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SALON STEDE AKKERS 
Maak tijdig uw afspraak voor de feestdagen 

HOOGSTRATEN Wens je voor de kerstdagen en 
eindejaar in het kapsalon een grote behandeling, 
permanent of kleuring, vraag die dan tijdig aan. Salon 
Stede Akkers is gesloten op  25+26 december en 1+2 
januari. Cadeautip: geef een geschenkbon voor het 
kapsalon of schoonheidsbehandeling. Te koop aan de 
onthaalbalie van Stede Akkers. 
 

EINDEJAAR IN STEDE AKKERS 
Welkom tijdens de feestdagen 

HOOGSTRATEN Wie in de eindejaarsperiode behoefte 
heeft aan een beetje warmte of gezelschap is welkom in 
het Lokaal Dienstencentrum. Op Kerstdag komt de 
Kerstman op bezoek in de cafetaria tussen 14u00 en 

16u00. Hij zorgt voor wat 
animatie, een kleine traktatie 
en laat u proeven van de 
kerstsfeer. Op maandag 31 
december zijn de 
oudjaarszangers welkom in de 
cafetaria tussen 9u00 en 12u00 
voor een warme chocomelk en 
een traktatie. 
 

INSCHRIJVINGEN COMPUTERLESSEN 
Lessen voorjaar 2019 

HOOGSTRATEN / MEERLE Schrijf u in voor de volgende 
reeks computerlessen. Gebruik je een tablet, 
smartphone of iPhone, breng die dan mee tijdens de 
inschrijving.  
Een greep uit ons aanbod: wegwijs in computergebruik , 
werken met een tablet, werken (telefoneren) met een 
smartphone, wegwijs in internet & e-mail, 
fotobewerking, sociale netwerken, accounts aanmaken. 
Inschrijven kan op de verschillende locaties. In Digidak 
Bibliotheek (Lindendreef 1, Hoogstraten) op vrijdag 14 
december 2018, 9u00-12u00.  
In Digidak Stede Akkers (Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten) 
op vrijdag 21 december 2018, 9u00-12u00 en 
In Digidak Meerle , Hoogstraten (Gemeenteplein 3, 
lokaal op de 1ste verdieping boven de turnzaal in de 
oude school) op maandagen 10 en 17 december 2018, 
13u30-16u30. Na deze data kan u inschrijven tijdens de 

vrije inloopmomenten: 

• Stede Akkers op dinsdag van 13u00 tot 16u30  

• Digidak Meerle op maandag van 13u00 tot 16u30  
 

TENTOONSTELLINGEN 
27/11: Fisher Price en luchtfoto’s boerderijen 
 

HOOGSTRATEN In december worden  twee nieuwe 
tentoonstellingen opgebouwd in het dienstencentrum. 
 

Fisher Price Speelgoed 
Verzamelen zit 
in de genen van 
de familie 
Leysen. Eerder 
toevallig werd in 
een kring-
loopwinkel het 
speelgoed-
schooltje van 
het merk Fisher 
Price gekocht. Het werden de eerste stukken van een 
hele verzameling. Ondertussen heeft vader Matthieu 
een uitgebreide collectie, waarmee ook de kleinzoons 
mogen spelen. Een waar speelparadijs. De mooiste 
stukken stellen we tentoon in de inkomhal. 
 

Luchtfoto’s boerderijen 
In menige landbouwerswoning hangt of hing een 
luchtfoto van de eigen boerderij aan de muur. Een 
overzichtsbeeld van het huis en de stallingen. De 
paramedische dienst van het woonzorgcentrum 
verzamelde een aantal van deze foto’s uit Hoogstraten 
en stelt ze tentoon in de expogang. Benieuwd of u de 
boerderijen herkent? 
 

GEZOND ETEN OP LATERE LEEFTIJD 
04/12 - 13u30: lezing met gezonde proevertjes 
 

HOOGSTRATEN Er duiken steeds vaker berichten op in 
de media over ondervoeding bij ouderen en het gebrek 
aan gezonde en gevarieerde voeding bij ouderen. Op 
latere leeftijd is er niet altijd de energie meer om 
uitgebreid in de keuken aan de slag te zijn. Wie alleen 
komt te staan, verliest al 
eens de ambitie om voor 
zichzelf te koken. Gevolg zijn 
vaak eentonige, gemakkelijke 
en snelle maaltijden zonder 
de juiste voedingswaarde, 
met weinig vitaminen of 
afwisselende smaak. Diëtiste 
Wendy De Munter van 

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

https://www.2dehands.be/speelgoed-spelletjes/speelgoed/fisher-price/fischer-price-schooltje-357596808.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9z-Sq0cLeAhVM66QKHcamBtgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hoogstraten.be/agenda/e/digitale-week-digidak-hoogstraten-gps-fiets-wandel/a6cd13eb-dc6d-4ffa-9759-0d9fead9a5f5&psig=AOvVaw1JFWrQ79S6M2F0DRTSTLHD&ust=1541692231760281
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Compass Group legt uit hoe men op latere leeftijd 
zichzelf kan voorzien van smakelijk en gezond eten. Om 
dat te bewijzen worden er vanuit de keuken proevertjes 
voorzien. Niet alleen leerzaam maar ook lekker dus ! 
Inschrijven kan tot en met 30 november. De lezing wordt 
georganiseerd i.s.m. de Ouderenraad van Hoogstraten.  
 

SFEERVOLLE MUZIEKNAMIDDAG 
07/12: toegankelijke klassieke achtergrondmuziek 

HOOGSTRATEN Op vrijdag 7 december spelen Lut 
Goetschalckx en Els Van Miert in de cafetaria op piano 
en viool. Van 14u30 tot 16u00 brengen ze een namiddag 
vol sfeervolle achtergrondmuziek. Iedereen mag vrij in- 
en uitlopen en een rustige babbel blijft mogelijk. 
  

REPAIRCAFE WINTER 
15/12 - 09u00: samen spullen herstellen 

HOOGSTRATEN  In het Repaircafé zijn vrijwilligers, 
gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke 
reparaties uit te voeren aan kapotte spullen. De 
vrijwilligers van het Repaircafé geven eerlijk advies of 
een herstelling nog mogelijk en zinvol is. De Restantes 
leren telkens een techniek aan om met afval nieuwe 
spullen te maken. U bent welkom tussen 09u00 - 11u30. 
We vragen geen vergoeding maar een vrije gift kan.  
 

FIETS FOR LIFE 
19/12: fietsen, snoepen, lotjes t.v.v. Alzheimer Liga 

 

HOOGSTRATEN Op woensdag 19 december organiseert 
Stede Akkers een grote actie voor Music for Life. Van 9u 
tot 16u kan iedereen komen zetelfietsen in de cafetaria 
ten voordele van de Alzheimerliga. Dankzij het 
programma Memoride fietsen we met de hulp van 

Google Maps op het grote scherm de kilometers tot 
Wachtebeke. Fiets jij ook mee voor een euro of twee? 
De hele dag geven kinesisten been-massages en kan een 
kleine honger gestild worden met huis-gemaakte 
lekkernijen. Koop een wedstrijdlot en win een 
gesigneerd wielertruitje van onder andere Toon Aerts - 
Thijs Aerts - Sean De Bie … . Deel jij mee de warmte van 
Music for life? Koop dan een vlammetje. Vanaf 10 
december zijn beiden te koop aan de onthaalbalie. 
 

 

11/01: start reeks van 8 lessen in Sportoase 

HOOGSTRATEN Krachttraining is belangrijk. Zeker op 
latere leeftijd. Veel oefenprogramma's voor senioren 
focussen op conditietraining. Toch is het belangrijk dat 
er bij senioren voldoende aandacht gaat naar 
functionaliteit en spierkracht. De sportdienst organiseert 
8 lessen waarin je leert om basisoefeningen te doen die 
je na de lessenreeks thuis zelfstandig kan verderzetten. 
De lessen vinden plaats op vrijdag van 10u00-11u00 en 
worden gegeven in het Gevechtssportenlokaal 
Sportoase, Katelijnestraat 31, 2320 Hoogstraten. 
Inschrijven ten laatste 7 januari via 03 340 19 26 of 
sport@hoogstraten.be. Deelnameprijs is  10 euro voor 8 
lessen. Cash betalen bij de eerste les op 11 januari. 
 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
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 DECEMBER 
Datum Plaats Menu 

03/12 Hoogstr Paprikasoep, slavink met jus, knolselderpuree, crème Liègeoise vanille 

04/12 Hoogstr Pompoensoep, witloof met ham en kaas, puree, sabayon 

05/12 Hoogstr 
Meerle 

Groentebouillon, varkensspiering met mosterdsaus, salade, frieten, ijsje 
Groentebouillon, kip zoetzuur, groenterijst, sabayon 

06/12 Hoogstr Champignonsoep, kip zoetzuur, groenterijst, mandarijnen van de Sint 

07/12 Hoogstr Preisoep met vermicelli, zalmburger met groene kruidensaus, broccoli en puree, griesmeel 

10/12 Hoogstr Courgettesoep, cordon bleu met jus, sperziebonen, natuuraardappelen, crème Liègeoise vanille 

Een warme actie van  
CAMPUS STEDE AKKERS 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0mKeShMfeAhWNKVAKHXdFDgwQjRx6BAgBEAU&url=https://dewarmsteweek.stubru.be/acties/fiets-for-life&psig=AOvVaw1m465DwlxVLGqCRuX1bYnI&ust=1541842846530445
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11/12 Hoogstr Bloemkoolsoep, Ardeense burger met pepersaus, spinaziepuree, panna cotta 

12/12 Hoogstr 
Meerle 

Groentevelouté, kipfilet met champignonsaus, salade en frieten, ijsje 
Groentevelouté, Ardeense burger met jus, spinaziepuree, panna cotta 

13/12 Hoogstr Spinaziesoep, spaghetti bolognaise, stracciatellamousse  

14/12 Hoogstr Aardappelsoep, wijting met broccoli en kaas, oventomaat, puree, condérijst 

17/12 Hoogstr Broccolisoep, kippendonut met jus, savooikool, natuuraardappelen, bitterkoekjesvla 

18/12 Hoogstr Tomatenroomsoep, kalkoenlapje met kerriesaus, ananas, rijst, speculoospudding 

19/12 Hoogstr 
Meerle 

Minestrone, goulash, broccolimix, frieten, ijsje 
Minestrone, goulash, broccolimix, gebakken aardappelen, speculoospudding 

20/12 Hoogstr Ajuinsoep, rundergehaktballetjes met selder in tomatensaus, natuuraardappelen, prlinémousse 

21/12 Hoogstr Knolseldersoep, gevuld zalmrolletje, wittewijnsaus en jonge prei, puree, vanilleflan 

24/12 Hoogstr Seldersoep, crepinette met jus, rode kool, natuuraardappelen, crème Liègeoise mokka 

25/12 Hoogstr Feestdag: enkel maaltijden voor abonnees 

26/12 Hoogstr 
Meerle 

Kervelsoep met balletjes, kippenbout, appelmoes, frieten, ijsje 
Kervelsoep met balletjes, Cassler met pepersaus, boontjes, gratinaardappelen, kokosmousse 

27/12 Hoogstr Witloofsoep, varkensreepjes Shanghai, Mexicaanse groenten, rijst, kokosmousse 

28/12 Hoogstr Peterseliesoep, gepaneerde koolvis, tartaar, broccoli, puree, rijstpap 

31/12 Hoogstr Champignonsoep, slavink met mosterdsaus, witte kool, aardappelen, crème Liègeoise vanille 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

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

HOOGSTRATEN KALENDER DECEMBER 

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 

Meerdaagse activiteiten 
Permanent animatieteam KOOKTEAM Begeleiden koffieleut, smulnamiddag, restaurantdag cafetaria 

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM 11/12 Kerst cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks  27/11 tot 07/01 TENTOONSTELLING - collectie speelgoed fisher price - verzameling 
Mathieu Leysen - tijdens openingsuren - gratis toegang 

inkomhal  

27/11 tot 04/02 TENTOONSTELLING - luchtfoto’s Hoogstraatse boerderijen - initiatief 
van wzc stede akkers - 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 

Elke woensdag LIEVER ACTIEVER - zetelfietsen - in groep onder begeleiding 
vrijwilligers - gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 
 Woensdag 10u00 11u30 
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Woensdag 13u30 15u30 DARTSCLUB - begeleiding door vrijwilliger - gratis - vrije toegang leslokalen 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

Variabel 5 - 12 - 29/12 
5 - 12/12 
19/12 
09u30 - 12u30 

COMPUTERLES - WEGWIJS TABLET ANDROID 
COMPUTERLES - I PHONE 
COMPUTERLES - WEGWIJS IN ‘DE CLOUD’ 
gratis - inschrijven tot volzet (dinsdagnamiddag internetcafé) 

leslokalen 

tot 17/12 GEHEUGENTRAINING - op maandagnamiddag - inschrijving afgesloten leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Zaterdag 
01/12 

14u00 16u00 SINT-NIKLAASFEEST - i.s.m buurtwerk mouterijstraat - 5 euro per 
kleinkind - inschrijvingen zijn afgesloten 

cafetaria 

Maandag 
03/12 

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

cafetaria 

Dinsdag 
04/12 

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

cafetaria 

13u30 16u00 LEZING - Gezond eten op latere leeftijd - proevertjes inbegrepen - 
vooraf inschrijven - 4 euro - in samenwerking met ouderenraad 

leslokalen 

Vrijdag 
07/12 

14u30 16u00 SFEERVOLLE MUZIEKNAMIDDAG - Lut Goetschalckx en Els Van Miert 
brengen sfeervolle achtergrondmuziek op piano en viool. Vrije inkom. 

cafetaria 

Zaterdag 
15/12 

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

cafetaria 

Woensdag 
19/12 

09u00 16u00 FIETS FOR LIFE - fietsen, snoepen, tombola wielertruien t.v.v. 
Alzheimer Liga in het kader van de Warmste Week 

cafetaria 

Donderdag 
20/12 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN ‘eindejaarsfantasie  - les voormiddag en namiddag - 
12 euro (materiaal en consumptie inbegrepen)  - inschrijven tot 13/12 

leslokalen 

Zaterdag 
22/12 

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

leslokalen 

Dinsdag 
25/12 

14u00 16u00 KERSTMAN OP BEZOEK - met medewerking van kookteam - animatie, 
kleine traktatie in kerstsfeer - inschrijven niet nodig - gratis 

cafetaria 

Vrijdag 
28/12 

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

leslokalen 

Maandag 
31/12 

09u00 12u00 ONTHAAL OUDJAAR ZANGERS - warme choco en traktatie voor 
zangertjes - gratis 

cafetaria 

 

MEERLE KALENDER DECEMBER 

Lokaal Chiro Sint Jan, Ulicotenseweg 2, 2328 Meerle, 0472 18 26 83, dienstencentrum@hoogstraten.be. 
Inschrijven diensten en activiteiten aan onthaal op woensdag (14u00-16u00). 

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 

 14u00 16u00 ONTHAAL - inschrijvingen, info, advies 

Eendaagse activiteiten 

Woensdag  
5/12 

14u00 16u00 KNUTSELNAMIDDAG ‘WENSKAARTEN MAKEN’ - 2 euro incl. materiaal 
+ consumptie - inschrijven tot 28/11 - schaar en potlood meebrengen 

zaal 

Woensdag 
12/12 

14u00 16u30 BLOEMSCHIKKEN - ‘eindejaarsfantasie’ - 12 euro incl. materiaal en 
consumptie - inschrijven tot 5 december 

zaal 

 

MEERSEL-DREEF KALENDER DECEMBER 

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 

 


