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Nr. 61: editie april 2018 - verantwoordelijk uitgever: Jos Matthé, p/a Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten

Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. 
En wist u dat ouderen 10 keer meer kans hebben om op 
spoed te belanden als gevolg van een val dan na een 
verkeersongeval? Gelukkig kan u heel wat doen om het 
risico op zo’n val te verkleinen.  De allerbelangrijkste tip: 
Blijf in beweging, met aandacht voor uw veiligheid. 
Begin er vandaag nog aan! 
• Blijf in beweging 
• Ga voor een veilig huis 
• Kies veilige schoenen en zorg voor uw voeten 
• Draag zorg voor uw ogen  
• Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan 
• Let op met medicijnen  
• Eet evenwichtig en gezond 
Heeft u moeite met je evenwicht? Heeft u angst om te 
vallen? Bent u onlangs gevallen? Vraag dan advies aan 
de huisarts. Meer tips en informatie staan op 
www.valpreventie.be 
 

SALON STEDE AKKERS 
Nieuwe tarieven kapper 

HOOGSTRATEN In Salon Stede Akkers kan iedereen 
terecht voor schoonheids-
zorgen of haarverzorging. De 
openingsuren staan op de 
achterpagina van. Door de 
stijging van de levensduurte 
worden de tarieven vanaf april 
lichtjes verhoogd met 
gemiddeld 2,5 %. 
 

OPTREDEN VLV COMBO 
Dinsdagnamiddag 3 april: muzikale ontspanning  

HOOGSTRATEN Vorig jaar trad het VLV Combo een 
eerste maal op in het dienstencentrum. Met groot 
succes. Daarom zijn ze nu opnieuw te gast op 
uitnodiging van het woonzorgcentrum.  VLV staat voor 
Van Leuven en Vrienden. Ooit speelden ze in de 
bezetting van een groot harmonieorkest. Vandaag de 

dag brengen ze nog steeds muziek, weliswaar in een 
kleinere bezetting (combo) maar met evenveel 
enthousiasme. Ze putten daarbij uit een uitgebreid 
repertoire dat gaat van James Last over Louis Neefs tot 
Glenn Miller. We beginnen om 14 uur en inkom is gratis. 
Voor bewoners van het woonzorgcentrum zijn er 
voorbehouden plaatsen. 
 

 
 

START PETANQUE SEIZOEN 
Vanaf 4 april op woensdagnamiddag bij goed weer 

HOOGSTRATEN De petanquespelers hernemen hun 
activiteiten op Campus Stede Akkers. Ze spelen elke 
woensdag bij goed weer op het veld aan de 
bejaardenwoningen (13u30 - 15u30). Sluit gerust bij aan. 
Het gaat er ontspannen en niet competitief aan toe. We 
gaan soepel om met de spelregels. Organisatie in 
samenwerking met Okra Trefpunt Hoogstraten. Okra-
leden zijn verzekerd. 
 

BLOEMSCHIKKEN NU OOK IN MEERLE 
Donderdag 5 april en woensdag 11 april 

HOOGSTRATEN / MEERLE Onder begeleiding van Lyd 
Vermeeren kan u elke maand, behalve in de zomer, een 
mooi bloemstuk maken. Elke lesdag is er een 
verschillend onderwerp. In april luidt het thema: 
‘Rechtlijnig’. 
Het materiaal 
en een con-
sumptie zijn in 
het lesgeld 
inbegrepen. In 
Hoogstraten is 
er een les op 
donderdag 5 
april om 
09u30 en om 
13u30. Voor 
elke les moet 
u apart in-
schrijven en dit kan tot de donderdag voordien. In 
Meerle (Chiro-lokaal) is er les op 11 april om 13u30. 
Inschrijven kan tot de woensdag voordien om 16u00. 

Centrumkrant 
ABONNEMENT 
Verzending per e-mail 
is gratis. Verzending 
per post kost 6 euro 
per jaar. 
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MUZIEKACADEMIE STELT VOOR … 
Woensdag 18 april: optreden leerlingen  

HOOGSTRATEN Tieners en 
volwassenen van de 
muziekacademie Hoogstraten 
komen pop-jazz liederen 
zingen met begeleiding van 
piano. We beginnen om 14 
uur en inkom is gratis. Voor 
bewoners van het 
woonzorgcentrum zijn er 
voorbehouden plaatsen. 
 

SPORT EN SPEL IN MEERLE 
Woensdag 18 april: kennismaking met Kubb 

MEERLE In de locatie te Meerle (Chiro-lokaal) is er elke 
woensdagnamiddag gelegenheid om Rummikub te 
spelen, pitjesbak of sjoelbak. Op woensdag 18 april 
trekken we de buitenlucht in voor een initiatie Kubb. Dat 
is een populair werpspel. De spelregels worden 

uitgelegd en we spelen 
een paar oefenrondjes. 
Wie mag als eerste naar 
de koning mikken? Op 
woensdag 25 april 
spelen we, na een 
geslaagde eerste editie 
nog eens Bingo. 
Meedoen kost 1 euro 
per kaart. Afspraak 
telkens om 13u30.  

 

AARDBEIAUTOMAAT 
Vrijdag 20 april: start nieuw seizoen 

HOOGSTRATEN De late winterprikken in februari en 
maart zorgen ervoor dat het aardbeiseizoen dit jaar iets 
laten op gang komt. Vanaf vrijdag 20 april zijn de eerste 
verse aardbeien te koop aan de automaat in de cafetaria 
van Stede Akkers. Smullen maar.  
 

 
 

WORKSHOP ‘ZORG VOOR JEZELF’ 
Donderdag 26 april: vorming voor mantelzorgers 

HOOGSTRATEN In deze vorming draaien we de rollen 
eens om. Als mantelzorger bent u gewoon veel zorg op 
te nemen voor een zieke of zorgbehoevende. Maar staat 

u ook wel eens stil bij uw eigen noden? Kan u tussen alle 
zorg voor anderen ook nog tijd maken voor uzelf? We 
zijn er in elk geval van overtuigd dat dit erg belangrijk is! 
We zullen dan ook uitleg geven over het belang van 
zelfzorg, maar ook ruimte bieden om ervaringen te 
wisselen met andere mantelzorgers. Misschien vindt u 
hier wel de ultieme tip! Tot slot verwennen we u met 
een workshop handmassage, waarbij u leert hoe u dit 
kan toepassen bij een zieke, maar waarbij u zelf ook 
eens ontspannen kan ervaren hoeveel deugd dit kan 
doen! Deelnemen kost 3 euro en inschrijven kan tot de 
plaatsen (15) zijn volzet. In samenwerking met CM. 
 

 
 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
Annulering bestelde maaltijden 

HOOGSTRATEN Een maaltijd kan vier werkdagen vooraf 
kosteloos worden geannuleerd. In geval van overmacht 
kan van deze afspraak afgeweken worden. Het gaat dan 
om dringende hospitalisatie, ziekte (met doktersattest) 
of een overlijden in de naaste familie- of kennissenkring. 
 

Restaurantdag ‘Breugelbuffet:’ donderdag 26 april: 

HOOGSTRATEN  Voor de volgende restaurantdag op 
donderdag 26 april serveren we een ‘Breugelbuffet’. 
Iedereen is er welkom. Inschrijven kan van 3 april tot en 
met 19 april of tot volzet en kost 10 euro.  
 

Middagrestaurant: alle werkdagen 

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 drie 
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: op woensdagmiddag 

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. 
 

Allergisch? 

Vraag de chef-kok voor het bestellen van uw maaltijd om 
informatie over de aanwezige allergenen. 
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MENU APRIL 
Datum Plaats Menu 

02/04 Hoogstr Feestdag tweede paasdag: enkel maaltijden voor abonnees 

03/04 Hoogstr Preisoep, spiering met vleesjus, knolselder, natuuraardappelen, stracciatellamousse  

04/04 Hoogstr 
Meerle 

Paprikasoep, kipfilet in bieslooksaus, rauwkost, frieten, ijsje 
Paprikasoep, spiering met vleesjus, knolselder, natuuraardappelen, griesmeel 

05/04 Hoogstr Broccolisoep, vogelnestje in Luikse saus, witloofpuree, griesmeel 

06/04 Hoogstr Wortelsoep, Oostends viskorfje, brunoise groenten, puree, chocoladeflan 

09/04 Hoogstr Ajuinsoep, cordon bleu met jus, andijvie in room, puree, karamelpudding 

10/04 Hoogstr Cressonsoep, rundsvink met vleesjus, spitskool in witte saus, krieltjes, chocolademousse 

11/04 Hoogstr 
Meerle 

Aardappelsoep, blanket van kip, sla met tomaten, frieten, ijsje 
Aardappelsoep, rundsvink met vleesjus, spitskool in witte saus, krieltjes, chocolademousse 

12/04 Hoogstr Champignonsoep, schnitzel met jachtsaus, schorseneren in saus, aardappelen, rijstpap 

13/04 Hoogstr Minestrone, pangasius met mosterdsaus, preipuree, vanilleflan 

16/04 Hoogstr Groentebouillon, Ardeense burger met vleesjus, bloemkool in saus, aardappelen, vanilleflan 

17/04 Hoogstr Tomatenroomsoep, macaroni met ham en kaassaus, kokosmousse 

18/04 Hoogstr 
Meerle 

Champignonsoep, varkensstoofpotje, kropsla, frieten, ijsje 
Champignonsoep, macaroni met ham en kaassaus, rijstpap 

19/04 Hoogstr Paprikasoep, kipfilet met kerriesaus, gebakken groenterijst, rijstpap 

20/04 Hoogstr Preisoep met vermicelli, gebakken visfilet, tartaar, wortelpuree, chocoladeflan 

23/04 Hoogstr Kervelsoep, gevulde kipfilet, champignon-witloofsaus, puree, chocoladepudding 

24/04 Hoogstr Seldersoep, varkenscarré met jus, broccoli in lentesaus, gebakken aardappelen, aardbeimousse 

25/04 Hoogstr 
Meerle 

Tomatensoep, kalkoensteak Provençaal, witloofsalade, frieten, ijsje 
Tomatensoep, kalkoensteak Provençaal, witloofsalade, gratinaardappelen, ijsje 

26/04 Hoogstr Gevogeltesoep, boomstammetje met jus, knolselder bechamel, natuuraardappelen, griesmeel 

27/04 Hoogstr Witloofsoep, koolvisfilet met citroensaus, venkel-wortelpuree, vanilleflan 

30/04 Hoogstr Knolseldersoep, hespenspek demi-glacé, spitskool, gebakken aardappelen, aardbeipudding 
 

HOOGSTRATEN KALENDER APRIL - Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, 

dienstencentrum@hoogstraten.be. Inschrijven: werkdagen (09-12 en 13-15u30). 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 

14u00 15u00 BADKAMER - reservatie een week vooraf dagopvang 

09u00 16u00 DIENST AANGEPAST VERVOER - reservatie 3 werkdagen vooraf onthaal 

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 17/04: tafelstukjes cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 04/04 tot 30/04 TENTOONSTELLING DOOR WOONZORGCENTRUM 
04/04-02/05: handwerk bewoners 
04/04-02/07: communiefoto’s  

inkomhal  
expositiegang Ma-vr 10u00 16u30 

Za-zo 13u00 16u30 

Elke maandag LINE DANSEN  - groep beginners en groep gevorderden - les 1 euro, leslokalen 
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Gevorderd 09u00 10u15 oefenen gratis - doorlopend mogelijkheid tot inschrijven voor les of 
plaats op wachtlijst 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 18/04-25/04-
02/05 

COMPUTERLESSEN DIGIDAK - werken met een I-phone - gratis - 
inschrijven tot 11/04 op dinsdagnamiddag 

leslokalen 

05/03 tot 28/05 GEHEUGENTRAINING - op maandagnamiddag - inschrijving afgesloten leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Dinsdag 
03/04 

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

cafetaria 

Dinsdag  
03/04 

14u00 16u00 ONTSPANNINGSNAMIDDAG MET LIVE MUZIEK  DOOR HET VLV-
COMBO - voorbehouden plaatsen bewoners wzc - gratis inkom 

cafetaria 

Donderdag 
05/04 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN - ‘rechtlijnig’  - les voormiddag en les namiddag - 12 
euro - inschrijven van 1 maart tot 29 maart 

leslokalen 

Maandag 
09/04 

13u30 16u00 KOFFIELEUTEN - gezellig samenzijn - 2 euro (koffie met koek 
inbegrepen) - inschrijven is niet nodig 

cafetaria 

Dinsdag 
10/04 

14u00 16u00 INFOSESSIE & MODESHOW - textiel - gratis - inschrijven is niet nodig - 
voorbehouden plaatsen bewoners wzc 

cafetaria 

Dinsdag 
17/04 

14u00 16u00 INFOSESSIE & MODESHOW - schoenen - gratis - inschrijven is niet 
nodig - voorbehouden plaatsen bewoners wzc 

cafetaria 

Woensdag 
18/04 

14u00 16u00 OPTREDEN LEERLINGEN MUZIEKACADEMIE - gratis - inschrijven is 
niet nodig - voorbehouden plaatsen bewoners wzc 

cafetaria 

Woensdag 
25/04 

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

leslokalen 

Donderdag 
26/04 

12u15 13u15 RESTAURANTDAG - breugelbuffet - 10 euro - inschrijven vanaf 3/04 
t/m 19/04 of volzet 

cafetaria 

Donderdag 
26/04 

18u30 21u30 WORKSHOP “zorg voor jezelf” - voor mantelzorgers - 3 euro - i.s.m 
CM - inschrijven tot volzet (15 plaatsen) 

leslokalen 

Vrijdag 
27/04 

10u00 12u00 LOTGENOTENGROEP ROUWVERWERKING - samenkomst personen in 
rouw -  inschrijven niet nodig - gratis 

leslokalen 

Zaterdag 
28/04 

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

leslokalen 

MEERLE KALENDER APRIL - Lokaal Chiro Sint Jan, Ulicotenseweg 2, 2328 Meerle, 0472 18 26 83, 

dienstencentrum@hoogstraten.be. Inschrijven: 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 
Woensdag 
04/04 

13u30 16u30 GEZELSCHAPSSPELEN - rummikub, uno, pitjesbak, … - gratis - 
inschrijven is niet nodig 

zaal 

Woensdag 
11/04 

13u30 16u00 BLOEMSCHIKKEN “rechtlijnig” - 12 euro - incl. materiaal en 
consumptie - inschrijven tot 4 april 

zaal 

Woensdag 
18/04 

14u00 16u00 VOLKSSPELEN - initiatie kubb - werpspel in openlucht - gratis - 
inschrijven is niet nodig 

zaal 

Woensdag 
25/04 

13u30 16u30 BINGO - gezelligheid voorop - klein prijsje voor de winnaar - 1 euro - 
inschrijven is niet nodig 

zaal 

 


