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CENTRUMKRANT  
Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers 

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

ACTUEEL 

 

Oud rusthuis krijgt nieuwe naam 
“O.L.V. der 7 weeën” wordt ” ’t Gastenhuys” 

De OCMW-raad van Hoogstraten heeft een nieuwe naam 
gekozen voor het gebouw dat op de plaats komt van het 
vroegere rusthuis “O.L.V. der 7 weeën”.  
 

Het multifunctionele 
gebouw, dat plaats moet 
bieden aan 35 
assistentiewoningen en tal 
van zorgaanbieders op het 
gelijkvloers, zal ’t 
Gastenhuys worden 
gedoopt. Het project rond 
de herbestemming van het 

gebouw had tot dusver nog geen naam gekregen. Begin 
2017 werd een bevraging gehouden onder de 
Hoogstratenaren naar een geschikte naam. Uit een 40-
tal reacties werd het idee gekozen van Hoogstratenaren 
Luc Bastiaens en Francine Geerts. 
 

Psychotherapiepraktijk d_Link 
Opening vestiging in Hoogstraten 
d_Link is de naam van een praktijk voor 
psychotherapie met verschillende vestigingen, waarvan 
sinds kort ook een in Hoogstraten. Hier wordt een 
multidisciplinaire werking uitgebouwd. We stellen twee 
van hun medewerkers voor. 
 
Katrien Nelen is klinisch psychologe en heeft ruime 
ervaring opgedaan in het werken met jongeren en 
volwassenen met een psychotische problematiek. 
Daarnaast werkt ze reeds enkele jaren als ambulante 
psychotherapeute. Binnen d_Link biedt Katrien 
individuele psychotherapie voor volwassenen. 
 
Hans Van Droogenbroeck is ontwikkelings- en klinisch 
psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut. Hij  

 
werkt met adolescenten en volwassenen. U kunt bij hem 
terecht voor onder andere depressie, angst, rouw, 
trauma, ontwikkelingsproblemen, relatiemoeilijkheden 
voor echtparen, en leeftijdsfasemoeilijkheden. Hij werkt 
zowel met individuen als met koppels en gezinnen. 

Contact 
d_Link Hoogstraten, Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten, 
0488 14 71 32, infohoogstraten@ruimtedelink.be, 
www.ruimtedelink.be. 
 

Stoppenton 
Inzameling wijnkurken in dienstencentrum 

Het kurkatelier is deel van de dagbesteding van 
Monnikenheide. Men biedt er een zinvolle bezigheid aan 
cliënten met een beperking.  
 
De cliënten sorteren en 
vermalen kurken stoppen 
die een nieuwe bestemming 
krijgen als ecologisch 
isolatiemateriaal. Om nog 
meer kurk uit de afvalberg 
te houden, is het kurkatelier 
op zoek naar nieuwe 
aanvoer van kurk. Ook u kan 
hen daarbij helpen. Breng al uw kurken daarvoor naar de 
blauwe Stoppenton in de cafetaria van het 
dienstencentrum Zo komen ze bij het kurkatelier 
terecht. Wat mag erin: 
- wijnkurken, zowel synthetische als echte kurk 
- doppen van sterke dranken (porto, sherry, whisky,...) 
- schuimwijnkurken met metalen kapje en draad.

Abonnement 
Ontvangt u de centrumkrant graag thuis? 
Verzending per e-mail is gratis. Verzending per post 
kost 6 euro/jaar. 
 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.ruimtedelink.be/kinderen.png&imgrefurl=http://www.ruimtedelink.be/&docid=dR_2iD1anV8ikM&tbnid=eoo1D1D38pTs5M:&vet=1&w=482&h=676&bih=1048&biw=1707&q=d-LINK de ruimte&ved=0ahUKEwjS9Mzl19jSAhVrjVQKHSMEDO8QMwg_KBkwGQ&iact=mrc&uact=8
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjykd_z19jSAhUFWhoKHVL7CMwQjRwIBw&url=http://www.ruimtedelink.be/&psig=AFQjCNHHZm423K8ZyuZLgAtr5zuKPpXqjg&ust=1489673345240958
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MENU 
 

Restaurantdag Breugelbuffet 
Donderdag 27 april van 12u15 tot 13u15 

 
 

Een zestal keer per jaar organiseert het dienstencentrum 
een gezellige ontmoetingsmiddag bij een lekkere 
maaltijd. Deelnemen is iets voor de snelle beslissers 
want de plaatsen zijn meestal snel volzet. Voor de 
volgende restaurantdag op donderdag 27 april serveren 
we een ‘Breugelbuffet’. Iedereen is er welkom. 
Inschrijven kan tot en met 20 april en kost 12 euro. 
 

Middagrestaurant 
Alle werkdagen open van 12u00-13u00 

U 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 
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 stuk 
vlaai. 
 

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 03/04 Tomatensoep met balletjes, cordon bleu, andijvie in room, puree, fruit 

Dinsdag 04/04 Ajuinsoep, rundsvink, bruine saus, spitskool in witte saus, krieltjes, ijs 

Woensdag 05/04 Spinaziesoep, blanket van kip, gemengd slaatje, frietjes, poffertjes 

Donderdag 06/04 Pompoensoep, wienerschnitzel, schorseneren, peterselieaardappelen, rijstpap 

Vrijdag 07/04 Seldersoep, pangasiusfilet, mosterdsaus, preipuree, fruit 

Maandag 10/04 Groentebouillon, hamburger, vleessaus, bloemkool witte saus, natuuraardappelen, fruit 

Dinsdag 11/04 Kippenroomsoep, macaroni met ham en kaas, ijs 

Woensdag 12/04 Minestrone, varkensstoofpotje, slaatje, frieten, rijstpap 

Donderdag 13/04 Seldersoep, kipfilet, kerriesaus, gebakken groenten-ei-rijst, pudding 

Vrijdag 14/04 Aardappelsoep, gebakken visfilet, tartaarsoep, wortelstoemp, fruit 

Maandag 17/04 PAASMAANDAG | Enkel voor abonnees * 

Dinsdag 18/04 Champignonsoep, varkenscarré, broccoli in lentesaus, aardappelen, ijs 

Woensdag 19/04 Preisoep, kalkoensteak, Provençaalse saus, witlofslaatje, frieten, verse kaas 

Donderdag 20/04 Courgettesoep, boomstammetje, vleessaus, knolselder witte saus, aardappelen, profiteroles 

Vrijdag 21/04 Groentesoep, koolvis, citroensaus, wortelpuree, fruit 

Maandag 24/04 Tomatensoep, hespenspek, spitskool, witte saus, gekookte aardappelen, fruit 

Dinsdag 25/04 Spinaziesoep, boerenbraadworst, appelmoes, puree, smoutenbollen 

Woensdag 26/04 Knolseldersoep, kipfilet, jachtsaus, koude bloemkool, mayo, frietjes, griesmeelpudding 

Donderdag 27/04 RESTAURANTDAG | Breugelbuffet -  enkel vooraf ingeschreven deelnemers en abonnees * 

Vrijdag 28/04 Venkelsoep, garnaalkroketjes, gemengd slaatje, dillepuree, 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.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1xOTJ5tjSAhWIDxoKHZviDdkQjRwIBw&url=http://www.drodd.com/html4/easter-egg.html&bvm=bv.149397726,d.ZGg&psig=AFQjCNFeP7fCbQfVhplyAR-Q9xFoQ4FXHw&ust=1489677305202467
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1xOTJ5tjSAhWIDxoKHZviDdkQjRwIBw&url=http://www.drodd.com/html4/easter-egg.html&bvm=bv.149397726,d.ZGg&psig=AFQjCNFeP7fCbQfVhplyAR-Q9xFoQ4FXHw&ust=1489677305202467
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AGENDA 
 

Tentoonstelling schilderijen in 
olieverf - Danielle Van Aperen 
Van 4 april tot 7 mei 

Naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten, 
stelt Danielle Van Aperen uit Hoogstraten haar werk 
tentoon in het dienstencentrum. 
 
We leven in een digitale wereld. We maken honderden 
foto' s van mooie landschappen en dierbaren. "The 
Making Of" is het thema van de "Week van de 
amateurkunsten". Met dit thema en fascinatie voor 
mens en natuur wil Danielle ons laten zien hoe haar 
schilderijen zorgvuldig worden opgebouwd volgens de 
technieken van de oude meesters. Als beginnende 
schilder tracht ze een eigen stijl te ontwikkelen. 

 

Start Petanque seizoen 
Vanaf 5 april op woensdagnamiddag bij goed weer 

De petanquespelers hernemen hun activiteiten. Ze 
spelen ze elke woensdag bij goed weer op het veld aan 
de bejaardenwoningen (13u30 - 15u30). Sluit gerust bij 
aan. Het gaat er ontspannen en niet competitief aan toe. 
We gaan soepel om met de spelregels. Organisatie in 
samenwerking met Okra Trefpunt Hoogstraten. Okra-
leden zijn verzekerd. 

Infoavond ‘Als liefde zoveel jaar 
kan duren’ 
Donderdag 20 april 20u00 i.s.m. Ouderenraad 

Professor Alfons Van 
Steenwegen spreekt over het 
samen leven met en genieten 
van uw partner na uw zestigste. 
Hij is de auteur van o.a. ‘Liefde 
met toekomst’, ‘Liefde is meer 
dan chemie’, ‘Vreemdgaan met 
je partner’,... 
 
Het einde van de carrière(s) en 
het weg zijn van de kinderen 
brengen een nieuwe periode in 

de samenleefrelatie. Wat doet u als u na een leven lang 
werken plotseling weer dag in dag uit samen bent, en 
weer op elkaar bent aangewezen? Ook de seksualiteit 
verandert en de omgang met kinderen en kleinkinderen 
is een nieuwe uitdaging. 
 

Valbus op Campus Stede Akkers 
Van 21 tot 23 april 

De Valbus is een reizende tentoonstelling over de 
problematiek van vallen en valrisico’s. Op deze bus 
maken de bezoekers kennis met de personages Fientje, 
Maria, Frans, Marcel en Louisa. Aan de hand van hun 
verhalen komen ze alles te weten over vallen, valgevaar 
en valpreventie.  

 
Bezoekers leren valrisico’s ontdekken en krijgen daarbij 
enkele tips mee om zonder te vallen door het leven te 
gaan. ... Een begeleider op de bus leidt er de bezoekers 
rond. Nadien kunnen de bezoekers rustig rondkijken, 
enkele proefjes uitvoeren en hun valprofiel in kaart 
brengen. Een bezoekje kan een half uur tot een uur in 
beslag nemen. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

 

KALENDER 
Permanent aanbod 
Dagelijks CAFETARIA, LEESTAFEL, CAFÉSPELEN, PIANO, FOLDERS 

THUISDIENSTEN - consumpties betalend - vrije inkom 
cafetaria 
 Maandag 10u00 16u30 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxyvux6tjSAhXPyRoKHfObBs0QjRwIBw&url=http://www.valbus.be/&psig=AFQjCNFDVdKmDi6GN9xgPIa2iOh0AiqNVA&ust=1489678294631557
https://tucsonpetanqueclub.wordpress.com/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3ypex89jSAhULkRQKHUkzCwUQjRwIBw&url=http://nieuws.kuleuven.be/node/9802&bvm=bv.149397726,bs.1,d.Y2I&psig=AFQjCNEsGVHDstICkQO_2Y3cHyrA4n88lA&ust=1489680179083006
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tot en met 
vrijdag 

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 05/04 paasversiering cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Van 04/04 tot 07/05 TENTOONSTELLING - Olieverfschilderijen Danielle Van Aperen - week 
van de amateurkunsten -  gratis toegang tijdens openingsuren – zie 
pagina 3 

inkomhal 
expositiegang Ma-vr 10u00 16u30 

Za-zo 13u00 16u30   

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 woensdag  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 

Variabel 19/04 tot 21/06 COMPUTERLESSEN DIGIDAK - gratis – inschrijven dinsdagnamiddag leslokalen 

13/02 tot 12/06 GEHEUGENTRAINING – 24/04 - inschrijvingen afgesloten leslokalen 

Vr-zo 21/04 tot 23/04 
08u30-17u00 

VALBUS - reizende tentoonstelling over vallen en valrisico’s - bezoek is 
gratis - inschrijven is niet nodig 

campus 
 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
03/04 

13u30 16u0 KOFFIELEUTEN - gezellig samenzijn - 2 euro (koffie met koek 
inbegrepen) - inschrijven is niet nodig 

cafetaria 

Dinsdag 
04/04 

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

cafetaria 

Donderdag  
06/04 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

ZELF EEN BLOEMSTUK MAKEN - ‘Gevulde eitjes’ - les voormiddag en 
les namiddag - 12 euro - inschrijven t.e.m. 30 maart 

leslokalen 

vrijdag 
14/04 

09u30 11u30 WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN   - thema Pasen - 20 euro - inschrijven 
tot 7 april 

leslokalen 

Woensdag 
19/04 

13u30- 16u00 TABLETCLUB - ervaringen delen met andere gebruikers - begeleiding 
door digidak - inschrijven op dinsdagnamiddag in internetcafé 

leslokalen 

Donderdag 
20/04 

20u00 22u00 LEZING - Alfons Van Steenwegen - over relaties, intimiteit en seksu- 
aliteit bij het ouder worden - inschrijven tot volzet - 3 euro 

cafetaria 

Zaterdag 
22/04 

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

leslokalen 

Woensdag  
26/04 

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

leslokalen 

Donderdag 
27/04 

12u15 13u15 RESTAURANTDAG Breugelbuffet - 12 euro - inschrijven tot en met 20 
april of tot volzet 

cafetaria 

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. 


