
 

1 

 

 

Centrumkrant 

Een gelukkig nieuwjaar 

met vele lichtpuntjes! 

 
 

#hartverwarmendhoogstraten 

Wat we jullie wensen is 
Een nieuw jaar vol goede moed 

En veel liefde, dat doet goed 
Een hoofd vol vertrouwen 

Dat is waar we van houwen 
Laat het oude jaar maar gaan 

Samen gaan we er weer tegenaan 
Wij blijven er zijn voor jou 

Maar hopelijk stilaan tot gauw! 
 

Leo, Hilde, Daniëlle, Marc en Sharon 

Centrumleiding LDC Stede Akkers 
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NIEUWJAARSBRIEF 
We kijken uit naar een hartelijk weerzien in 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJECT LICHTPUNT 
Een veilig en hartelijk contactmoment aan de deur 

Het project Lichtpunt is er voor alleenwonende inwoners 
van 75 jaar en ouder. Het bestaat reeds 6 jaar en is een 
initiatief van de seniorenraad, seniorenverenigingen en 
stad Hoogstraten. Gezien de onzekere evolutie van het 
coronavirus in de samenleving en de daarbij horende 
maatregelen, annuleren we uit veiligheidsoverweging de 
ontmoetingsbijeenkomsten die we normaal zouden 
organiseren tijdens deze winterperiode.  

In 2021 komen we dus helaas niet gezellig samen voor 
een feestelijke maaltijd. Maar we vinden het wél 
belangrijk om te blijven luisteren. Daarom gaan we tot 
bij de mensen thuis. 
Via een veilig, maar 
warm en hartelijk 
contactmoment aan 
de deur doen 
vrijwilligers of 
medewerkers van 
het lokaal diensten-
centrum of huis-
bezoekenteam ouderen graag een babbeltje. Ze komen 
niet met lege handen. Een zakje met hartvormige 
dessertkoekjes staat symbool voor de kernboodschap: 

Lichtpunt is er voor jou en draagt je een warm ♥ toe.  
 

COMPUTERASSISTENTIE 
Internetcafé tijdelijk terug in hoofdbibliotheek 

HOOGSTRATEN Voor computerhulp ben je wekelijks op 
dinsdagnamiddag van 14u00 tot 16u30 welkom in de 
ontmoetingsruimte van de bibliotheek in Hoogstraten. 
Voor onze dagelijkse contacten, het ontvangen van 
informatie en het doen van onze administratie zijn we 
immers steeds vaker aangewezen op ICT. Werken met 
deze technologie vraagt wel een zekere vaardigheid. Heb 
je vragen met betrekking tot computers, tablets, 
smartphones, softwareprogramma’s of internet? Loop je 
vast bij een installatie van een app? Marc Verschraegen 
van het internetcafé helpt je graag 
verder. Een afspraak maken is niet 
nodig, maar bij drukte kan er wel 
een wachttijd zijn. Gelieve bij je 
bezoek aan het internetcafé alle 
coronamaatregelen in acht te 
nemen. Het internetcafé in de 
cafetaria van het LDC op Campus 
Stede Akkers en de locatie in Meerle zijn nog voor 
onbepaalde tijd gesloten voor bezoekers.  
 

RUMMIKUB ONLINE 
Speel het spel via het internet 

Mis je het om Rummikub 
te spelen? Weet dan dat 
het niet nodig is om bij 
iemand anders op bezoek 
te gaan om een spel te 
spelen. Natuurlijk is het 
wel veel leuker, maar via 
het internet kan je namelijk ook spelen. Van Rummikub 
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bestaan er veel verschillende digitale varianten. Maar de 
originele maker van het spel heeft tegenwoordig ook 
een gratis online spel via de website: 
www.rummikub.com. Klik door naar ‘play online’ (speel 
online) of ‘play now online’ (speel nu online). Je hoeft 
hier niets voor te downloaden. Je kan direct spelen 
tegen willekeurig gekozen tegenstanders. Ook bestaat 
de mogelijkheid om je Facebook-account te koppelen. 
Zo kan je tegen je eigen Facebook-vrienden spelen.  
 

VERLOREN MAANDAG 
11/01: worstenbroden en appelbollen smullen 

Op Verloren Maandag worden in de provincie 
Antwerpen traditioneel appelbollen en worstenbroden 
gegeten. Op maandag 11 januari tussen 12u00 en 13u00 
eten we samen vanop afstand appelbollen en 
worstenbroden. Koud of opgewarmd. Jij kiest zelf wat je 
lekker vindt. Geraak je niet tot bij je plaatselijke bakker? 
Meld het aan het LDC. Wij gaan op zoek naar een 
vrijwilliger in je buurt die je je 
appelbol of worstenbrood kan 
bezorgen. Eet je met ons mee? 
 

De bewoners van Campus 
Stede Akkers kunnen een 
warme appelbol of 
worstenbrood 
bestellen via het 
inschrijfformulier dat 
ze vinden in hun 
brievenbus. De appelbollen en worstenbroden worden 
warm bedeeld vanuit de keuken van het LDC tussen 
12u00 en 12u30.  
 

DECO KERST 
Tot 12/01: nog te bezichtigen in en rond de kapel 

 

HOOGSTRATEN Een kaarsje branden biedt troost en 
geeft hoop. Vind jij dat ook? We merken dat er 
gedurende de coronapandemie, en zeker in combinatie 
met de winterperiode, veel meer dan andere jaren 
kaarsjes worden gebrand. Het is fijn te merken dat dit 
kan plaatsvinden in alle sereniteit en met respect voor 

de huidige maatregelen. Wil je graag nog een kaarsje 
branden in aanwezigheid van de kerstversiering? Of 
misschien heb je deze nog niet gezien? De 
creatievelingen en handige Henriëttas van het decoteam 
zorgden voor een gezellige sfeer in en rond de Kapel van 
het Gasthuis. De kerstdecoratie is nog te bezichtigen tot 
dinsdag 12 januari.  
 

UITLEENPOST GROOTLETTERBOEKEN 
15/01: haal je winterlectuur in het LDC 

HOOGSTRATEN Op vrijdag 15 januari tussen 10u00 en 
11u00 kan je grootletterboeken ophalen of 
terugbrengen in de spreekruimte 
van het lokaal dienstencentrum 
op campus Stede Akkers. Je 
neemt hiervoor de lift via het 
centrale onthaal. Een 
medewerker of vrijwilliger wijst 
je de weg naar de ruimte. 
Gelieve bij binnenkomst de 
coronamaatregelen na te leven. 
Draag te allen tijde een mondmasker, hou afstand van 
elkaar en ontsmet je handen bij binnenkomst en 
buitengaan. Er mag slechts één persoon per keer het 
lokaal binnen. Bij drukte zal gevraagd worden om buiten 
in de tent te wachten.  
 

WORKSHOP: SAMEN VEERKRACHTIG 
18/01: stop de deprimerendste dag van het jaar 
 

HOOGSTRATEN Maandag 18 januari 2021 is het ‘Blue 
Monday’ (vertaald blauwe, droevige maandag). De dag 
die zogenaamd de deprimerendste dag van het jaar is. 
Dit is meestal op de maandag van de laatste volle week 
van januari, maar soms ook op de derde maandag van 
januari. Waarom deze dag? Het is een dag waarop de 
meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig 
voelen. Dit zou te 
maken kunnen hebben 
met het feit dat goede 
voornemens mislukt zijn 
en de vakanties ver weg 
lijken. Daarnaast zijn de 
dagen nog donker, koud 
en is de maandag voor 
veel mensen de eerste dag van een werkweek. Om de 
trend van ‘Depri Maandag’ te kop in te drukken, 
organiseren we in samenwerking met de bibliotheek en 
dienst gezondheid op 18 januari om 20u00 een 
workshop ‘samen veerkrachtig’. Normaal zou dat 
plaatsvinden in het stadhuis, zaal De Welgezinde. Echter 
zijn we met de sprekers nog op zoek naar een (digitaal) 
alternatief.  
 

Wat mag je verwachten van de workshop?  
Veerkracht is een frequent gebruikt woord en ook een 
veelomvattend begrip. Maar wat is veerkracht nu net? 
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Hoe kan je veerkrachtig zijn en blijven? Welke tools en 
inzichten kunnen je helpen om veerkrachtig door het 
leven te gaan? Een duo van een professional (Myriam 
Bergmans) en een ervaringsdeskundige trachten je 
antwoord te bieden op deze vragen tijdens een 
interactieve workshop. Inschrijven is mogelijk via 03 340 
16 30 of dienstencentrum@hoogstraten.be.  
 

TERUGBLIK 
De Warmste Hartjes. Een golf van solidariteit 

Corneel was blij verrast met een bezoekje aan de deur.  
 

Samen staan we sterk! Dat was onze leuze aan het begin 
van de coronacrisis. Het is hartverwarmend te merken 
dat dit nog altijd zo is. Talloze vrijwilligers engageerden 
zich om mee te helpen aan de solidariteitsactie. Met 
volle goesting brachten ze drempelbezoekjes bij de 
alleenwonende 75+’ers in groot Hoogstraten. De focus 
lag tijdens De Warmste Week op de inwoners wiens 
ontmoetingsbijeenkomst van Lichtpunt was geannuleerd 
vanwege corona en de inwoners die we in 2019 niet 
hadden ontmoet. De vrijwilligers namen de tijd om een 
babbeltje te doen en te polsen naar hoe het met hen 
gaat.  
 

Een kort verslag:  
Sophie gaf zich op als 
vrijwilliger om mee De 
Warmste Hartjes tot bij de 
mensen te brengen. Er 
waren verschillende afhaal-
momenten voorzien, zodat 
elke vrijwilliger een moment 
vond om zijn pakketje af te 
halen en het aantal mensen 
verspreid zou toekomen. De 

afhaalmomenten vonden ook zoveel mogelijk plaats in 
openlucht.    
 

De vrijwilligers waren vooraf 
geïnformeerd over de corona-
maatregelen. Indien mogelijk werd 
aangeraden om de koekjes en 
kaart op een niet al te lage plaats 
aan de deur te leggen, zodat de 
bewoners ze makkelijk zelf konden pakken.  
 

“Maria is een kranige dame van 94 jaar. Ze woont aan 
een drukke weg. Het omgevingslawaai in combinatie 
met het mondmasker maakte het soms moeilijk om 
elkaar te verstaan. Toch konden 
we gezellig even praten. Iets 
herhalen is trouwens ook 
helemaal niet vervelend. Ik vind 
het bewonderenswaardig dat 
Maria nog zelfstandig thuis 
woont en zo positief in het 
leven staat. Voor bood- 
schappen kan ze rekenen op 
haar kinderen. Ze geniet enorm 
van drempel- of raambezoekjes. 
Wel mist ze het om Rummikub 
te spelen. Mocht het mogelijk 
zijn. Ik zou met plezier met haar een spelletje willen 
spelen.” De vrijwilligers melden dat ze af en toe de vraag 
krijgen om bij de mensen binnen te gaan. Hoe graag ze 
dit ook willen doen. Vanwege de veiligheidsregels was 
dat helaas niet mogelijk.  
 

Lichtpunt 
In januari en februari gaan de drempelbezoekjes nog 
verder. Maar dan onder de noemer van het project 
Lichtpunt. De alleenwonenden die in 2021 75 jaar 
worden en de alleenwonende 75+’ers die nog niet 
bezocht waren, zullen nog een bezoekje mogen 
verwachten van een vrijwilliger of medewerker van het 
lokaal dienstencentrum of huisbezoekenteam ouderen. 
Meer info over Lichtpunt lees je op de eerste bladzijde 
van deze Centrumkrant.  
 

Een fleurige doos die straalt van verbondenheid 
 

 

MEERSEL-DREEF Het coronavirus zorgt letterlijk voor 
afstand. Maar ondanks alle beperkingen, wisten de 
Dreveniers toch de handen spreekwoordelijk in elkaar te 
slaan. Het parochieteam startte een samenwerking met 
Samana, Ferm, Goei Geburen, basisschool ’t Dreefke en 
sponsoren. Deze samenwerking ontstond naar 
aanleiding van de welzijnszorg in de gemeente en de 
ongewone, eenzame kerstperiode. De actie paste binnen 
de sociale cohesie in de buurt die zorgt voor samenhang 
en verbondenheid. Het doel was om op een 
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coronaveilige manier alleenstaanden, chronisch zieken, 
zorgbehoevenden en mensen die hun partner verloren 
in tijden van corona een warm hart toe te dragen en 
eventuele (zorg)vragen te detecteren. Bij elk 
contactmoment aan de deur werd een doos afgegeven 
met o.a. chocoladepralines, geknutselde sneeuwpoppen, 
een houten hartewens voor in de kerstboom, een 
kerstkaart en een begeleidende brief. De doos werd 
geschilderd en versierd door de kinderen van de lagere 
school. Het houten hartje droeg de bemoedigende 
boodschap: “Hoop is een lichtje in je hart dat vandaag 
moed geeft en morgen kracht.” 
 

Wat zal ik doen vandaag?  
Het leven zoals het is in tijden van corona 

De vrijwilligers van het LDC. Ze zijn talrijk en enorm 
geëngageerd om ieder vanuit zijn taak vol enthousiasme 
en met plezier onze werking mee mogelijk te maken. Het 
zijn vaak bezige bijen die er een drukke 
vrijwilligersagenda op na houden. Ook voor hen  vallen 
heel wat vrijwilligerstaken weg. Hoe gaan zij daar mee 
om? Ben jij ook benieuwd naar hoe zij hun dagen vullen? 
Deze maand komt Frans Snijders uit Minderhout aan het 
woord.  
 

“Ik kom meermaals per dag buiten 
voor een korte wandeling in de buurt. 
Verder ga ik rustig verder met het 
verwerken van informatie om tot een 
volgend boek te komen over één of 
andere schuttersgilde in onze ruime 
regio. Concrete plannen zijn er (nog) 
niet. Maar sinds jaar en dag wekt de geschiedenis van de 
schuttersgilden en maatschappijen uit de ruime regio 
van Hoogstraten mijn belangstelling. Deze interesse is 
ontstaan einde 1996 begin 1997. Door mijn 
noodgedwongen  invaliditeit werd een zinvolle invulling 
van mijn vrije tijd noodzakelijk. Ik wilde niet in een 
hoekje wegkwijnen en zinvol bezig blijven. Dankzij de 
computer werd er meer en meer mogelijk. Zodra ik het 

schrijven moe was, zocht ik een nieuwe aanvulling van 
gegevens. Hiervoor bezocht ik diverse archieven. Dat 
vergt wel wat moeite. Overal is er wel informatie te 
vinden over onze Kempen. Al deze gegevens ordenen is 
een huzarenwerk. Maar het doel is om een logisch 
verhaal uit de pen te laten rollen. Tijdrovend, maar voor 
mij zinvol om te doen.” 
 

VIND DE JUISTE WOORDEN 
Help! Ik ben mjin ktlus kiwjt. 

Wat zeg je?!?! Ik wil je nieuwjaarswensen overbrengen. 
Maar ik ben helemaal de kluts kwijt. Ik geraak niet uit 
mijn woorden. Help je me om de juiste woorden te 
vinden?  
 

1. gukkielg 
2. iflevdole 
3. doezng 
4. ipleirezg 
5. reanrtmvedreahw 
6. ijaneuarw 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ouders en kinderen jon

 
 

HOOGSTRATEN KALENDER JANUARI 

Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten  
Externe locatie: ontmoetingsruimte bibliotheek, Lindendreef 1 B, Hoogstraten 

Meerdaagse activiteiten 
Elke dinsdag COMPUTERASSISTENTIE - begeleiding vrijwilligers - info pc, tablet, 

smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 
ontmoetings-
ruimte bib  14u00 16u30 

Eendaagse activiteiten 
Vrijdag 
15/01 

10u00 11u00 UITLEENPOST GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN - diverse genres 
gratis te ontlenen - vrije toegang - info zie artikel p.2 

LDC  

 

2. 

3. 

4. 

Antwoorden: 1. gelukkig – 2. liefdevol – 3. gezond 

– 4. plezierig – 5. hartverwarmend – 6. nieuwjaar  

5. 

6. 

6. 

1. 

6. 

MEER INFO EN CONTACT LOKAAL DIENSTENCENTRUM STEDE AKKERS 
 

op werkdagen tijdens de onthaaluren van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30 (vrijdag tot 15u30) 
03 340 16 30  |  dienstencentrum@hoogstraten.be 
 


