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O
ntm

oetingsruim
te ‘D

e Feftig’ 
blaast één kaarstje uit! 

W
elzijnsschakel ’t Ver-Zet-je viert eenjarig bestaan van haar ontm

oetingsruim
te ‘D

e Feftig’.  Elke w
oensdag en zaterdag opent 

‘D
e Feftig’ zijn deuren voor een koffi

ekrant en een gezellige babbel. M
aar, ‘D

e Feftig’ is veel m
eer dan dat: 

Iedereen is w
elkom

! 
Iedereen is w

elkom
! D

e Feftig w
ordt georganiseerd door W

elzijnsschakel ’t Ver-Zet-je. Zij nem
en initiatieven voor m

ensen 
in arm

oede. In ‘D
e Feftig’ is iedereen w

elkom
. W

ekelijks zijn zij op w
oensdagnam

iddag open van 14.00 uur tot 16.00 uur, op 
zaterdag is dat tussen 09.30 uur tot en 12.30 uur. Voor m

ensen uit de doelgroep bedraagt de prijs voor een lekkere kop koffi
e of 

thee €0,50. 
Tal van activiteiten
D

e Feftig is niet alleen een ontm
oetingsruim

te er w
orden ook tal van activiteiten georganiseerd, bv elke laatste vrijdag van 

de m
aand een spaghettiavond, elke zaterdag is er verse soep te verkrijgen. O

ok vindt er w
ekelijks de verslavingskoepel plaats, 

m
aandelijks het project Pam

pers &
 Co, de kaart- en spelavond,…

 In D
e Feftig w

orden ook unieke activiteiten georganiseerd, zo 
w

as het op de ‘M
idden-O

osten avond’ m
ogelijk om

 kennis te m
aken andere culturen. M

ensen van deze origine kookten heerlij-
ke gerechten uit Libanon, Koerdistan, Irak,…

 
1 jaar bestaan 
In novem

ber bestaat D
e Feftig 1 jaar. D

it w
ordt gevierd! Kom

 op zaterdag 9 novem
ber  gratis een kopje koffi

e of thee drinken. 
H

et is fijn als je zelf een (zelfgem
aakte) taart, cake of iets anders lekker m

eeneem
t. Zo vieren w

e het bestaan van de Feftig m
et 

een divers aanbod van lekkers. 

O
p naar het volgende jaar vol activiteiten en gezellige babbels! 



03

04
Buurthuis open

05
Buurthuis open

Verslavingskoepel

06
JOBCAFE
 - Buurthuis open 
 - De Feftig open 

07
Buurthuis open - 
Speelgoeddag in de 
Feftig

08
Buurthuis open - 
De Speelbabbel - 
Pampers & Co 
NL spreken werkt

09
1 jaar bestaan van
 ‘de Feftig’! 
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11
Wapenstilstand

12
Buurthuis open

Verslavingskoepel

13
JOBCAFE 
Buurthuis open  
De Feftig open 
Sandwichavond  20u

14
Buurthuis open

15
Buurthuis open  
De Speelbabbel 
NL spreken werkt 

16
De Feftig open 
Voedselbedeling 
voorleesuurtje BiB 

17

MAANDAG              DINSDAG                   WOENSDAG              DONDERDAG           VRIJDAG                     ZATERDAG                ZONDAG                                 

2019

01
Allerheiligen 

02
Allerzielen
De Feftig open

 

Halloweenactiviteit, 
inschrijven vereist



18
Buurthuis open

19
Buurthuis open

Verslavingskoepel

20
JOBCAFE 
Buurthuis open 
De Feftig open 
+ kaart- en spelavond

21
Buurthuis open

22
Buurthuis open 
De Speelbabbel in 
WORTEL 
NL spreken werkt 

23
De Feftig open 
 Voorleesuurtje BiB 

24

29
Buurthuis open

26
Buurthuis open

Verslavingskoepel

27
JOBCAFE 
Buurthuis open  
De Feftig open 

Buurthuis Mouterij
Drink gezellig een koffietje met de bewoners van de 

Mouterij! Open van maandag tot vrijdag 
tussen 14.00 - 17.00 uur & 19.00 - 22.00 uur.

(Behalve vrijdagavond) Adres: Mouterijstraat 4b1  

De Speelbabbel
Kom met je kleinsten (kindjes van 0 tot 3 jaar) 

spelen bij de Speelbabbel.
 Elke vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur 

in het LDC van Hoogstraten. 
Vrijdag 22/11 gaat de Speelbabbel door 

                    in het Stekelbeeslokaal van Wortel.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28
Buurthuis open 

29
Buurthuis open 
De Speelbabbel 
NL spreken werkt 
Spaghettiavond (Feftig)
 

30
De Feftig open 
Voorleesuurtje BiB 
Sinterklaasfeest in 
LDC

De Feftig
Sla een babbeltje in de ontmoetingsruimte 

van ‘t Ver-Zet-je! 
Elke woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur en elke 

zaterdagochtend van 09.30 - 12.30 uur. 
Eet elke laatste vrijdag van de maand

vanaf 18 uur spaghetti op de spaghettiavond 
               (vooraf inschrijven)! Adres: Gelmelstraat 50 

Speelgoeddag
Kom donderdagavond 7 november

 tussen 19.00-21.00 uur naar de Feftig 
voor speelgoeddag. 

  Kies gratis je speelgoed uit 
                              voor je kinderen tot 8 jaar!  
 
 

Varia
Pampers & Co: Elke tweede vrijdag van de maand. 

Op doorverwijzing sociale dienst. 
                               Adres: Gelmelstraat 50.  
 

Voedselbedeling: Elke derde zaterdag van de maand. 
Op doorverwijzing sociale dienst. 

                             Adres: Karelboomstraat 44  
 

JOBCAFE: Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur 
    in administratief centrum Hoogstraten, Vrijheid 149.  
 

Verslavingskoepel: Elke dinsdagavond 
                     van 19.00-22.00 uur in de Feftig.  
 

Voorleesuurtje BiB: Elke zaterdag 
              tussen 10.00 - 12.00 uur in BiB Hoogstraten.  
 

Nederlands spreken WERKT: Elke vrijdag 
 tussen 10.00 - 12.00 uur op Vrijheid149,  Hoogstraten.  



Brunch in de Feftig

01

02
Buurthuis open

03
Buurthuis open 

verslavingskoepel

04
JOBCAFE 
Buurthuis open
De Feftig open

05
Buurthuis open

06
Buurthuis open 
De Speelbabbel 
NL spreken werkt

07
De Feftig open 
 Voorleesuurtje BiB 

08

09
Buurthuis open

10
Buurthuis open 
    
verslavingskoepel

11
JOBCAFE 
Buurthuis open
De Feftig open

12
Buurthuis open

13
Buurthuis open  
De Speelbabbel 
Pampers & Co 
NL spreken werkt  
Uitstap China Light

14
De Feftig open
voorleesuurtje BiB  
Soep op de Stoep

15

2019
MAANDAG              DINSDAG                   WOENSDAG              DONDERDAG           VRIJDAG                     ZATERDAG                ZONDAG                                 



16
Buurthuis open 

17
Buurthuis open 
verslavingskoepel

18
JOBCAFE 
Buurthuis open  
De Feftig open + kaart- 
en spelavond

19
Buurthuis open

20
Buurthuis open 
De Speelbabbel in 
MEER 
NL spreken werkt 

21
De Feftig open 
Voedselbedeling 
Voorleesuurtje BiB 

23
Buurthuis open

24
Kerstavond

22

25
Kerstmis. 
De Feftig open van 
14.00 - 16.00 uur
 

26
Tweede kerstdag 

27
Buurthuis open
NL spreken werkt 
Spaghettiavond in De 
Feftig

28
De Feftig open  
Voorleesuurtje BiB 

 

29

 

31
Oudjaarsdag 

30
Buurthuis open

Buurthuis Mouterij
Drink gezellig een koffietje met de bewoners van de 

Mouterij! Open van maandag tot vrijdag 
tussen 14.00 - 17.00 uur & 19.00 - 22.00 uur.

(Behalve vrijdagavond) Adres: Mouterijstraat 4b1  

De Speelbabbel
Kom met je kleinsten (kindjes van 0 tot 3 jaar) 

spelen bij de Speelbabbel.
 Elke vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur 

in het LDC van Hoogstraten. 
Vrijdag 20/12 gaat de Speelbabbel door 

                    in het Stekelbeeslokaal van Meer.  
 
 
 
 

De Feftig
Sla een babbeltje in de ontmoetingsruimte 

van ‘t Ver-Zet-je! 
Elke woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur en elke 

zaterdagochtend van 09.30 - 12.30 uur. 
Eet elke laatste vrijdag van de maand

vanaf 18 uur spaghetti op de spaghettiavond  
(vooraf inschrijven)! Adres: Gelmelstraat 50 

             

            Brunch in de Feftig 
Kom zondag 1 december lekker brunchen 

in de Feftig. 
Vooraf inschrijven.

 Shift 1: 09.00-10.00 uur. 
                                 Shift 2: 10.30- 11.30 uur.  
 
 
 
 

Varia
Pampers & Co: Elke tweede vrijdag van de maand. 

Op doorverwijzing sociale dienst. 
                               Adres: Gelmelstraat 50.  
 

Voedselbedeling: Elke derde zaterdag van de maand. 
Op doorverwijzing sociale dienst. 

                             Adres: Karelboomstraat 44  
 

JOBCAFE: Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur 
    in administratief centrum Hoogstraten, Vrijheid 149.  
 

Verslavingskoepel: Elke dinsdagavond 
                     van 19.00-22.00 uur in de Feftig.  
 

Voorleesuurtje BiB: Elke zaterdag 
              tussen 10.00 - 12.00 uur in BiB Hoogstraten.  
 

Nederlands spreken WERKT: Elke vrijdag 



SPELLETJES
PAG

IN
A

Kleurplaat

W
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Rookm
elders verplicht in 2020

Rookm
elders in je w

oning zijn verplicht vanaf januari 2020. 
Bij stad H

oogstraten kan je rookm
elders kopen voor €16 in 

plaats van €30. Kom
 even langs bij het onthaal van het stad-

huis of plaats een bestelling via w
onen@

hoogstraten.be.
A

ls je rookm
elders installeert kan je je op de w

ebsite w
w

w
.

hangrookm
elders.be registreren en m

aak je kans op een 
koptelefoon van Beats of een gratis Prem

ium
-abonnem

ent 
van 1 m

aand op Spotify.
W

aar hang ik m
ijn rookm

elders? H
oeveel m

oet ik er han-
gen? Enkele vuistregels van de experts van H

ulpverlenings-
zone Taxandria
* Zorg ervoor dat je op elke verdieping m

instens één rook-
m

elder hebt hangen.
* H

ang zeker een rookm
elder op de evacuatiew

eg tussen 
de slaapkam

ers en een buitendeur.
* In een keuken, badkam

er en garage hang je beter geen 
rookm

elders. Ze kunnen op die plekken vaak vals alarm
 

geven.
* N

og een gouden tip: plaats een rookm
elder in de ruim

te 
w

aar je droogkast staat of w
aar je je telefoon oplaadt. 

H
oud je w

oning veilig!
H

et is w
eer w

intertijd en het w
ordt dus veel sneller donker. D

at 
betekent dat er m

eer w
oninginbraken zijn. Je kan er zelf voor 

zorgen dat het risico op een inbraak sterk afneem
t,  zo vertel-

len ons de specialisten van Politiezone N
oorderkem

pen. 
D

eze m
aatregelen zijn eenvoudig, effi

ciënt, gem
akkelijk toe te 

passen en kosten bijna niets!

• N
eem

 goede gew
oonten aan:

o D
oe altijd ram

en en deuren op slot, ook als je m
aar voor even 

afw
ezig bent

o Plaats aantrekkelijke voorw
erpen zoals gsm

, laptop, televisie, 
enz. uit het zicht van voorbijgangers.
o G

eef altijd de indruk dat er iem
and aanw

ezig is: w
erk m

et 
tijdschakelaars voor de verlichting, laat bij afw

ezigheid je 
brievenbus leegm

aken en vraag aan je buren om
 de rolluiken 

op en af te laten.
o Verm

eld vooral niet op uw
 blog of sociaal netw

erk dat je op 
reis bent
o Berg m

ateriaal dat de inbreker van pas zou kunnen kom
en 

op, zoals een ladder, tuingereedschap, enz. 

Jungle Book Light Festival 

W
andel tijdens het Jungle Book Light Festival door 

het m
eeslepende avontuur van M

ow
gli, Bagheera, 

Baloo en hun vrienden. 
Een lichtverhaal over vriendschap, m

oed en
 avontuur. 
D

e jungle en haar bekende bew
oners nodigen je uit. 

G
a m

ee op vrijdag 13 decem
ber naar het lichtfes-

tival van A
ntw

erpen. D
e bus vertrekt om

 17.15 uur 
aan de M

outerijstraat, H
oogstraten. 

Inschrijven via Buurthuis M
outerij of D

e Feftig.
 €10 voor een volw

assen persoon,
 € 5 voor een kind.
 M

axim
aal €25 voor een gezin. 

Zoals elk jaar w
aait er een 

frisse w
ind door de bib.  

D
e oude boeken m

aken 
w

eer plaats voor nieuw
e 

exem
plaren.  D

e afgevoerde 
boeken, tijdschriften, cd’s, 
dvd’s, gam

es kan je voor 
een prikje in huis halen. D

e 
laatste zaterdag alles aan 
halve prijs. 

Van zaterdag 14 tot en 
m

et zaterdag 21 decem
ber 

tijdens de Koffi
ekrant- en 

openingsuren - in de hoofd-
bibliotheek en de uitleen-
posten.

D
ecem

ber, de cadeautjesm
aand bij uitstek! Voor onze portem

onee niet de beste periode.
D

aarom
 organiseert W

elzijnsschakel ’t Ver-Zet-je een “Speelgoeddag” (voor m
ensen van de doelgroep). 

Kom
 donderdagavond 7 novem

ber tussen 19.0
0

-21.0
0

 uur naar de Feftig. 
Kies gratis je (tw

eedehands) speelgoed uit voor je kinderen tot 8
 jaar! 

Speelgoeddag



Recept voor 4 personen: 

• 1¼
 kg kruim

ige aardappel
• 600 g boerenkool
• 250 g spekreepjes
• 100 m

l halfvolle m
elk

• 50 g ongezouten room
boter

1.Schil de aardappelen en snijd in gelijke stukken. 
Kook sam

en m
et de boerenkool in een grote pan 

w
ater m

et zout in 20 m
in. gaar. G

iet af. Verhit on-
dertussen een pan zonder olie of boter en bak de 
spekjes op m

iddelhoog vuur in ca. 7 m
in. krokant. 

Laat uitlekken op keukenpapier en bew
aar het 

spekvet.
2.Verw

arm
 de m

elk op laag vuur, m
aar laat niet 

koken. Stam
p de aardappelen en de boerenkool 

m
et de pureestam

per tot puree. Voeg de m
elk, 

boter en het spekvet toe en roer goed door tot 
een sm

euïge stam
ppot. Breng op sm

aak m
et 

peper en eventueel zout. Verdeel de stam
p over 

borden. Verdeel de spekjes erover. 

Recept voor 6 personen: 

• 6 bolletjes vanille-ijs 
• 2 bananen
• Enkele takjes rozem

arijn 
• Vanillepudding
• 100 g pure chocolade
• Sm

arties (om
 de neus te m

aken) 
• zure aardbeienm

at 

1. Snij 6 driehoekjes uit de zure aardbeienm
at. 

Snij de bananen in 6 gelijke stukken. Snij de tak-
jes rozem

arijn in 2.
2. Sm

elt de chocolade au bain-m
arie (plaats 

daarvoor een hittebestendige m
engkom

 op een 
kleinere kookpot m

et heet w
ater, de bodem

 van 
de kom

 m
ag het w

ater niet raken).
3. D

om
pel de stukken banaan in de gesm

olten 
chocolade. Kleef in het m

idden een rode sm
artie 

vast als neusje. Steek er bovenaan 2 stukjes 
rozem

arijn in om
 het gew

ei te vorm
en. Teken er 2 

oogjes op m
et de w

itte chocoladestift.
4. Verdeel w

at pudding over het m
idden van elk 

bord een schep er telkens 1 bolletje vanille-ijs 
op. Teken m

et de bruine chocoladestift 2 oogjes 
op de bolletjes vanille-ijs. M

aak neusjes m
et de 

stukjes zure aardbeienm
at. Teken m

et de choco-
ladestift ook de handen van de sneeuw

m
an in de 

pudding.
5. Zet de rendieren naast de sneeuw

m
annen. 

Recepten van de m
aand


