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 editie mei 2017 
 
 

CENTRUMKRANT  
Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers 

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

ACTUEEL 

 

5 jaar Campus Stede Akkers 
Feestweek van 16 tot 21 mei 2017 

 
Precies 5 jaar geleden 
stelde Stede Akkers zijn 
deuren open. Het werd de 
nieuwe thuis van het lokaal 
dienstencentrum, het 
woonzorgcentrum, het 
dagverzorgingscentrum en 
tal van andere diensten. Het OCMW viert dit een week 
lang met familie, vrienden, buren en alle 
geïnteresseerden. U komt toch ook? 
 
Dinsdag 16 mei 
Restaurantdag ‘thema aardbei’ in het dienstencentrum 
om 12u15. 
Radio- en muzieknamiddag in de tent op de campus met 
Radio Valencia van 14u00 tot 17u00. 
 
Woensdag 17 mei 
Linedans happening in de tent op de campus van 14u00 
tot 18u00. 
 
Vrijdag 19 mei 
Burenpicknick aan de feesttent van 12u00 tot 14u00. 

 
Zondag 21 mei 
Groot slotfeest op de campus van 13u00 tot 17u00. Een 
greep uit het aanbod: 
Geniet mee van radio en muziek in de tent met Radio 
Valencia – straattheater – opening vernieuwde kapel – 
inhuldiging bedrijfsfilmpje – gezellige wandelbuurt op de 
campus met allerlei eetkraampjes – kinderanimatie – 
Doe mee met mega ‘bal in de straat’ dat start om 15.00 
uur – fototentoonstelling in het dienstencentrum – 
optreden van de fanfare – duo-fietsen parcours – 
fotozoektocht – het eerste stadsgedicht dat in het 
straatbeeld wordt onthuld, een primeur!  
 
Kom met de fiets! Er is een fietsenparking op de campus. 
 

 
Meedoen met de fotozoektocht 
Naar aanleiding van de feestweek, wordt op en rond de 
campus van het OCMW een foto-wandel-zoektocht 
georganiseerd. U kan hier heel de zomer aan 
deelnemen.  
Haal daarvoor een invulformulier van de zoektocht af 
aan de onthaalbalie van Stede Akkers. Doe de zoektocht 
op eigen tempo (+/- 800 meter) en breng het ingevulde 
formulier terug aan het onthaal. Tijdens de feestweek 
krijgt u een kleine verrassing per juiste oplossing van het 
raadsel. Veel plezier! 

 
 

MENU 

Restaurantdag ‘Aardbeien’ 
Dinsdagmiddag 16 mei - 12u15 

In de feestweek naar aanleiding van ‘5 jaar Stede Akkers’ 
komt het hertogelijk genootschap “de Ghesellen van de 
aardbei” op bezoek. Zij promoten de Hoogstraten® 
aardbeien in binnen- en buitenland. Elk jaar laten ze de 
bewoners en gebruikers van Stede Akkers proeven van 
deze lokale lekkernij. 

 
In het dienstencentrum 
organiseren we een extra 
restaurantdag. U kan er, 
samen met de Ghesellen 
van de aardbei, 
aanschuiven voor volgend 
menu met aardbeien en 
andere streekproducten: 

Abonnement 
Ontvang je de centrumkrant graag thuis? 
Verzending per e-mail is gratis. Verzending per post 
kost 6 euro/jaar. 
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aardbeiencocktail - paprikasoep -  varkenshaasje - 
asperges - pomme duchesse - vanilleijs met verse 
aardbeien. Vooraf inschrijven is nodig en de kostprijs 
bedraagt 12 euro. 
 

Middagrestaurant 
Alle werkdagen open van 12u00-13u00 

U kan een middagmaal eten in het dienstencentrum.  
Een hoofdschotel kost 5 euro en u kiest zelf om er soep 
of een dessert, gebak, ijsje, … bij te nemen. Reserveren 

doet u 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 
gebak. 
 
 

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

 
Maandag 01/05 Feestdag 1 mei: enkel maaltijden voor abonnees* 

Dinsdag 02/05 Gebonden ajuinsoep, kalkoenfilet met bruine saus, witte kool in bechamel, fruit 

Woensdag 03/05 Spinaziesoep, kippenbout met sinaasappelsaus, rauwkostslaatje, frieten, ijsje 

Donderdag 04/05 Pompoensoep, lentefricassee met champignons, waterkersstoemp, panna cotta 

Vrijdag 05/05 Seldersoep, koolvis in witte wijnsaus, broccoli met spekjes, puree, fruit 

Maandag 08/05 Groentebouillon, cordon-bleu met vleessaus, knolselder in witte saus, aardappelen, fruit 

Dinsdag 09/05 Erwtensoep, gehaktbal in mosterdsaus, wortelstoemp, yoghurt 

Woensdag 10/05 Minestrone, rundsreepjes in bourgondische saus, slaatje en frieten, ijsje 

Donderdag 11/05 Kippensoep, hamburger, groene bonen in tomatensaus en puree, sabayon 

Vrijdag 12/05 Aardappelsoep, heekfilet, prei met vissaus, gestoofde schorseneren, aardappelen, fruit 

Maandag 15/05 Bloemkoolsoep, boomstammetje in vleessaus, broccoli met witte saus, aardappelen, fruit 

Dinsdag 16/05 Champignonsoep, ossentong in madeirasaus en champignons, puree, verse kaas 

Woensdag 17/05 Preisoep, kipfilet met peperroom-paprikasaus, appelmoes, frieten, ijsje 

Donderdag 18/05 Andijviesoep, kalkoen met currysaus, gebakken rijst met groentjes, mousse 

Vrijdag 19/05 Groentesoep, visfilet uit de oven, kreeftensaus, puree van asperges, fruit 

Maandag 22/05 Tomatensoep, blinde vink met pickelsaus, boterbonen met ui, natuuraardappelen, fruit 

Dinsdag 23/05 Venkelsoep, hamrolletjes met witloof in kaassaus, puree, fruit 

Woensdag 24/05 Courgettesoep, kipfilet met jachtsaus, koude bloemkool mimosa, frietjes, ijsje 

Donderdag 25/05 Feestdag Hemelvaart: enkel maaltijden voor abonnees* 

Vrijdag 26/05 Wortelsoep, vispannetje met groente, puree van dille, fruit 

Maandag 29/05 Broccolisoep, waterzooi van kip, aardappelen, fruit 

Dinsdag 30/05 Aardappelsoep, kaasburger ,vleessaus, schorseneren in roomsaus, aardappelen, verse kaas 

Woensdag 31/05 Currysoep, kalkoentournedos met choronsaus, slaatje, frieten, ijsje 

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

 

AGENDA 

De Mandala’s 
Dinsdagvoormiddag 2 mei 

Tekeningen inkleuren heeft een positief effect bij jong 
en oud en helpt om fit te blijven in het hoofd. Het brengt 
rust, harmonie en evenwicht, bevordert de concentratie 
en stimuleert de creativiteit. Een groepje liefhebbers van 
deze rustgevende hobby komen bijeen op de eerste 
dinsdagvoormiddag van 10u00-12u00 in de cafetaria van 
het dienstencentrum. Ze noemen zich ‘De Mandala’s’ 
maar werken met prenten rond verschillende 
onderwerpen en thema’s. Wil je meedoen? Kom dan 
eens kijken en zet je bij aan tafel. Je krijgt hulp en  advies 

voor de aankoop van eigen kleurpotloden. Inschrijven 
hoeft niet en meedoen is gratis. 
 

Alles over de elektrische fiets 
Donderdag 4 mei en dinsdag 9 mei 
De populariteit van de elektrische fiets blijft stijgen.  De 
elektrische fiets is niet enkel een uitstekende oplossing 
voor de oudere fietser die wat ondersteuning kan 
gebruiken, maar net zo goed voor jonge mensen die 
langere afstanden willen fietsen. Overweegt u ook om 
zo’n fiets aan te kopen? Op de infoavond van donderdag 
4 mei om 20u00 in de bib, leert u over de verschillende 
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types en waar u op 
moet letten bij 
aankoop.  Ook wordt 
ingegaan op de 
belangrijkste verkeers-
regels. Op dinsdag 9 
mei om 14u00 is er in 
en om het 

dienstencentrum een praktijkopleiding  waarin u de 
mogelijkheden van de elektrische fiets ontdekt en de 
risico’s beter leert inschatten.  
De infoavond en opleiding kosten telkens 3 euro en u 
dient er apart voor in te schrijven. 
 

Enclavekoor Baarle Nassau 
Dinsdagnamiddag 3 mei 

 

 
 
Het Enclavekoor is een van de vele activiteiten van de 
Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Baarle. Hun 
repertoire bestaat uit Nederlandstalige liederen. Het 
KBO Enclavekoor heeft nu 52 leden en treedt ongeveer 
acht keer per jaar op, meestal in verzorgingshuizen. Op 
dinsdag 3 mei zijn ze te gast voor een optreden in het 
dienstencentrum. De inkom is gratis en inschrijven is niet 
nodig. Voor bewoners van het woonzorgcentrum zijn er 
voorbehouden plaatsen. 

 

Tentoonstelling IKO fotoatelier 
Van 8 mei tot 5 juni: portretten bewoners WZC 

Cursisten van het IKO fotoatelier maakten portretten 
van bewoners van het woonzorgcentrum. De foto’s 
worden tentoongesteld in het Lokaal Dienstencentrum 
en zijn er gratis te bekijken tijdens de openingsuren. 
 

Sportieve ontmoetingsdag 55+ 
Woensdag 10 mei van 13u15 tot 16u30  

Op woensdag 10 mei organiseert de sportdienst in 
samenwerking met de ouderenraad en 
ouderenverenigingen een sportieve ontmoetings-
namiddag voor 55+. Dit is een ideale gelegenheid om 
kennis te maken met verschillende beweegactiviteiten 
aangepast aan de leeftijd van 55-plussers. Voldoende 
bewegen is immers voor iedereen van belang, maar 
zeker als u 55+ bent! Deze namiddag vindt plaats in en 
rond het dienstencentrum. Deelnemen is gratis. We 
vragen u wel ten laatste donderdag 4 mei in te schrijven 
bij de sportdienst via telefoon of e-mail. Bij inschrijving 
dient u 2 voorkeuractiviteiten te kiezen uit volgend 
aanbod: yoga - kennismaking fitness Sportoase  - KUBB – 
petanque - line dansen - wandelvoetbal en volksspelen. 
Meer info en inschrijven via de gemeentelijke 
sportdienst, 03 340 19 51, sport@hoogstraten.be. 
 

Lotgenoten rouwverwerking 
Laatste vrijdagvoormiddag van de maand 

Het verlies van een dierbaar iemand is een ingrijpende 
gebeurtenis. In het dienstencentrum komt sinds kort een 
groep lotgenoten samen waarin mensen bij elkaar steun 
vinden in het verwerken van hun verdriet. In een veilige 
omgeving wordt bij een kop koffie gepraat over 
gevoelens en ervaringen die het verlies te weeg brengt. 
Er bestaat daarbij geen grens op leeftijd en de privacy 
van de deelnemers wordt gerespecteerd.  
Wie graag deelneemt, kan zich aanmelden bij de 
centrumleiding voor een kennismaking en introductie. 
 

 

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 
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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 op beurtrol kan  DECOTEAM 16/05: 5 jaar Stede Akkers cafetaria 

Van 8 mei tot 5 juni TENTOONSTELLING  - portretten bewoners WZC - door cursisten IKO 
fotoatelier - gratis inkom 

inkomhal 
expositiegang Ma-vr 10u00 16u30 

Za-zo 13u00 16u30 

Maandag 15, 22 en 29/05 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 woensdag (10/05 niet) PETANQUE - recreatief spel - in samenwerking met Okra Trefpunt 
Hoogstraten - gratis - inschrijven is niet nodig  

petanqueveld 
(Het Erf) Woensdag 13u30 15u30 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

Laatste vrijdag van de maand LOTGENOTENGROEP ROUWVERWERKING - samenkomst personen in 
rouw - inschrijven niet nodig - gratis 

leslokalen 

Vrijdag 10u00 12u00 

Variabel 31/05 tot 14/06 COMPUTERLESSEN DIGIDAK - gratis – inschrijven Digidak- 
dinsdagnamiddag 

leslokalen 

13/02 tot 12/06 GEHEUGENTRAINING - inschrijvingen afgesloten -  8, 15, 22 en 29/05 leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Dinsdag 
02/05 

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

cafetaria 

Dinsdag 
02/05 

13u45 16u00 INFOSESSIE - modeshow schoenen -  cafetaria  - gratis - inschrijven  
niet nodig 

cafetaria 

Woensdag 
03/05 

13u30 15u30 ONTSPANNINGSNAMIDDAG - Enclavekoor Baarle-Nassau 
Gratis – inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Maandag 
08/05 

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

cafetaria 

Dinsdag 
09/05 

14u00 16u00 ALLES OVER DE ELEKTRISCHE FIETS - praktijkopleiding 
3 euro - vooraf inschrijven aan het onthaal 

leslokalen 
campus 

Woensdag 
10/05 

13u00 16u30 SPORTIEVE ONTMOETINGSNAMIDDAG 55+ - gratis  -  inschrijven tot 4 
mei op gemeentelijke sportdienst - zie pag. 3 

campus 

Dinsdag 
16/05 

12u15 13u15 RESTAURANTDAG AARDBEIEN EN STREEKPRODUCTEN  - zie pag. 2 –
prijs 12 euro  - inschrijven tot en met 9 mei of tot volzet. 

cafetaria 

14u00 17u00 RADIO- EN MUZIEKNAMIDDAG - Radio Valencia - gratis inkom feesttent 

Woensdag 
17/05 

14u00 18u00 LINEDANS HAPPENING - dansers 2 euro - publiek gratis inkom feesttent 

Donderdag  
18/05 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

ZELF EEN BLOEMSTUK MAKEN - ‘Gerbera in de hoofdtoon’  - les 
voormiddag en les namiddag - 12 euro - inschrijven t.e.m.  11 mei 

leslokalen 

Vrijdag 
19/05 

12u00 14u00 BURENPICKNICK - picknicken rond de feesttent met muzikale 
animatie 

feesttent 

Zondag 
21/05 

13u00 17u00 GROOT SLOTFEEST 5 JAAR CAMPUS  - gevarieerde animatie binnen 
en buiten - gratis inkom - zie pag. 1 

feesttent 
campus 

Zaterdag 
27/05 

10u00 11u30 CONTACTKOOR ‘Resonanz’ - zangbijeenkomst voor mensen met 
dementie samen met één of enkele mensen van de familie, vrienden…  

leslokalen 

Woensdag 
31/05 

14u00 15u15 ZANGKOOR ‘De tijd van toen’  - repetitie o.l.v. Bart Van Delm - gratis - 
inschrijven op wachtlijst mogelijk 

leslokalen 

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. 


