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BETALINGEN MET BANCONTACT 
Vanaf augustust bancontact bij onthaalbalie 

HOOGSTRATEN Heb je steeds minder cash geld op zak? 
Vind je betalingen met een bankkaart erg gemakkelijk? 
Dan hebben we goed nieuws. Vanaf augustus kan je aan 
de onthaalbalie Stede Akkers elektronisch betalen. De 
inschrijvingen voor activiteiten, restaurantdagen of 

dienstverleningen 
zijn vanaf nu ook 
met bancontact te 
betalen. Uiteraard 
blijft contant 
betalen ook 
mogelijk. In de 

cafetaria is geen bancontact aanwezig. Daar betaal je 
nog contant of met een vooraf aangekochte 
consumptiekaart.   
 

CADEAUTIP VOOR MOEDERDAG 
Schenk een cadeaubon van Salon Stede Akkers 

HOOGSTRATEN Op 15 augustus worden de meeste 
moeders eens extra in de bloemetjes gezet. Ben je nog 
op zoek naar een leuk, origineel en dankbaar cadeau? 
Schenk een cadeaubon van het kapsalon of 
schoonheidssalon Stede Akkers. De kapster en 
schoonheidsspecialiste hebben verschillende 
behandelingen geselecteerd. Je kiest zelf welke 
behandeling(en) je cadeau wil geven. Het te betalen 
bedrag is afhankelijk van de gekozen behandeling(en). 
De geschenkbonnen zijn te koop aan onthaalbalie Stede 
Akkers waar je vanaf heden ook met de bankkaart kan 
betalen.  
 

MUZIKALE SMULNAMIDDAG IJSJES 
Di. 06/08: ijsjes met muziek Discobar 45 toeren 

HOOGSTRATEN Op dinsdagnamiddag 6 augustus 
scheppen we in de cafetaria een coupe vanille ijs met 
slagroom en een saus naar keuze. Er is keuze uit: Dame 
Blanche, verse aardbeien, bananasplit of advocaat. Een 
coupe met topping kost: 2 euro voor 1 bol, 3 euro voor 2 
bollen en 3,50 euro voor 3 bollen. Er zijn ook aangepaste 

prijzen voor een coupe 
zonder topping. Naast 
de zoete lekkernijen 
zorgt Discobar 45 toeren 
voor de gepaste 
zomerse vinylplaatjes. 
Smullen maar. En weet: 
dansen is toegestaan.  

 

TENTOONSTELLING 

06/08-02/09: naaiwerkjes van Dorien Van de Poel 

HOOGSTRATEN In augustus stelt collega Dorien Van de 
Poel enkele naaiwerkjes tentoon. In 2011, toen Dorien 
28 jaar was, heeft de naaimicrobe haar gebeten. Dankzij 
haar schoonmoeder leerde ze de basistechnieken. 
Ondertussen is niets nog te moeilijk. Ze maakt allerlei 
creaties voor haar gezin. In 2014 richtte ze met een 
aantal andere mama’s Fabrik ArtiSTIK op. Ze naaien elke 
2de en 4de dinsdag van de maand. Wil je graag aansluiten 
bij deze gezellige bende? Of wil je meer informatie? 
Stuur een mailtje naar dorien__vdp@hotmail.com. 

TENTOONSTELLING 

06/08-30/09: project rond geboorte 

HOOGSTRATEN Woonzorgcentrum Stede Akkers 
organiseert een project rond de geboorte waarbij wordt 
stilgestaan bij de evolutie van zwangerschappen, 
geboortes en de kraamtijd. De tentoonstelling is tijdens 
de openingsuren gratis te bekijken in de expogang. 
Vanaf 15 augustus wordt een vergaderzaal van het 
woonzorgcentrum 
omgetoverd tot een 
ruimte waar 
materialen staan 
opgesteld die doen 
terugdenken aan de 
bevallingen en 
geboortes in de tijd 
van de bewoners. 
Iedereen is van 
harte welkom om 
eens langs te 
komen, wanneer de 
deur open staat. 

WE SPELEN EEN GEZELSCHAPSSPEL 
Wo. 07/08: rummikub 

MEERLE Op woensdagnamiddag 7 augustus spelen we 
het alom bekende gezelschapsspel Rummikub. Met de 
gekeurde cijfers op 
je bord probeer je 
mooie reeksen te 
maken. Misschien 
vind jij wel de 
slimste 
combinaties. En ben 
jij degene die het 
eerst alle cijfers op 

ABONNEMENT 
Verzending per e-mail 
is gratis. Verzending 
per post kost 6 euro 
per jaar. 
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tafel heeft liggen. Dit spel is geschikt voor jong en oud. 
Je combineert inzicht, durf en tactiek. Voorkennis is niet 
vereist. Iedereen kan vrijblijvend deelnemen.  
 

ONTSPANNINGSNAMIDDAG 
Di. 20/08: optreden Bart Van Delm 

HOOGSTRATEN Bart Van Delm uit Hoogstraten brengt 
populaire muziek en zang onder begeleiding van een 
keyboard. Muziek is een ware passie van Bart. Al vele 
jaren zorgt hij mee voor de muzikale omlijsting van 
misvieringen, 
het zangkoor 
en animatie. 
Op dinsdag 
20 augustus 
brengt Bart in 
de cafetaria 
tussen 14u00 
en 15u30 een 
potpourri van 
vrolijke deuntjes, schlagers en  meezingers. Bewoners 
van Woonzorgcentrum Stede Akkers hebben 
voorbehouden plaatsen, maar iedereen is welkom. 
 

WANDELTWEEDAAGSE 
Za. 31/08 en zo.  01/09: Land van Mark & Merkske 
 

HOOGSTRATEN Wandelen is een zeer toegankelijke 
manier om actief te blijven. Bovendien is het leuk om zo 
mooie plekjes te ontdekken. Het toeristisch 
samenwerkingsverband ‘Land van Mark & Merkske’ 
organiseert een wandeltweedaagse met op zaterdag 31 
augustus een stopplaats in het dienstencentrum. 
Misschien een goede aanleiding om mee te doen? Het 

vertrek vindt 
plaats in 
Merksplas 
tussen 7u00 
en 15u00. De 
laatste 
aankomst is 
om 18u00. De 
wandeling 
van 6 km 
situeert zich 

rond Merksplas en is kinder- en rolwagenvriendelijk. De 
langere afstanden (12-20-30-42 km) situeren zich op 
zaterdag in en rond groot Hoogstraten, Wortel en 
Merksplas-Kolonie en op zondag in en rond Zondereigen, 
Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas.  
 

Inschrijving 
Lokaal Koninklijke Sint-Sebastiaangilde, Hofeinde 9, 2330 
Merksplas. 1,50 euro/dag per persoon met sticker (leden 
wandelfederatie 1,10 euro). Bovendien ontvang je een 
gratis versnapering!  
 

BEWEEGACTIVITEIT  
Wo. 21/08: kom gezellig mee zetelfietsen 
 

MEERLE Regelmatig bewegen heeft tot op hoge leeftijd 
een positief effect op de gezondheid en mobiliteit. 
Daarom gaan we op 
woensdag 21 augustus 
gezellig in groep 
zetelfietsen. De 
zetelfietsen worden vanaf 
13u30 opgesteld. Je 
bepaalt zelf hoe lang, op 
welk tempo en  met welke 
kracht je fietst. Bovendien 
is het ook een sociaal 
gebeuren. Babbelen en 
fietsen gaan goed samen. Je kan gedurende de hele 
namiddag vrijblijvend aansluiten.   
 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
Ma. 26/08: start inschrijving restaurantdag 

HOOGSTRATEN Vanaf maandag 26 augustus kan je 
inschrijven voor de jaarlijkse mosselsouper die 
plaatsvindt op donderdag 26 september. De 
restaurantdag zal opnieuw in twee shiften gebeuren. Je 
hebt keuze uit mosselen of stoofvlees met frieten. De 
kostprijs bedraagt 15 euro voor mosselen en 12 euro 
voor stoofvlees. Inclusief aperitief bij aankomst (cava of 
fruitsap).  
 

Middagrestaurant 

HOOGSTRATEN Alle werkdagen open van 12u00-13u00. 
Een hoofdschotel 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 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 doe je tot uiterlijk de 
woensdag voordien om 16u00. 

 

MENU AUGUSTUS 
Datum Plaats Menu 

01/08 Hoogstr Pompoen-wortelsoep, varkenslapje, choronsaus, bloemkool, aardappelen, stracciatellamousse  

02/08 Hoogstr Peterseliesoep, koolvis, kreeftensaus, knolselderpuree, condérijst  
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05/08 Hoogstr Tomatengroentesoep, Parmentierschotel met gehakt, vleesjus, wortelen, tiramisu 

06/08 Hoogstr Kruidenkaassoep, varkensmignonette, ajuinsaus, prinsessenbonen, chocoladepudding 

07/08 Hoogstr 
Meerle 

Pastinaaksoep, vol-au-vent, rauwkost, frieten, ijsje 
Pastinaaksoep, varkensmignonette, ajuinsaus, prinsessenbonen, aardappelen, chocoladepudding 

08/08 Hoogstr Andalusische soep, mimosaburger, graantjesmosterdsaus, broccolipuree, speculoosmousse 

09/08 Hoogstr Preisoep, gegratineerde vis, veloutésaus, oventomaat, puree, rijstpap 

12/08 Hoogstr Tomatensoep met balletjes, varkensbrochette, jagerssaus, wortelpuree, crème Liègeoise mokka 

13/08 Hoogstr Venkelsoep, witte pens, jus, appelmoes, gebakken aardappelen, duopudding 

14/08 Hoogstr 
Meerle 

Witloofsoep, goulash, paprika-wortelmix, frieten, ijsje 
Witloofsoep, witte pens met jus, appelmoes, gebakken aardappelen, kokosmousse 

15/08 Hoogstr FEESTDAG – ENKEL MAALTIJDEN VOOR ABONNEES 

16/08 Hoogstr Paprikasoep met basilicum, wijting, dijonaisesaus, gestoofde prei, puree, panna cotta met coulis 

19/08 Hoogstr Tomatensoep, Ardeense burger, pepersaus, andijviepuree, crème Liègeoise vanille 

20/08 Hoogstr Groentesoep, kalkoenlapje, honing-tijm-mosterdsaus, erwten en wortelen, mokkapudding 

21/08 Hoogstr 
Meerle 

Seldersoep, rundsstoofvlees, salade, frieten, ijsje 
Seldersoep, kalkoenlapje, honing-tijm-mosterdsaus, erwten en wortelen, aardappelen, ijsje 

22/08 Hoogstr Champignonsoep, macaroni met ham en kaas, broccoli, aardbeimousse 

23/08 Hoogstr Currysoep, hokifilet met dillesaus, venkelpuree, griesmeel met rozijnen 

26/08 Hoogstr Tomatensoep met venkel, chipolata, vleesjus, knolselder, aardappelen, crème Liègeoise mokka 

27/08 Hoogstr Komkommersoep, gevogeltegyros, Mexicaanse groenten, puree, pudding met rozijnen 

28/08 Hoogstr 
Meerle 

Wortelsoep, rundstong in Madeira, salade, frieten, ijsje 
Wortelsoep, gepaneerde vis, tartaarsaus, spinaziepuree, stracciatellamousse  

29/08 Hoogstr Broccolisoep, kippenreepjes, bieslooksaus, courgette, champignons, rijst, stracciatellamousse  

30/08 Hoogstr Andijviesoep, gepaneerde vis, tartaarsaus, spinaziepuree, condérijst  

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

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

HOOGSTRATEN KALENDER AUGUSTUS 

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 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 zaaldecoratie cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 06/08 tot 02/09 TENTOONSTELLING ‘NAAIWERKJES’ - creaties van Dorien Van de Poel 
-  tijdens openingsuren - gratis toegang 

inkomhal 
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Dagelijks van 06/08 tot 30/09 
 

TENTOONSTELLING ‘GEBOORTE’ - evolutie van zwangerschappen, 
geboortes en kraamtijd - tijdens openingsuren - gratis toegang 

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 
vrijwilligers - gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Woensdag 10u00 11u30 

13u30 15u30 PETANQUE - recreatief spel - in samenwerking met Okra Hoogstraten 
- gratis - inschrijven is niet nodig 

het erf 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u30 

Eendaagse activiteiten 
Donderdag 
01/08 

14u00 16u30 MANTELZORGCAFÉ DEN ERDBISM - ontmoetingsplek voor personen 
die zorgen voor een naaste - petanque - gratis - vooraf inschrijven 

leslokalen 

Vrijdag 
02/08 

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

cafetaria 

Maandag 
05/08 

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

cafetaria 

Dinsdag 
06/08 

14u00 16u00 MUZIKALE SMULNAMIDDAG - ijsjesverkoop met muziek van Discobar 
45 toeren - keuze uit verschillende ijscoupes - vrije toegang 

cafetaria 

Dinsdag 
20/08 

14u00 15u30 OPTREDEN BART VAN DELM - gratis - inschrijven niet nodig - 
voorbehouden plaatsen voor bewoners wzc 

cafetaria 

Vrijdag 
23/08 

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

leslokalen 

Woensdag 
28/08 

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

leslokalen 

Zaterdag 
31/08 

08u30 14u00 WANDELTWEEDAAGSE LAND VAN MARK & MERKSKE - stopplaats 
wandeling ‘De Markstappers’- inschrijven en vertrek in Merksplas 

cafetaria 

 

MEERLE KALENDER AUGUSTUS 

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 
07/08  

13u30 16u00 RUMMIKUB - gezelschapsspel voor jong en oud - geen voorkennis 
vereist - gratis - inschrijven niet nodig 

zaal 

Woensdag 
21/08 

13u30 16u00 BEWEEGACTIVITEIT - zetelfietsen in groep en onder begeleiding - 
gratis - inschrijven niet nodig 

zaal 

 

MEERSEL-DREEF KALENDER AUGUSTUS 

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 

 

 


