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DIENST AANGEPAST VERVOER 
Jubileumjaar met tevreden klanten 

HOOGSTRATEN Wat in een ver verleden als iets klein 
begon, is vandaag niet meer weg te denken. 25 jaar 
geleden reed de Handicar voor de eerste keer uit in 
Hoogstraten en 5 jaar later volgde ook de Minder 
Mobielen Centrale (MMC). De Dienst Aangepast Vervoer 
van het OCMW vierde dit jubileum met een trefdag voor 
haar gebruikers in het dienstencentrum in Hoogstraten 
op 21 april 2018. 

 

Groei 
Afgelopen jaar voerde de Handicar maar liefst 956 ritten 
uit met 10 chauffeurs en 163 gebruikers. In datzelfde 
jaar werd trouwens ook  een nieuwe Handicar in gebruik 
genomen. De MMC van haar kant verzorgde vorig jaar 
2.716 ritten met 13 chauffeurs en 169 leden. Vergeleken 
met de beginjaren is dit een enorme groei. Recent werd 
beslist om de Dienst Aangepast Vervoer onder te 
brengen bij de Thuisdiensten van het OCMW en niet 
langer bij het dienstencentrum. Voor de gebruikers en 
de organisatie van de dienst wijzigt er niets. 
 

Tevredenheidsonderzoek 
Naar aanleiding van het jubileum werd een 
tevredenheidsonderzoek gevoerd onder de vaste 
klanten. Het resultaat werd voorgesteld op de trefdag. 
De beoordeling en appreciatie blijkt bijzonder hoog te 
liggen. 
▪ Meer dan 94% vindt de kostprijs van het lidgeld + 

de kilometerprijs goedkoop en correct. 
▪ Ongeveer 92% geeft aan voldoende info te hebben 

gekregen over de dienstverlening. 
▪ Meer dan 94% ervaart de manier van ritten 

reserveren en betalen + de snelheid/tempo 

waarmee zijn/haar aanvraag wordt behandeld als 
goed en zeer goed. 

▪ Meer dan 94% is tevreden en zeer tevreden over de 
vriendelijkheid/behulpzaamheid bij het indienen 
van de aanvraag aan het onthaal. 

▪ Meer dan 97% is tevreden en zeer tevreden over de 
vriendelijkheid/behulp
zaamheid van de 
chauffeurs.  

▪ Meer dan 93% zou 
onze dienst aanraden 
aan anderen.  

Er werden die namiddag 
ook demo’s gegeven met 
een duofiets en een 
wombat (rolstoel voor 
onverharde wegen). Deze 
vervoers-middelen zijn 
relatief nieuw en vormen 
een alternatief voor ver-
plaatsingen per auto of 
kunnen ingezet worden voor puur recreatieve tochtjes. 
De duofiets reserveert u via het onthaal van het 
dienstencentrum. Voor de wombat maakt u een 
reservatie bij Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149, 
toerisme@hoogstraten.be, 03 340 19 55.  
 

WINNAARS DUIVELSE PRONOSTIEK 
Drie gelukkigen winnen een WK-voetbal 

HOOGSTRATEN Proficiat! Daan Oostvogels, Jos 
Verschraegen en Anna de Bie zijn de gelukkige winnaars 
van de Duivelse pronostiek. Zij winnen elk een voetbal in 
de Belgische tricolore kleuren.  
 

 
 
 

 
FOTOTENTOONSTELLING 
31 juli - 3 september: Achter de schermen van 
Hoogstraten in groenten en bloemen 

HOOGSTRATEN Fons Schrauwen is hobbyfotograaf en 
voelde zich enkele jaren terug zeer vereerd met de vraag 
om foto’s te maken van het evenement Hoogstraten in 
groenten en bloemen. Fons was in de voorbije jaren dan 
ook steevast aanwezig tijdens de voorbereidingen van 
deze manifestatie. Naar aanleiding van het 20-jarig 
bestaan van Hoogstraten in groenten en bloemen toont 
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hij foto’s die gemaakt werden in de periode 2015-2017. 
Vooral beelden van het vele werk achter de schermen. 
Foto’s ook van vrijwilligers die bezig zijn in de Veiling aan 
de voorbereiding van de verschillende bloemencreaties. 
 

HOE TEVREDEN IS MEN IN MEERLE? 
1 augustus: tevredenheidsmeting in Meerle 

MEERLE Dienstencentrum Stede Akkers viert op 
woensdag 26 september zijn éénjarig bestaan in Meerle. 
Om de dienstverlening te kunnen optimaliseren, is de 
centrumleiding benieuwd naar uw ervaring en gebruik. 
Daarom wordt op woensdag 1 augustus een 
tevredenheidsmeting georganiseerd in Meerle. 
Deelnemers en bezoekers worden uitgenodigd om een 
korte vragenlijst in te vullen. U vult de vragenlijst 
volledig anoniem in. De resultaten van de 
tevredenheidsmeting zullen nadien gecommuniceerd 
worden via de centrumkrant en het feestmoment in 
september. 
 

CUPCAKES BAKKEN 
8 augustus: Vlieg UiT-activiteit in Meerle 

 

MEERLE Cupcakes zijn er in alle kleuren, smaken en 
vormen. Op woensdag 8 augustus vanaf 13u30 komen 
enkele kinderen van ‘Vakantie in Hoogstraten’ cupcakes 
bakken in het dienstencentrum in Meerle. De kinderen 
bakken en decoreren niet alleen… Ze willen samen met u 
aan het bakken gaan. Bakt u graag? Heeft u een hart 
voor kinderen? Lust u wel een lekkere cupcake? Noteer 
dan zeker woensdagnamiddag 8 augustus in uw agenda. 
Neem desgewenst een keukenschort mee. Nadien 
worden de zelfgebakken cupcakes verorberd bij een 
gratis tas koffie of thee. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Gratis toegang. 
 

INFO OVER ZONNEPANELEN 
8 augustus: Fabrik Elentrik in Meerle 

MEERLE Altijd al willen weten of het dak van uw woning  
geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler? Op 
woensag 8 augustus van 13u00 tot 16u00 komt Fabrik 
Elentrik naar het dienstencentrum in Meerle. Fabrik 
Elentrik is het mobiel pop-upenergiecafé van 
stadsbestuur Hoogstraten. Het is ondergebracht in een 
speciaal daarvoor ingerichte mobilhome. Neem zeker uw 

laatste eindfactuur mee. Aan de hand van uw 
eindfactuur maakt huisbezoeker  wonen, Carolien Ruts, 
een berekening rond zonnepanelen en/of een 
zonneboiler.  
 

Meer info 
Carolien Ruts, huisbezoeker wonen, 0474 49 00 56 
carolien.ruts@hoogstraten.be, www.hoogstraten.be. 
 

ONTSPANNINGSNAMIDDAG 
21 augustus: Optreden Bart Van Delm 

HOOGSTRATEN Bart Van Delm uit Hoogstraten brengt 
populaire muziek en zang en begeleidt zich daarbij op 
keyboard in de cafetaria van Stede Akkers.  Muziek is 
een passie van Bart Van Delm. Al vele jaren zorgt hij mee 
voor de muzikale omlijsting van misvieringen, het 
zangkoor en animatie. Op dinsdag 21 augustus brengt 
Bart in de cafetaria tussen 14u00 en 15u30 een 
potpourri van vrolijke deuntjes, schlagers en  
meezingers. Bewoners van Woonzorgcentrum Stede 
Akkers hebben voorbehouden plaatsen maar iedereen is 
welkom. 

 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
7 augustus: Muzikale smulnamiddag ijsjes 

HOOGSTRATEN In de vroege namiddag scheppen we in 
de cafetaria een coupe vanille ijs met saus naar keuze. 
Inclusief slagroom en koekje. Inschrijven is niet nodig. 
Een coupe met twee bollen kost 3 euro of met drie 
bollen wordt dat 3,50 euro. Er is keuze uit Dame 
Blanche, Brésilienne, verse aardbeien, bananasplit of 
advocaat. Laat het smaken.  
 

Discobar 45 toeren 
Dezelfde namiddag is ook discobar 
45 toeren weer te gast in Stede Akkers. Ze draaien 
zomerse vinylplaatjes. 
 

http://www.hoogstraten.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBy9m9koXcAhXPzKQKHSI3AsAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nadiacakes.com/&psig=AOvVaw3RmUJh3WcOAyD2moSvVmxH&ust=1530783299863478
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Middagrestaurant 

HOOGSTRATEN Alle werkdagen open van 12u00-13u00. 
Een hoofdschotel kost 5 euro en u kiest zelf om er soep 
(1,50 euro) of een dessert (0,80 euro), gebak (1,80 euro), 
ijsje (1,30 euro), … bij te nemen. Reserveren doet u vier 
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. 
 

Dorpsrestaurant 

MEERLE Op woensdag (werkdagen) open van 12u00-
13u00. Een menu bestaat uit soep, hoofdschotel, dessert  
en kost 6,20 euro. Reserveren doet u tot uiterlijk de 
woensdag voordien om 16u00. 
 
 

 

MENU AUGUSTUS 
Datum Plaats Menu 

01/08 Hoogstr 
Meerle 

Tomatensoep, kalkoenlapje met barbecuesaus, slaatje, frieten, ijsje 
Tomatensoep, rundergoulash, groene bonen, puree, aardbeienmousse 

02/08 Hoogstr Seldersoep, burger met jus, aardappel-courgette-tomaat gratin, griesmeel  

03/08 Hoogstr Witloofsoep, gebakken hoki-filet, puree van asperges en dille, vanilleflan 

06/08 Hoogstr Knolseldersoep, boomstammetje,  jus, gestoofde wortelen, aardappelen, crème Liègeoise vanille 

07/08 Hoogstr Groentevelouté, kipfilet met jus, gesmoord witlof, peterselieaardappelen, pralinémousse 

08/08 Hoogstr 
Meerle 

Minestrone, varkensstoofpotje, zomersalade, frieten, ijsje 
Minestrone, kipfilet met jus, gesmoord witloof, peterselieaardappelen, rijstpap 

09/08 Hoogstr Spinaziesoep, spiering met vleesjus, spitskool, natuuraardappelen, rijstpap 

10/08 Hoogstr Courgettesloep, koolvis met vissaus, spinaziepuree, bitterkoekjesvla  

13/08 Hoogstr Bloemkoolsoep, gepaneerde kalkoensteak, appelcompote, natuuraardappelen, crème Liègeoise 

14/08 Hoogstr Preisoep, chipolata met jus, erwten met rode ui, gekruide aardappelen, stracciatellamousse  

15/08 Hoogstr 
Meerle 

Feestdag: enkel maaltijden voor abonnees 
GESLOTEN 

16/08 Hoogstr Broccolisoep, nasi goreng, loempia, zoetzure saus, griesmeel 

17/08 Hoogstr Wortelsoep, koolvisfilet met citrus-basilicumsaus, spinaziepuree, chocoladeflan 

20/08 Hoogstr Ajuinsoep, witte pens met kruiden, knolselder in witte saus, aardappelen, crème Liègeoise  

21/08 Hoogstr Cressonsoep, wienerschnitzel met jus, savooikool, aardappelpuree, chocolademousse 

22/08 Hoogstr 
Meerle 

Champignonsoep, gemarineerde kipfilet, Spaanse saus, salade en frieten, ijsje 
Champignonsoep, wienerschnitzel met jus, savooikool,  aardappelpuree, chocolademousse 

23/08 Hoogstr Aardappelsoep, kotelet met jus, bloemkool in roomsaus, gestoomde aardappelen, rijstpap 

24/08 Hoogstr Minestrone, pangasiusfilet op Schotse wijze, wortelpuree, vanilleflan 

27/08 Hoogstr Groentebouillon, chipolata van kip met jus, witte kool, aardappelen, crème Liègeoise mokka 

28/08 Hoogstr Tomatenroomsoep, Florentijns eitje met spinazie en kaassaus, puree, kokosmousse 

29/08 Hoogstr 
Meerle 

Aspergesoep, vol-au-vent, salade, frieten, ijsje 
Aspergesoep, vol-au-vent, salade, gebakken aardappelen, ijsje 

30/08 Hoogstr Paprikasoep, kalkoenrollade met kerriesaus, gebakken groenterijst, panna cotta 

31/08 Hoogstr Preisoep met vermicelli, scharfilet, vissaus, gebakken pasta met paprika, champignons, sabayon 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

Vraag de chef-kok voor het bestellen van uw maaltijd om informatie over de aanwezige allergenen. 

 

HOOGSTRATEN KALENDER AUGUSTUS 

Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, dienstencentrum@hoogstraten.be  
Inschrijven op werkdagen (09u00-12u00 en 13u30-15u30). Centrumleider na afspraak. 

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 



 

4 

14u00 15u00 BADKAMER - reservatie een week vooraf dagopvang 

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 Maandag: 10u30-12u00 / donderdag: 14u00-17u00 schoonheidsspecialiste 

Dinsdag / woensdag / donderdag: 09u00-11u30 kapster 

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

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM zaaldecoratie cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 01/08 tot 31/08 FOTOTENTOONSTELLING - Hoogstraten in groenten en bloemen 
Foto’s van Fons Schrauwen over het werk van de vele vrijwilligers 
achter de schermen van dit evenement 

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 13u00 16u30 

Elke woensdag  PETANQUE - recreatief spel - in samenwerking met Okra Trefpunt 
Hoogstraten - gratis - inschrijven is niet nodig 

het erf 

Woensdag 13u30 16u00 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

Variabel 01-08-22-29/08 
10u00 – 11u30 

LIEVER ACTIEVER – ZETELFIETSEN 
Gratis – inschrijven is niet nodig 

cafetaria 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
06/08 

14u00 16u00 KOFFIELEUTEN - gezellig samenzijn - 2 euro (koffie met koek 
inbegrepen) - inschrijven is niet nodig 

cafetaria 

Dinsdag 
07/08 

14u00 16u00 SMULNAMIDDAG - ijsjes op muziek - coupe 2 bollen = 3 euro / 3 
bollen =  3,50 euro - zie pag. 1. 
ONTSPANNINGSNAMIDDAG – discobar 45 toeren - vinylplaten 
luisteren - thema: zomerhits - inschrijven is niet nodig - gratis toegang 

cafetaria 

DINSDAG 
21/08 

14u00 15u30 OPTREDEN BART VAN DELM - populaire liedjes - gratis - inschrijven is 
niet nodig 

cafetaria 

Woensdag 
29/08 

14u00 15u15 ZANGKOOR ‘DE TIJD VAN TOEN’ - repetitie olv Bart Van Delm - gratis - 
inschrijven op wachtlijst mogelijk 

leslokalen 

 

MEERLE KALENDER AUGUSTUS 

Zomerlocatie tot 22 augustus: refter Vrije Basisschool De Klimtoren, Ulicotenseweg 1, 2328 Meerle, 0472 18 26 
83, dienstencentrum@hoogstraten.be. Nadien terug in Chirolokaal. Inschrijven aan onthaal op woensdag 
(14u00-16u00). Centrumleider na afspraak. 

Permanent aanbod 
Wekelijks  

Di 10u00 12u00 KOFFIEKRANT -  vrije toegang - gratis kranten en tijdschriften lezen - 
koffie en thee 0,50 euro 

zaal 
  Wo 10u00 12u00 

12u15 13u00 DORPSRESTAURANT - reserveren uiterlijk woensdag voordien 16u00 

 14u00 16u00 ONTHAAL - inschrijvingen, info, advies 

Eendaagse activiteiten 

08/08 13u30 16u00 CUPCAKES BAKKEN - jong en oud maken samen gebakjes - 
keukenschort meenemen - inschrijven niet nodig - gratis toegang 

zaal 

08/08 13u00 16u00 FABRIK ELENTRIK - info over zonnepanelen - standplaats op parking 
De Klimtoren in Ulicotenseweg - inschrijven niet nodig - gratis toegang 

ldc parking 

 


