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VERPOZEN AAN HET NEERHOF 
Van 6 juni: Jong leven in de wei en ijs op het terras 

 

HOOGSTRATEN  In de schaduw van de Kapel van het 
Gasthuis werd vorig jaar het Neerhof aangelegd: een 
dierenweide met vogelkooi en buitenterras. Op korte 
tijd groeide dit uit tot een ontmoetingsplaats voor jong 
en oud. Er is dan ook altijd wel iets te beleven. De 
schaapjes Pauline en Paulette werden onlangs trotse 
moeder van een lammetje. De nieuwste bewoners zijn 
twee cavia’s. Vanaf 6 juni zal ‘het ijstreintje’ bij goed 
weer op woensdagnamiddag passeren om schepijs te 
verkopen. 
 

TENTOONSTELLING  

5 juni tot 2 juli: Supporterssjaals voetballanden 

 

HOOGSTRATEN Een echte voetbalsupporter herken je 
aan zijn sjaal in clubkleuren. In vroegere tijden werden 
die zelf gebreid om de kou op een winterse 
voetbalavond te trotseren. Nu worden nieuwe 
voetbalsjaals gemaakt per seizoen, ja soms zelfs voor 
één wedstrijd. Jens Imants uit Wortel is een verwoed 
verzamelaar van sjaals uit alle mogelijke landen en van 
de meest uiteenlopende (inter)nationale clubs. Zijn 
collectie gaat al tot ver boven de 2000 sjaals. In de 

aanloop naar het WK voetbal in Rusland, toont Jens een 
reeks sjaals van landenteams. Een manier om helemaal 
in voetbalstemming te komen. Komaan Rode Duivels!!! 
 

DIENSTEN GESLOTEN 
Vrijdag 8 juni: Personeelsactiviteit 

HOOGSTRATEN  Op vrijdag 8 juni neemt het personeel 
van gemeente en OCMW deel aan een sportdag. De 
administratieve diensten zoals het onthaal zijn die dag 
gesloten. De cafetaria en het middagrestaurant blijven 
wel gewoon open. 
 

UITSTAP MET DE LIJN 
Woensdag 13 juni: Uit eten naar Hoogstraten 

MEERLE Om praktische redenen worden in het 
dorpsrestaurant van Meerle nooit frieten geserveerd. 
We nemen daarom een keer de bus naar het 
dienstencentrum in Hoogstraten om er friet met 
stoofvlees te gaan eten. Voor wie geen eigen 
busabonnement of meerbeurtenkaart heeft, zorgen wij 
voor het busticket. Bijeenkomst in het Chiro-lokaal van 
Meerle om 10u30 om dan samen naar de bushalte te 
gaan. We zijn om 13u45 terug in Meerle. Kostprijs is 8,90 
euro inclusief een busticket of 7,30 euro zonder. Vooraf 
inschrijven tot en met 6 juni om 16u00. 
 

REPAIRCAFE 
Zaterdag 16 juni: samen spullen herstellen 

HOOGSTRATEN Vrijwilligers van het Repair Café geven u 
tussen 09u00-12u00 een eerlijk advies of de herstelling 
van uw elektrisch apparaat, meubel, kleding, juweel, … 
nog mogelijk en zinvol is. Kleine herstellingen gebeuren 
ter plaatse. 
 

BLOEM VAN EEN MENS 
Donderdag 21 juni: Wereld Humanisme dag 

HOOGSTRATEN  Naar aanleiding van de Wereld 
Humanisme dag geven vrijwilligers van het Huis van de 
Mens een plantje aan 
bezoekers van het 
dienstencentrum op 
donderdag 21 juni. 
Komt u die dag langs, 
dan krijg je gratis een 
plantje als geschenk 
(zolang de voorraad 
strekt). 
 

Centrumkrant 
ABONNEMENT 
Verzending per e-mail 
is gratis. Verzending 
per post kost 6 euro 
per jaar. 
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RESTAURANT STEDE AKKERS 
Donderdag 28 juni: Barbecue 

HOOGSTRATEN  We zetten de zomervakantie in met een 
barbecue. Op de grill liggen kipfilet, steak en braadworst. 
Als bijschotel kan u kiezen uit rauwkost, pastasalade, 
aardappelsalade, stokbrood met lookboter en sausen. Al 
dat heerlijks kost 12,50 euro per persoon en  inschrijven 
kan vanaf maandagochtend 4 juni om 9u00 tot en met 
21 juni of tot volzet. 

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 juni 
Datum Plaats Menu 

01/06 Hoogstr Witloofsoep, vispannetje met groenten, puree van dille, vanilleflan 

04/06 Hoogstr Knolseldersoep, kalfsgebraad met jus, prei in room, Parijse aardappelen, crème Liègeoise vanille 

05/06 Hoogstr Groentevelouté, kaasburger, vleesjus, schorseneren in room, natuuraardappelen, pralinemousse 

06/06 Hoogstr 
Meerle 

Minestrone, kalkoentournedos met bearnaisesaus, sla, frieten, ijsje 
Minestrone, kalkoentournedos met bearnaisesaus, sla, gebakken aardappelen, rijstpap 

07/06 Hoogstr Spinaziesoep, vogelnestje met ratatouille, puree, rijstpap 

08/06 Hoogstr Courgettesoep, gebakken visfilet, pasta met snijbonen in pestosaus bitterkoekjesvla  

11/06 Hoogstr Bloemkoolsoep, blinde vink, jus, snijbonen met ui, natuuraardappelen, crème Liègeoise chocola 

12/06 Hoogstr Preisoep, braadworst met bruine jus, gebakken aardappelen, stracciatellamousse  

13/06 Hoogstr 
Meerle 

Paprikasoep, stoofvlees op zijn Vlaams, rauwkost, frieten, brésilienne ijsje  
UITSTAP MET DE LIJN | Middagrestaurant dienstencentrum Hoogstraten - zie pagina 1. 

14/06 Hoogstr Broccolisoep, kippenschnitzel, gebakken groenterijst, currysaus, griesmeel 

15/06 Hoogstr Wortelsoep, gebakken pladijs, tartaar, wortelpuree, vanilleflan 

18/06 Hoogstr Ajuinsoep, witte pens met kruiden, zomergroenten, natuuraardappelen, crème Liègeoise vanille 

19/06 Hoogstr Cressonsoep, kalfsburger met paprikasaus, knolselderpuree, chocolademousse 

20/06 Hoogstr 
Meerle 

Champignonsoep, varkensgebraad met jus, erwten en wortelen, frieten, ijsje 
Champignonsoep, varkensgebraad met jus, erwten en wortelen, puree, chocolademousse 

21/06 Hoogstr Aardappelsoep, blinde vink met vleesjus, andijvie in béchamel, natuuraardappelen, rijstpap 

22/06 Hoogstr Minestrone, hokifilet met vissaus, broccoli in mousseline, puree, chocoladeflan 

25/06 Hoogstr Groentebouillon, boomstammetje , knolselder in béchamel, aardappelen, crème Liègeoise mokka 

26/06 Hoogstr Tomatenroomsoep, spiering met vleessaus, rode kool met appel, puree, kokosmousse 

27/06 Hoogstr 
Meerle 

Aspergesoep, kipfilet met pepersaus, rauskost, frieten, ijsje 
Aspergesoep, spiering met vleessaus, rode kool met appel, puree, panna cotta 

28/06 Hoogstr RESTAURANTDAG | Barbecue  - enkel vooraf ingeschreven deelnemers en abonnees - zie hoger. 

29/06 Hoogstr Preisoep met vermicelli, visfilet, kreeftensaus, groene koolpuree, sabayon  

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

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

HOOGSTRATEN KALENDER JUNI 

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  : vrijdag 8 juni diensten gesloten wegens personeelsactiviteit 
Dagelijks CAFETARIA, LEESTAFEL, CAFÉSPELEN, PIANO, FOLDERS 

THUISDIENSTEN - consumpties betalend - vrije inkom 
cafetaria 
 Maandag 

tot en met 
10u00 16u30 

12u15 13u00 MIDDAGRESTAURANT - reservatie 4 werkdagen vooraf 
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vrijdag 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 12/06 WK voetbal cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 05/06 tot 02/07 TENTOONSTELLING ‘COMMUNIEFOTO’S’ 
TENTOONSTELLING ‘SUPPORTERSSJAALS VOETBALLANDEN’ 
Gratis - vrije toegang 

inkomhal  
 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 woensdag  
Woensdag   | 10u00   | 11u30 

LIEVER ACTIEVER - zetelfietsen - vrije toegang - fietsen op eigen duur 
en tempo - gratis - inschrijven is niet nodig 

cafetaria 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

 06, 13 en 20/06 COMPUTERLES - werken met Excel - gratis - inschrijven tot 30/05 op 
dinsdagnamiddag 

leslokalen 

04/06 GEHEUGENTRAINING – elke maandagnamiddag leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
04/06 

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

cafetaria 

Dinsdag 
05/06 

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

cafetaria 

13u00 15u30 DEMO LINE-DANSEN - dansgroep stede akkers - gratis - inschrijven is 
niet nodig - bewoners wzc voorbehouden plaatsen 

cafetaria 

Donderdag 
14/06 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN - thema: ‘zonnig  - les voormiddag en les namiddag 
- 12 euro - inschrijven tot 7 juni 

vergaderzaal 2 
wzc 

Zaterdag 
16/06 

09u00 12u00 REPAIRCAFE - samen spullen herstellen -  inschrijven is niet nodig -
vrije gift mogelijk 

cafetaria 

Donderdag 
21/06 

13u00 16u00 BLOEM VAN EEN MENS - vrijwilligers Huis van de Mens geven een 
bloemetje aan de bezoekers - gratis 

inkomhal 

Vrijdag 
22/06 

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

leslokalen 

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

leslokalen 

Zaterdag 
23/06 

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

leslokalen 

Donderdag 
28/06 

12u15 13u15 RESTAURANTDAG - barbecue - 12,50 euro - inschrijven van 4 juni 
(09u00) tot en met 21 juni of tot volzet 

cafetaria 

 

MEERLE KALENDER JUNI 

Lokaal Chiro Sint-Jan, Ulicotenseweg 2, 2328 Meerle, 0472 18 26 83, dienstencentrum@hoogstraten.be. 
Inschrijven aan onthaal op woensdag (14u00-16u00). Centrumleider na afspraak. 
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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 
06/06 

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

zaal 

Woensdag 
20/06 

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

zaal 

Woensdag 
27/06 

13u30 16u00 BLOEMSCHIKKEN - thema: ‘zonnig’ - 12 euro - incl. materiaal - 
inschrijven tot 20 juni 

zaal 

 

TOEGANKELIJKE WANDELROUTE 
Vertrek op Campus Stede Akkers 

HOOGSTRATEN Op initiatief van het OCMW en het 
stadsbestuur van Hoogstraten is een toegankelijke route 
aangelegd doorheen het centrum van Hoogstraten, 
speciaal voor mensen die moeilijk ter been zijn of 
mensen die zich met een rolstoel, rollator of duofiets 
verplaatsen. De wandelroute begint op Campus Stede 
Akkers en loopt via de Wereldakker, de Gravin 
Elisabethlaan, de Dokter Versmissenstraat, de 
Buizelstraat en de Vrijheid weer terug naar Stede Akkers. 

Dankzij de toegankelijke wandelroute kunnen mensen 
die minder mobiel zijn op comfortabele wijze een 
wandeling doorheen Hoogstraten maken zonder te 
worden gehinderd door opstaande stoepranden, 
kasseistroken of steile hellingen. Daarvoor werden 
niveauverschillen weggewerkt, stukken fietspad 
opnieuw aangelegd en zebrapaden aangepast.  


