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WELKOM DANIELLE DE HAECK 
Nieuwe medewerker voor Lokaal Dienstencentrum 

HOOGSTRATEN/MEERLE Het bestuur heeft ambitie om 
het werkdomein van het Lokaal Dienstencentrum uit te 
breiden naar alle deelgemeenten. Er zal daarom de 
komende drie jaar geëxperimenteerd worden met een 
aanbod op verschillende nieuwe locaties. Om die 
opdracht te kunnen waarmaken is Sharon Van Den 
Ouweland aangesteld als voltijds centrumleider en is er 
een nieuwe halftijds medewerker aangetrokken in de 
persoon van Danielle De Haeck. Zij zal vlug een bekend 
gezicht worden in het dienstencentrum. Welkom aan 
boord. 
 
 

 
 

Team LDC: v.l.n.r. Sharon Van Den Ouweland – Hilde Pinxteren 
– Leo Sprangers – Daniëlle De Haeck – Marc Verschraegen 
 

WERKEN CAMPUS STEDE AKKERS 
Onderhoudswerken in cafetaria 

HOOGSTRATEN Tijdens de krokusvakantie zal de 
cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum op Campus 
Stede Akkers in Hoogstraten gesloten zijn wegens 
onderhoudswerken. Het parket wordt volledig opnieuw 
opgeschuurd.  
 

De onderhoudswerken starten op maandag 24 februari. 
De cafetaria zal naar verwachting een week gesloten 
blijven, maar dit kan korter of langer zijn in functie van 
de voortgang van de werken. Tijdens de 
onderhoudswerken wordt wel een tijdelijke koffiebar 
ingericht in de leslokalen van het dienstencentrum. Om 
deze lokalen te bereiken, volg je best de aangebrachte 
bewegwijzering.  
 

De wekelijks geplande activiteiten in de leslokalen 
blijven doorgaan, tenzij anders vermeld in het 
kalenderoverzicht. Het middagrestaurant zal gesloten 
zijn. Enkel voor de abonnees wordt een maaltijd 
voorzien. Gedurende de werken is iedereen - voor zover 
er plaats is - vanaf 13u00 welkom in de leslokalen voor 
een kopje koffie of thee, een gezelschapsspel, een 

gezellige babbel of om de krant te lezen.  De ruimte en 
het aanbod in het lokaal is zeer beperkt. We hopen 
tijdens deze overbruggingsperiode er samen iets gezellig 
van te maken en vragen je begrip voor de hinder die de 
werken met zich meebrengen. Bij moeilijkheden of 
vragen wend je je tijdens de openingsuren tot het 
onthaal Stede Akkers of de centrumleiding van het 
dienstencentrum. 
 

Bouwwerken voor nieuw ‘t Gastenhuys 

HOOGSTRATEN De bouwvergunning voor ’t Gastenhuys 
is goedgekeurd. Er zal spoedig gestart worden met de 
afbraak van het oude rusthuis. De planning voorziet dat 
deze werken aanvangen rond 24 februari. Deze werken 
zullen ongetwijfeld hinder met zich meebrengen, ook al 
wordt ernaar gestreefd om deze hinder en lawaai tot 
een minimum te beperken.  
 

Het nieuwe ’t Gastenhuys wordt een energievriendelijk 
gebouw met een aantrekkelijk plein en een 
ondergrondse parkeergarage. In het gebouw komen 35 
assistentiewoningen. Op het gelijkvloers zullen een 
zevental zorgverlenende diensten worden gehuisvest, 
zoals een winkel voor medische hulpmiddelen en ook 
een nierdialysecentrum. 

 
 

GEHEUGENTRAINING 
03/02: start inschrijvingen nieuwe reeks  

HOOGSTRATEN Wil je graag je hersenen fit houden?  
Schrijf je dan in voor een nieuwe reeks 
geheugentraining. De training is bedoeld voor mensen 
met gewone vergeetachtigheid, niet voor personen met 
beginnende dementie. Je leert op twaalf 
maandagnamiddagen hoe je je geheugen en 
concentratie traint en verbetert. De eerste training start 
op 2 maart van 14u00 tot 15u00. De kostprijs bedraagt 
30 euro.  Inschrijven is mogelijk van 3 februari tot volzet.   
 

MUZIKALE SMULNAMIDDAG 
04/02: pannenkoekenbak en discobar 45 toeren 

HOOGSTRATEN Smul op dinsdag 4 februari naar 
hartenlust van de pannenkoeken die de vrijwilligers van 
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het kookteam voor je bakken. Discobar 45 toeren zorgt 
voor een muzikale noot. Er zijn pannenkoeken te koop 
tussen 14u00 en 16u00. De kostprijs bedraagt 1 euro 
voor een pannenkoek met zoet beleg. Inschrijven is niet 
nodig. 
 

TENTOONSTELLING 
04/02 - 02/03: handwerk Martha Vorselmans 

HOOGSTRATEN Martha Vorselmans is een bekend 
gezicht op Campus Stede Akkers. Sinds 1999 is ze een 

bewoonster in het 
woonzorgcentrum. Haken 
en breien doet ze al jaren 
naar hartenlust. Ze maakt 
handwerkstukken voor 
zichzelf, maar ook ten 
voordele van de 
missiewerking en anderen. 
Wil je haar handwerk 
bewonderen? Kom dan 
zeker eens een kijkje nemen 

in de inkomhal van het dienstencentrum tijdens de 
openingsuren.   

 
 

Uitslag wedstrijd poppen Jeanne Hendrickx 
 

HOOGSTRATEN Jeanne Hendricks stelde in december 
haar poppen tentoon. Aan deze tentoonstelling 
koppelde zij een wedstrijd. Het deelnamegeld van 1 euro 
schonk ze aan het dienstencentrum voor het onderhoud 
van de volière en de zorg voor de vogeltjes op het 
Neerhof. Aan de winnaar zou ze pop ‘Hazel’ schenken. 
Helaas waren er geen correcte antwoorden ingediend. 
Omdat er geen winnaar uit de bus kwam, schonk ze wel 
twee poppen aan het woonzorgcentrum. Dit als dank 
naar het toegewijde personeel voor de zorg aan de 
bewoners.  
 

NIEUWE WEKELIJKSE ACTIVITEIT 
07/02: gezellig samen sjoelen 

HOOGSTRATEN Na de 
restaurantdag op 13 januari 
werden de sjoelbakken op 
tafel gezet. De initiatie 
werd goed onthaald bij 
geïnteresseerde spelers. 
Daarom start vanaf 7 februari elke vrijdag tussen 14u00 

en 16u00 een nieuwe activiteit sjoelen in de cafetaria. 
Sjoel je graag mee? Iedereen is welkom om gratis deel te 
nemen. Inschrijven is niet nodig.  
 

BLOEMSCHIKKEN 
19/02 en 20/02: thema ‘strak omwikkeld’ 

HOOGSTRATEN/MEERLE In februari hebben de 
lesgeefsters een bloemstuk voorbereid met als thema 
‘strak omwikkeld’. Wil je ontdekken wat je gaat maken? 
Op woensdagnamiddag 19 februari is er les in Meerle en 
op donderdag 20 februari is er in Hoogstraten zowel een 
les in de voormiddag als in de namiddag. Deelname kost 
12 euro. Het materiaal en een consumptie is in het 
lesgeld inbegrepen. Inschrijven kan tot 12/02 voor de les 
in Meerle en tot 13/02 voor de lessen in Hoogstraten.  
 

 

 
RESTAURANT STEDE AKKERS 
 

Middagrestaurant 

HOOGSTRATEN Alle werkdagen open van 12u00 tot 
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 tot 
13u00. Een menu bestaat uit soep, hoofdschotel, dessert  
en kost 6,20 euro. Reserveren doe je tot uiterlijk de 
woensdag voordien om 16u00. 

 

MENU FEBRUARI 
Datum Plaats Menu 

03/02 Hoogstr Auberginesoep, hamrolletjes met witloof, kaassaus, puree, crème Liègeoise mokka 

04/02 Hoogstr Tomatensoep, vleesbrood met jus, appelmoes, natuuraardappelen, condérijst  

 
Hoogstr Preisoep, cordon bleu met Stroganoffsaus, salade, frieten, ijsje  

Preisoep, cordon bleu met Stroganoffsaus, salade, gebakken aardappelen, chocoladepudding 

06/02 Hoogstr Rapensoep, kipfilet met ratatouille, puree, speculoosmousse 

05/02 
Meerle 
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07/02 Hoogstr Broccoliroomsoep, wijting met currysaus, prei, puree, chocoladepudding 

10/02 Hoogstr Ajuinsoep, kalfsburger, jagerssaus, witte kool, peterseliepuree, crème Liègeoise chocolade 

11/02 Hoogstr Spruitensoep, spaghetti bolognaise, rijstpap 

12/02 
 

Hoogstr 
Meerle 

Seldersoep, kipfilet met basilicumroomsaus, salade, frieten, ijsje 
Seldersoep, spaghetti bolognaise, rijstpap 

13/02 Hoogstr Tomatensoep met venkel, schnitzel, jus, andijvie, aardappelen, pralinémousse 

14/02 Hoogstr Wortelgembersoep, hokifilet met dijonaisesaus, knolselderpuree, vanillepudding 

17/02 Hoogstr Champignonsoep, kipfilet, robertsaus, perzik, gebakken aardappelen, crème Liègeoise vanille 

18/02 Hoogstr Tomatensoep met balletjes, varkensspiering, schorseneren, puree, griesmeel met rozijnen 

19/02 Hoogstr 
Meerle 

Spinaziesoep, stoofvlees, witloofsalade, frieten, ijsje 
Spinaziesoep, varkensspiering, jus, schorseneren in bechamel, puree, griesmeel met rozijnen 

20/02 Hoogstr Paprikasoep, kalkoenlapje, jus, spruiten met spek, aardappelen, chocolademousse 

21/02 Hoogstr Courgettesoep, koolvisfilet, knolselder, currysaus, tagliatelle, mokkapudding 

24/02 Hoogstr Tomatensoep, kipfilet, pepersaus, savooi, peterselieaardappelen, crème Liègeoise mokka 

25/02 Hoogstr Erwtensoep met spek, Parmentierschotel met wortel en gehakt, puree, condérijst 

26/02 Hoogstr 
Meerle 

Witloofsoep, tong in Madeira, cresson, frieten, ijsje 
Witloofsoep, tong in Madeira, cresson, natuuraardappelen, kokosmousse 

27/02 Hoogstr Andalusische soep, schnitzel, jus, erwten en wortelen, rozemarijnaardappelen, kokosmousse 

28/02 Hoogstr Juliennesoep, scharrolletje, citroensaus, pompoenpuree, speculoospudding 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

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

 

HOOGSTRATEN KALENDER FEBRUARI 

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 of aan onthaal  verzorgings-
salon Maandag: 10u30-12u00 / donderdag: 14u00-17u00 schoonheidsspecialiste 

Dinsdag / woensdag / donderdag: 09u00-11u30 kapster 

Vrijdag: 09u00-11u30 (niet op 
3e vrijdag en 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 zaalversiering en tafeldecoratie: 18/02 carnaval cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 04/02 tot 02/03 
 

TENTOONSTELLING  HANDWERK - Martha Vorselmans - tijdens 
openingsuren - gratis toegang 

inkomhal 
 

Elke maandag LINE DANSEN  - les 1 euro, oefenen gratis - doorlopend mogelijkheid 
tot inschrijven voor les of plaats op wachtlijst 

leslokalen 

Maandag 09u00 11u00 

Elke dinsdag COMPUTERASSISTENTIE - begeleiding Digidak - info pc, tablet, 
smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 
                                                                                   ! op 25/02 in lokaal DAV 

internetcafé 
(cafetaria) Dinsdag 13u00 16u30 
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 13u00 15u30 BREIGROEPJE ‘handige handjes’ - samen breien en helpen aan 
zelfgekozen werkstuk (kleding, knuffel, decoratie, …) - eigen materiaal 
meebrengen - gratis                                               ! uitz niet op 25/02  

cafetaria 

Elke woensdag LIEVER ACTIEVER - zetelfietsen - fietsen in groep onder begeleiding 
vrijwilligers - gratis - inschrijven niet nodig        ! op 26/02 in leslokalen 

cafetaria 

Woensdag 09u30 11u00 

Elke vrijdag  GEZELSCHAPSSPELEN - Rummikub, Uno, pitjesbak, … - gratis - 
inschrijven niet nodig                                             ! op 28/02 in leslokalen 

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u30 

 14u00 16u00 SJOELEN - schuif de sjoelschijven door de poortjes - gratis deelname - 
inschrijven niet nodig                                             ! op 28/02 in leslokalen 

Cafetaria  

Variabel 03/02 START INSCHRIJVINGEN NIEUWE REEKS GEHEUGENTRAINING - meer 
info op p. 1 

onthaal 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
03/02 

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

cafetaria 

Dinsdag 
04/02 

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

cafetaria 

Dinsdag 
04/02 

14u00 16u00 MUZIKALE SMULNAMIDDAG - PANNENKOEKEN - 1 euro per stuk -  
DISCOBAR 45 TOEREN - vinylplaatjes van toen 

cafetaria 

Donderdag 
06/02 

14u00 16u30 MANTELZORGCAFÉ DEN ERDBISM - Het belang van correct 
medicatiegebruik - vooraf inschrijven - gratis   

leslokalen 

Vrijdag  
07/02 

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

cafetaria 

Dinsdag 
11/02 

14u00 16u00 OPTREDEN MUZIEKGROEP ‘TRABANT’ - gratis - inschrijven is niet 
nodig - voorbehouden plaatsen bewoners wzc 

cafetaria 

Woensdag 
19/02 

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

leslokalen 

Donderdag 
20/02 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN ‘STRAK OMWIKKELD’ - les voormiddag en les na-
middag - 12 euro (incl. materiaal + consumptie) - inschrijven tot 13/02 

leslokalen 

Vrijdag 
28/02 

10u00 12u00 LOTGENOTENGROEP ROUWVERWERKING - samenkomst personen in 
rouw - gratis -  nieuwe leden deelname na afspraak  

leslokalen 

Zaterdag 
29/02 

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

leslokalen 

 

MEERLE KALENDER FEBRUARI 

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 11u30 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 
05/02 

13u30 16u00 BUURTBABBEL EN GEZELSCHAPSSPELEN - kom gezellig langs voor een 
babbel of een spel - doorlopend open - inschrijven niet nodig 

zaal 

Woensdag 
19/02 

13u30 16u00 BLOEMSCHIKKEN ‘STRAK ONTWIKKELD’ - 12 euro (incl. materiaal en 
consumptie) - inschrijven tot 12/02 

zaal 

 

MEERSEL-DREEF KALENDER FEBRUARI 

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 

 


