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EEN ALTERNATIEF VOOR ZELF KOKEN 
Maaltijden aan huis: gezond en smaakvol 

Ben je inwoner van Hoogstraten? Kan je omwille van 
ziekte, ouderdom of een beperking niet zelfstandig een 
maaltijd bereiden? Doe dan beroep op de dienst 
koelverse maaltijden. Zeven dagen op zeven ben je in de 

mogelijkheid  om een 
koelverse maaltijd te 
verkrijgen via de 
firma die kookt in de 
keuken van Campus 
Stede Akkers. Tot 
driemaal per week 
wordt op vaste 
tijdstippen aan huis 
geleverd. Dit kan 

zowel tijdelijk of permanent. Het enige dat je zelf moet 
doen is de maaltijd opwarmen in de microgolfoven. Elke 
maaltijd bestaat uit soep, hoofdschotel en dessert.  
Dieetmaaltijden of maaltijden voor personen met 
slikproblemen zijn te verkrijgen op doktersvoorschrift. 
De prijs van de maaltijden komt op 6,16 euro. Let ook 
zeker op de nieuwe wagen van de maaltijden aan huis. 
Deze verschijnt binnenkort in het straatbeeld van 
Hoogstraten en deelgemeenten.  
 

Meer info: onthaal Stede Akkers, 03 340 16 00, 
onthaal.stedeakkers@hoogstraten.be of chef-kok Anke 
Mous, 03 340 16 17, ocmw.hoogstraten@compass-
group.be  
 

TENTOONSTELLING  
05/11-02/12: natuurfoto’s vallei van het Merkske 

HOOGSTRATEN Natuurfotograaf Wim Verschraegen 
fotografeert graag en veel in de vallei van het Merkske.  
Het Merkske is een nog natuurlijk kronkelende beek die 
uitmondt in de Mark aan de Volmolenbrug in 
Minderhout. Ze ontstaat uit 2 andere beken, namelijk de 
Noordermark waarvan de bron ligt in het Moer te 
Zondereigen en het Marksken met brongebied in de 

Broskens te Baarle-
Nassau.  Op veel 
plaatsen vormt het 
Merkske de 
natuurlijke grens 
tussen Nederland 
en België. Wim laat 
je via zijn foto’s 

graag kennismaken met deze mooie vallei en de vele 
zeldzame planten- en diersoorten. De tentoonstelling is 
gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren.  

MUZIKALE SMULNAMIDDAG 
05/11: pannenkoeken 
 

HOOGSTRATEN Smul op dinsdag 5 november tussen 
14u00 en 16u00 naar hartenlust van pannenkoeken die 
de vrijwilligers van het kookteam van het 
dienstencentrum voor je bakken. Voor een pannenkoek 
met zoet beleg betaal je 1 euro. De smulnamiddag wordt 
opgeluisterd met vrolijke deuntjes van Discobar 45 
toeren.   

INSPIRATIETOER HOOGSTRATEN 
21/11: thema-avond over inspraak en participatie 
 

HOOGSTRATEN Stad Hoogstraten organiseert op 
donderdag 21 november om 19u45 in het 
dienstencentrum een thema-avond over inspraak en 
participatie. Stad Hoogstraten wil zijn inwoners graag 

betrekken bij 
projecten, thema’s 
en beleidsacties. Net 
als elke gemeente 
zijn en blijven we op 
zoek naar de ideale 
manier om je te 
laten mee-weten, -

zeggen en -doen. Altijd vanuit de wens om samen tot 
goede ideeën voor Hoogstraten te komen. Denk of doe 
je graag mee? Iedereen is van harte welkom!  
 

LEZING OVER SLAAP 
27/11: i.s.m. Samana Noorderkempen 

MEERLE Goed slapen is belangrijk voor je gezondheid. 
Het zorgt ervoor dat je je fit voelt en energie hebt. Wist 
je dat wanneer je ouder wordt ook je slaap verandert? 
Dat is heel gewoon. Wil je meer weten over slaap en 
welke effecten slaap heeft op je gezondheid? Kom dan 
naar de lezing over slaap op woensdag 27 november van 
13u30 tot 15u30 in de refter van Vrije Basisschool De 
Klimtoren in Meerle. Riet Van Den Sande zal je 
meenemen in de wondere wereld van slaap en 
antwoorden op al je vragen. De lezing wordt 
georganiseerd in samenwerking met Samana 
Nooderkempen. Deelname kost 2 euro. Schrijf je in van 4 
tot 20 november via onthaal Stede Akkers in Meerle of 
Hoogstraten. 
 
 

ABONNEMENT 
Verzending per e-mail 
is gratis. Verzending 
per post kost 6 euro 
per jaar. 
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RESTAURANTDAG ‘FEESTMAAL’ 
28/11: kom gezellig tafelen in groep  

HOOGSTRATEN Op donderdag 28 november wordt in de 
cafetaria een feestelijke menu geserveerd: 

kippenroomsoep met 
bieslook – konijn op 
grootmoederswijze met 
sperziebonen in spek en 
kroketten – rijstpap. De 
restaurantdag verloopt in 2 
shiften (11u30-12u45 of 
13u00-14u15). De kostprijs 
bedraagt 10 euro (incl. 
koffie). Inschrijven is mogelijk 

aan onthaal Stede Akkers tot 20 november of tot volzet.  
 

SINTERKLAASFEEST  
30/11: de Sint komt op bezoek 

HOOGSTRATEN Op zaterdag 30 november komt de Sint 
op bezoek in de cafetaria van het dienstencentrum. Het 
feest start om 14u00 en eindigt om 16u00. Voor elk 
ingeschreven kind tot 12 jaar 
voorziet de Sint een leuk 
cadeautje. Schrijf je 
(klein)kinderen in voor 18 
november bij het onthaal. 
Kinderen tot 12 jaar betalen 5 
euro. Het Sinterklaasfeest wordt georganiseerd in 
samenwerking met Buurtwerk en partners.  
 

INFOAVOND ALZHEIMER & DEMENTIE 
02/12: door professor Christine Van Broeckhoven 

HOOGSTRATEN Professor Christine Van Broeckhoven is 
internationaal gekend voor haar onderzoek naar 
Alzheimer en andere ziekten die leiden tot dementie. Zij 
komt spreken over de werking van de hersenen en het 
effect van het verouderen op geheugen en dementie. Ze 
legt uit wat de ziekte van Alzheimer is, hoe de ziekte 
verloopt en hoe nieuwe behandelingen worden 
ontwikkeld. Ze geeft inzicht in de verschillende 
risicofactoren die bijdragen tot het ontstaan van de 
ziekte van Alzheimer, zoals genetica maar ook levensstijl.  

 
Door de toegenomen welvaart leven 
we steeds langer. Dat is fijn, maar 
deze vergrijzing brengt een hoop 
maatschappelijke uitdagingen met 
zich mee. Zoals bijvoorbeeld 
dementie, waarbij de ziekte van 
Alzheimer het meest voorkomt. 
Tegen 2050 zal het aantal patiënten 
verdubbelen. In de groep van 65-plus sterft één op drie 
met dementie. Kom meer te weten over de oorzaken 
van dementie en mogelijke behandelingen tijdens haar 
lezing. 
 

Praktisch:  
Locatie: Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers 
Inschrijven aan onthaal Stede Akkers, 03 340 16 30, 
onthaal.stedeakkers@hoogstraten.be.  
- voorverkoop:  3 euro 
- inkom ter plaatse: 5 euro. Je kan vooraf reserveren 

via telefoon of mail, dan betaal je wel de volle prijs. 
 

De infoavond is een initiatief van ouderenraad 

Hoogstraten in samenwerking met stad Hoogstraten. n j 

 
RESTAURANT STEDE AKKERS 

Middagrestaurant 

HOOGSTRATEN Alle werkdagen open van 12u00-13u00. 
Een dagschotel kost 5 euro en je 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 doe je vier 
werkdagen vooraf. Zonder reservatie aanschuiven is ook 
mogelijk … tot de pot leeg is. Is dit het geval dan is er 
altijd nog een alternatieve maaltijd, soep,  broodje, 
slaatje of stuk vlaai.  
 

Dorpsrestaurant 

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

 

MENU NOVEMBER 
Datum Plaats Menu 

01/11 Hoogstr FEESTDAG - enkel maaltijden voor abonnees 

04/11 Hoogstr Tomatensoep met balletjes, kipfilet, jagerssaus, gebakken aardappelen, crème Liègeoise mokka 

05/11 Hoogstr Venkelsoep, ardeense burger, blackwellsaus, gestoofde savooikool  puree, duopudding 

06/11 
 

Hoogstr 
Meerle 

Rapensoep, goulash, rauwkost, frieten, ijsje 
Rapensoep, Ardense burger, blackwellsaus, gestoofde savooikool, puree, duopudding 

07/11 Hoogstr Spinaziesoep, chipolata, rozemarijnsaus, bloemkool in bechamel, aardappelen, kokosmousse 

08/11 Hoogstr Juliennesoep, tongrolletjes in ’t groen, courgettepuree, chocoladeflan 

11/11 Hoogstr FEESTDAG - enkel maaltijden voor abonnees 
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12/11 Hoogstr Tomatenroomsoep, kalkoenlapje, dragonsaus, gestoofde erwten, aardappelen, mokkapudding 

13/11 
 

Hoogstr 
Meerle 

Kervelsoep, rundstong in Madeira, champignons, cresson, frieten, ijsje 
Kervelsoep, rundstong  in Madeira, champignons, cresson, gebakken aardappelen, ijsje 

14/11 Hoogstr Pastinaaksoep, witte pens, jus, rode kool, natuuraardappelen, aardbeimousse 

15/11 Hoogstr Rode bietensoep, hokifilet, dijonaisesaus, preipuree, griesmeel met rozijnen 

18/11 Hoogstr Tomatensoep, balletjes, rundsburger, jus, appelmoes, gebakken aardappelen,  crème Liègeoise 

19/11 Hoogstr Knolseldersoep, hespenrolletjes met witloof en puree, pudding met rozijnen 

20/11 
 

Hoogstr 
Meerle 

Courgettesoep, kalkoengebraad, stroganoffsaus, salade en frieten, ijsje 
Courgettesoep, hespenrolletje met witloof en kaassaus, puree, pudding met rozijnen 

21/11 Hoogstr Broccolisoep, boomstammetje, jus, witte kool, natuuraardappelen, stracciatellamousse 

22/11 Hoogstr Aardappelsoep, gebakken koolvis, rode pesto, visveloutésaus, savooikoolpuree, condérijst  

25/11 Hoogstr Erwtensoep, waterzooi van kip, natuuraardappelen, tiramisu 

26/11 Hoogstr Pompoensoep, crepinette, ajuinsaus, gestoofde wortelen, puree, chocoladepudding 

27/11 
 

Hoogstr 
Meerle 

Bloemkoolsoep, kippenbil, robertsaus, rauwkost, frieten, ijsje 
Bloemkoolsoep, gepaneerde vis, remouladesaus, broccolipuree, rijstpap 

28/11 Hoogstr RESTAURANTDAG | FEESTMENU - enkel ingeschreven deelnemers en abonnees - zie p.2 

29/11 Hoogstr Tomatensoep, gepaneerde vis, remouladesaus, broccolipuree, rijstpap 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

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

HOOGSTRATEN KALENDER NOVEMBER 

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

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 4 werkdagen vooraf 

10u00 18u00 WASSALON - reservatie 2 werkdagen vooraf wassalon 

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 

Vrijdag: 09u00-11u30 (niet 3e 
vrijdag en in schoolvakanties) 

SPEELBABBEL - kinderen jonger dan 3  met (groot)ouder of oppas - 
ontmoeting, advies, spel - gratis fruit, water, koffie, thee - vrije inkom 

cafetaria 

Zaterdag: 10u00-12u00 KOFFIEKRANT ‘De Feftig’ - vrije toegang - gratis kranten en 
tijdschriften lezen - koffie en thee 0,50 euro - i.s.m. ’t ver-zet-je 

gelmelstraat 
50, hoogstr. 

Meerdaagse activiteiten 
Permanent animatieteam KOOKTEAM Begeleiden koffieleut, smulnamiddag, restaurantdag cafetaria 

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM 19/11: Sint cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 05/11 tot 02/12 
 

TENTOONSTELLING ‘natuurfoto’s uit de vallei van het Merkske’ - 
door Wim Verschraegen - tijdens openingsuren - gratis 

expogang 

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

leslokalen 

Maandag 10u00 11u30 

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

internetcafé 
(cafetaria) Dinsdag 13u00 16u30 

 13u00 15u30 BREIGROEPJE - samen breien en helpen aan zelfgekozen werkstuk 
(kleding, knuffel, decoratie, …) - eigen materiaal meebrengen - gratis 

cafetaria 

Elke woensdag LIEVER ACTIEVER - zetelfietsen - fietsen in groep onder begeleiding cafetaria 
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Woensdag 09u30 11u00 vrijwilligers - gratis - inschrijven niet nodig 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u30 

Variabel 13, 20 en 27/11  
09u30-12u30 

COMPUTERLES ’tablet voor beginners’ (Android) 
inschrijven bij Digidak 

leslokalen 

16/09 tot 16/12 GEHEUGENTRAINING - op maandagnamiddag - inschrijving afgesloten leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
04/11 

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

cafetaria 

Dinsdag 
05/11 

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

cafetaria 

Dinsdag 
05/11 

14u00 16u00 MUZIKALE SMULNAMIDDAG -  pannenkoek met zoet beleg 1 euro - 
muzikale animatie door Discobar 45 toeren - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Donderdag 
07/11 

19u00 21u30 MANTELZORGCAFÉ DEN ERDBISM - toelichting persoonsverandering 
bij een zorgbehoevende - gratis - vooraf inschrijven 

leslokalen 

Vrijdag 
08/11 

14u00 15u00 UITLEENPOST GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN - diverse genres 
gratis te ontlenen - vrije toegang 

cafetaria 

Dinsdag  
12/11  

14u00 15u30 OPTREDEN ACCORDEONCLUB - gratis - inschrijven niet nodig - 
voorbehouden plaatsen bewoners wzc 

cafetaria 

Dinsdag 
19/11 

14u00 15u30 OPTREDEN ACCORDEONCLUB - gratis - inschrijven niet nodig - 
voorbehouden plaatsen bewoners wzc 

cafetaria 

Donderdag 
21/11 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN ‘notenschaal’  - les voormiddag en les namiddag - 
12 euro (materiaal en consumptie inbegrepen)  - inschrijven tot 14/11 

leslokalen 

Vrijdag 
22/11 

10u00 12u00 LOTGENOTENGROEP ROUWVERWERKING - samenkomst personen in 
rouw - gratis -  deelname na afspraak  

leslokalen 

Donderdag 
28/11 

11u30 
13u00 

12u45 
14u15 

RESTAURANTDAG ‘feestmaaltijd’ - 10  euro (incl. koffie) - inschrijven 
van 28/10 t.e.m. 20/11 of tot volzet 

cafetaria 

Woensdag 
27/11 

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

leslokalen 

Zaterdag 
30/11 

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

leslokalen 

Zaterdag 
30/11 

14u00 16u00 SINTERKLAASFEEST - i.s.m. buurtwerk en partners - kinderen tot 12 
jaar betalen 5 euro (incl. cadeautje) - inschrijven voor 18/11  

cafetaria 

 

MEERLE KALENDER NOVEMBER 

Lokaal (refter) Vrije Basisschool De Klimtoren, Ulicotenseweg 1, 2328 Meerle, 0472 18 26 83, 
dienstencentrum@hoogstraten.be. Inschrijven diensten en activiteiten aan onthaal tijdens openingsuren en 
activiteiten. 

Permanent aanbod 
Wekelijks  

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

zaal 
  Woensdag 10u00 12u00 

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

Eendaagse activiteiten 

Woensdag 
20/11 

10u30 16u00 UITSTAP MET DE LIJN - kalkoengebraad met frietjes in Hoogstraten - 
7,30 euro - 10 euro met busticket - inschrijven tot 13/11 

zaal 

Woensdag 
27/11 

13u30 15u30 LEZING OVER SLAAP - i.s.m. Samana Noorderkempen - spreker Riet 
Van Den Sande - deelname 2 euro - inschrijven van 4/11 tot 20/11  

zaal 

 

MEERSEL-DREEF KALENDER NOVEMBER 

Taverne De Zevenster, Dreef 42, 2328 Meersel-Dreef, p/a 03 340 16 30, dienstencentrum@hoogstraten.be. 
Wekelijks  

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

zaal 

 


