 ZANGKOOR ‘De tijd van toen’  - repetitie olv Bart Van Delm - gratis – 
inschrijven op wachtlijst mogelijk 

leslokalen 

Contact 
Lokaal Dienstencentrum STEDE AKKERS, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, diensten-
centrum@ocmwhoogstraten.be. Onthaal op werkdagen (09u00-12u00 en 13u30-15u30). Centrumleider na afspraak. 


