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HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE 
FOD Financiën helpt  telefonisch aangifte invullen 

Je belastingaangifte 
invullen is niet altijd 
eenvoudig. Omwille 
van de coronamaat-
regelen worden er 
dit jaar geen zitda-
gen georganiseerd. 

Ook kan je niet in het belastingkantoor terecht. Wel 
bieden de medewerkers van de FOD Financiën opnieuw 
telefonische hulp bij het invullen van je belasting-
aangifte. Gebruik hiervoor het telefoonnummer dat op 
de enveloppe van je aangifte vermeld staat.  
 
Heb je vorig jaar je aangifte via telefoon laten invullen? 
Dan hebben de medewerkers van de FOD Financiën je in 
april telefonisch gecontacteerd om een afspraak vast te 
leggen voor het invullen van je aangifte. De hulp bij het 
invullen van je aangifte zal telefonisch plaatsvinden in de 
maanden mei en juni. Indien je niet gecontacteerd 
wordt, bel dan vanaf 5 mei naar het nummer dat op de 
enveloppe van je aangifte staat om een afspraak te 
boeken. 
 
Vereenvoudigde aangifte 
Mogelijks ontvang je een voorstel van vereenvoudigde 
aangifte. Als dit voorstel in orde is, moet je niets doen. 
Als je wel iets wil aanpassen, kan je dit via het papieren 
antwoordformulier doen of Tax-on-web (www.mymin 
fin.be).  
 
Loop je vast? 
Contacteer telefonisch een medewerker van FOD 
Financiën via het nummer dat op de enveloppe van je 
belastingaangifte staat. Ben je handig met computers en 
wil je eerst zelf op zoek naar een antwoord? Kijk dan op 
de website van de FOD Financiën (https://financien. 
belgium.be/nl/particulieren). Ondervind je nog moei-
lijkheden? Neem contact met ons op via 03 340 16 30 of 
dienstencentrum@hoogstraten.be. Dan zoeken we 
samen met je naar een gepaste oplossing.  
 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
Tijdelijk of permanent maaltijden aan huis 
 

Vind je het steeds lastiger om dagelijks een evenwichtige 
maaltijd te bereiden? Dan kan je tijdelijk of permanent 
een gezonde maaltijd aan huis bestellen. De maaltijd 
wordt bereid door de keukenleverancier van het LDC en 

bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. Ze wordt op 
een voedselveilige manier 
gekoeld, hygiënisch 
verpakt en aan huis 
geleverd. Voor het 
bewaren en opwarmen 
van de maaltijd is een 
koelkast en microgolfoven 
nodig. Er is maandelijks 
een nieuwe en gevarieerde 
menu. Ook maatwerk als dieet en afwerking 
(voorgesneden of gemalen) is mogelijk. De levering van 
een koelverse maaltijd (driegangenmenu) kost 6,16 
euro. Voor meer info contacteer het lokaal 
dienstencentrum via 03 340 16 30 of dienstencentrum-
@hoogstraten.be. 
 

NIEUWE WERKUITDAGING  
Collega Leo Sprangers zegt LDC vaarwel 
 

Na bijna 10 jaar voor het lokaal 
dienstencentrum te hebben 
gewerkt, koos centrumleider Leo 
Sprangers voor een nieuwe 
uitdaging. Hij gaat binnenkort aan 
de slag als algemeen coördinator 
van de Interlokale vereniging (ILV) 

Noorderkempen. Dat is een samenwerkingsverband van 
de zes gemeenten en OCMW’s van Hoogstraten, 
Merksplas, Rijkevorsel, Baarle-Hertog, Ravels en 
Arendonk. De ILV verzorgt de coördinatie van lokale 
sociale economie en moedigt overkoepelende 
initiatieven aan op vlak van welzijn en zorg. De 
werkovergang zal geleidelijk verlopen. Tot eind augustus 
combineert Leo beide functies. Vanaf september hopen 
we een nieuwe collega te kunnen voorstellen.  
 

KAPEL VAN HET GASTHUIS GESLOTEN 
Mariavieringen voor bewoners WZC Stede Akkers 
 

Woonzorgcentrum Stede 
Akkers organiseert voor zijn 
bewoners in de maand mei 
verschillende Mariavieringen. 
Op volgende dagen telkens 
van 13u30 tot 15u30 is de 
kapel niet toegankelijk voor 

publiek: maandag 3 mei, dinsdag 4 mei, woensdag 5 mei, 
dinsdag 11 mei, woensdag 12 mei, maandag 17 mei, 
vrijdag 21 mei en vrijdag 28 mei. Ook de 
aardbeienautomaat is dan tijdelijk niet te gebruiken.  
 

ABONNEMENT 
Verzending per e-mail 
is gratis. Verzending 
per post kost 6 euro 
per jaar. 

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be


 

2 

HOBBYTENTOONSTELLING  
Fantasiepoppen uit klei 

 

Marleen Damen uit 
Wortel boetseert 
fantasiepoppen uit 
klei die ze meestal 
afwerkt in felle 
kleuren. Normaal 
zou ze deze maand 
met haar werken 
tentoonstellen in 

het LDC. Aangezien op het moment dat de Centrumkrant 
in druk ging, het nog koffiedik kijken was of toegang tot 
het lokaal dienstencentrum al dan niet mogelijk zou zijn, 
laten we je graag via de Centrumkrant al even kennis-
maken met Marleen en enkele van haar creaties.  
 
Dag Marleen, sinds wanneer ben je begonnen met het 
maken van phantasy dolls (fantasiepoppen)?  
“Ik startte deze 
creatieve hobby zo’n 30 
jaar geleden. Ik kreeg 
toen een boekje in 
handen over figuren 
maken met papier-
marché. Nadat ik het 
nodige materiaal had 
gekocht, ging ik aan de slag. Later ben ik overgeschakeld 
op klei.”  
 
Hoe begin je aan creatie?  

“Ik begin er aan en weet vooraf 
vaak nog niet hoe de figuur er 
uiteindelijk uit gaat zien. Het is een 
heel onvoorspelbaar proces. Vraag 
me dus niet om een foto na te 
maken.” 

 
Heb je na al die jaren nog wel inspiratie?  
“Ik vind altijd wel ergens inspiratie.”  
 
Hoe maak je een figuur?  
“Ik begin met een ijzeren frame 
waar ik aluminiumfolie op 
aanbreng. Aangezien klei niet pakt 
op aluminiumfolie gebruik ik iets 
om de klei erop te kleven. Voor het 
hoofd van de poppen zet ik een 
bolletje van piepschuim op het 
frame. Daarna worden de armpjes 
vorm gegeven. Het komt erop aan 
zo fijn mogelijk te werken. Dat vind 
ik vooral zo fijn aan deze hobby. De 
meeste figuren maak ik dus uit 
speciale klei die ik beschilder met 
acrylverf. Ik hou van felle kleuren 

en dat zie je ook terug in mijn werken. Helemaal op het 
einde krijgen de poppen nog een laagje vernis. Af en toe 
maak ik ook creaties van powertex met stone-art, zodat 
ze buiten kunnen staan.”  
 
Marleen, bedankt om je verhaal met ons te delen. We 
zijn alvast benieuwd om je creaties eens in het echt te 
kunnen bewonderen. Waar kunnen we in de tussentijd 
alvast nog meer van je werken zien? “Neem gerust een 
kijkje op mijn Facebookpagina Phantasy dolls by 
Marleen. Daar vind je allerlei foto’s van mijn werken.”   
 

BUITENTIP  
Hang een nestkastje op voor de vogeltjes, want… 
 

In mei legt elke vogel 
een ei. Door een 
vogelhuisje op te 
hangen bied je de 
vogeltjes een veilige 
plek om te broeden. 
Bovendien kan je via 
de nestkastjes 
bepaalde vogelsoorten naar je tuin lokken die op een 
natuurlijk manier zorgen voor een bestrijding van de 
eikenprocessierups. Vogels zoals de koolmees, spreeuw, 
boomklever en koekoek vormen een natuurlijke vijand 
van de processierups door ze op te eten. Bij het 
ophangen of plaatsen van een vogelhuisje zoek je best 
naar een rustige plaats en zorg je er voor dat de 
aanvliegroute vrij blijft. Er mogen geen takken of 
bladeren net voor de vliegopening hangen. Je kan de 
nestkastjes het hele jaar door in je tuin laten staan of 
hangen. Sommige vogels brengen er graag de winter in 
door. Wil je ze toch weghalen voor de winter? Wacht 
dan tot in september en hang ze terug vanaf begin 
februari. Zo hebben de vogels voldoende tijd om te 
wennen aan een nieuw nestkastje. 
 

TERUGBLIK 
Week van de Valpreventie 
 

Vallen is een veel voorkomend probleem onder de 
oudere bevolking. Iedereen kent wel iemand die ten val 
kwam of misschien ben je zelf reeds gevallen. De slogan 
van Week van de 
Valpreventie luidde dit jaar 
‘één tegen allen, allen 
tegen vallen’. Vanwege de 
10de editie werden in april 
de vijf Vlaamse provincies 
en Brussel uitgedaagd om 
de strijd aan te gaan voor 
titel van ‘beste valpreventieprovincie’. Samen met jou 
gingen we vanuit het LDC graag de uitdaging aan. Op het 
moment dat de Centrumkrant in druk ging, wisten we 
helaas nog niet welke provincie de titel van ‘beste 
valpreventieprovincie’ mag dragen. We zijn alvast 



 

3 

benieuwd. Jij ook? Kijk dan zeker op onze Facebook-
pagina Lokaal Dienstencentrum Hoogstraten, de website 
www.valpreventie.be of bel ons gerust op. Dan vertellen 
we je met veel plezier welke provincie gewonnen is.  
 

Blijf bewegen, ook als je ouder wordt 
Door dagelijks te kiezen voor 
een gezonde mix van zitten, 
staan en bewegen, worden én 
blijven je spieren en botten 
sterk. Hierdoor verkleint de kans 
op vallen en kan je langer 
zelfstandig leven. Forceer je niet 
tijdens je bewegingsoefeningen, 
maar luister naar je lichaam.  

 
Mariëtte ging de uitdaging 
mee aan. “Op mijn leeftijd is 
vlot bewegen niet meer zo 
evident, maar mijn motto is: 
elke stap telt. Ook al zittend 
doe ik regelmatig simpele 
oefeningen.” 
 
Doe van thuis uit mee met #dekempenbeweegt 
Wil je ook meer beweging inbouwen, maar weet je niet 

hoe je hier aan begint? RTV zendt 
elke weekdag om 10u30 en 
15u00 het programma 
#dekempenbeweegt uit. Onder 
begeleiding van een sportcoach 
beweeg je 15 minuten voor je tv, 
gewoon bij je thuis. Vele 
oefeningen, soms wat aangepast, 

kunnen op je stoel meegedaan worden.  
 
Sportmaatje(s) gezocht 
Heb je de lentekriebels te pakken. Wil je meer bewegen 
in de buitenlucht, maar ken je in je omgeving niet direct 
iemand die mee wil 
doen? Schrijf je dan in 
bij het ‘contactpunt 
sportmaatjes’ van stad 
Hoogstraten. Je kan je 
opgeven om samen te 
wandelen, fietsen, 
joggen of zwemmen. 
Het contactpunt zal 
jou koppelen met één 
of enkele andere 
kandidaten. Na uitwisseling van de contactgegevens 
(naam en telefoonnummer) kunnen jullie dan onderling 
afspreken. Het contactpunt sportmaatjes is er ook voor 
beginners! Meer info en voor inschrijving: 03 340 19 30, 
frontoffice@hoogstraten.be of www.hoogstraten.be/ 
sportmaatje. 
 

Gezonde voeding tegen vallen 
Gezonde voeding is belangrijk om je spieren en 
beenderen sterk te houden en zo het valrisico te 
verkleinen. Anke Mous, de chef gerant van Medirest (de 
keukenleverancier van het LDC en de koelverse 

maaltijden aan huis), 
deelt een recept 
boordevol ingrediënten 
die rijk zijn aan vitamine 
D, calcium en eiwitten. 
De ingrediënten zijn 
berekend op een portie 
per persoon.  
 

Gebakken zalm met broccoli in kaassaus afgewerkt met 
verfijnde pasta 
 
Ingrediënten: 
150 g zalmfilet 
30 g kruidenglacering ui en fijne kruiden 
70 g spaghetti 
200 g broccoli roosjes 
30 g paprika blokjes mix 
60 g ei 
75 g Maredsous dubbelroom 
30 g gepasteuriseerde ongezouten boter 
4 g cajun kruiden 
130 g volle melk 
 
Bereiding:  
Neem alle ingrediënten.  
Zorg dat je 3 kookpotten en een pannetje hebt.  
Vul 2 kookpotten met water.  
Kook eerst het eitje gedurende 9 minuten en spoel deze 
onder koud stromend water.  
Neem een kookpot en doe hierin melk, smeerkaas en 
15g van de kruidenglacering. 
Plaats de andere 2 kookpotten op het vuur en breng het 
water aan de kook. 
Doe in 1 pot de pasta en in de andere pot de broccoli 
roosjes. Kook deze beetgaar.  
Zet de pan op het fornuis en smelt hierin de boter.  
Bak de zalm op een matig vuurtje en dit 4 minuten aan 
elke zijde en kruid af met cajunkruiden.  
Plaats de kookpot met melk op het fornuis en breng aan 
de kook. Laat deze inkoken en roer regelmatig.  
Haal de vis uit de pan en hou deze warm.  
Doe de pasta in de pan van de vis en 
voeg de paprikablokjes toe.  
Roer om en kruid af met de resterende 
kruidenglacering.  
Giet de broccoli af en voeg deze toe aan 
de reeds gevormde kaassaus.  
Pel het eitje en snij deze in schijfjes.  
Werk je bord af naar wens. 
Eet smakelijk!  
 
 

http://www.valpreventie.be/
mailto:frontoffice@hoogstraten.be
http://www.hoogstraten.be/%20sportmaatje
http://www.hoogstraten.be/%20sportmaatje
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LDC STEDE AKKERS HOOGSTRATEN - KALENDER MEI 

Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten - 03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be  
Externe locatie: ontmoetingsruimte bibliotheek, Lindendreef 1 B, Hoogstraten 
 

Meerdaagse activiteiten 
Elke werkdag #DEKEMPENBEWEEGT is een bewegingsprogramma op de 

regionale televisiezender ‘RTV’- beweeg een of twee keer per dag 
een kwartier op een laagdrempelige manier  

thuis 

Uitzending 10u30 10u45 

15u00 15u15 

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

ontmoetings-
ruimte BiB  14u00 16u30 

Eendaagse activiteiten 
Vrijdag  
07/05 

10u00 11u00 UITLEENPOST GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN - diverse genres 
gratis te ontlenen - toegang via lift onthaal Stede Akkers 

gesprekslokaal 
LDC 

 

PUZZELFUN 
1)  Wat een chaos. Zoek en vind jij de boodschap verborgen in de lettertegels? 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
2)    Vul de lege vakjes in met een cijfer, zodat zowel de verticale als horizontale totalen kloppen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)Wie de regenboog wil zien,  

moet de regen trotseren! 
2)Van links naar rechts en van  

boven naar onder:  
25 - 18 - 6 - 23 - 3 - 14 - 8 - 15 - 4 -  
12 - 7 - 20 - 21 - 17 - 22 - 5 - 19 -1 - 9  

 Oplossingen:  

 


