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Nr. 59: editie februari 2018 - Verantw. uitg.: Jos Matthé, p/a Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten 

 

ONTHAAL STEDE AKKERS MEERLE 
Uitbreiding permanentie informatie en advies 

MEERLE De permanentie van het onthaalbureau in Stede 
Akkers Meerle breidt uit. Naast woensdagnamiddag van 
13u00 tot 16u00 kan u voor info of vragen over thuiszorg 
nu ook bij een ocmw-medewerker terecht op 
dinsdagvoormiddag en woensdagvoormiddag van 10u00 
tot 12u00. Zij maken u wegwijs in de  dienstverlening in 
Hoogstraten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERNATIEF VOOR CONTANT GELD 
Consumptiekaart vervangt cadeaubon Hoogstraten  

HOOGSTRATEN In het dienstencentrum van Hoogstraten 
kan u voortaan betalen met een consumptiekaart of een 
cadeaubon voor het kapsalon en/of schoonheidssalon. 
De consumptiekaarten en cadeaubonnen zijn te koop bij 
het onthaal van Stede Akkes in Hoogstraten.  Het is niet 
langer mogelijk om er te betalen met de gekende 
Hoogstraatse cadeaubon. Meer info in de cafetaria. 
 

TENTOONSTELLING 
30 jan. tot 26 feb.: miniatuurkippen van Leen Geys 

HOOGSTRATEN Leen Geys woont en werkt in De 
Bouwhoeve op de grens van Hoogstraten en Wortel. 
Met haar man runt ze er een landbouwbedrijf waar ook 
vakantiewoningen, vergaderruimte, een ijssalon en 

zuivelwinkel zijn 
gevestigd. De liefde 
voor het beroep, 
weerspiegelt zich ook 
in haar hobby. Door 
de jaren heen bouwde 
Leen een hele 
collectie uit van kleine 
beeldjes en figuren 
van kippen. De 
verzameling van Leen 

is in februari gratis te zien in Lokaal Dienstencentrum 
Stede Akkers van 30 januari tot 26 februari alle dagen 
tijdens de openingsuren. 
 

SJOELEN 
Wo.31 jan.: laat de schijven knallen 

MEERLE Daag elkaar of uzelf uit tijdens een gezellige 
sjoelbaknamiddag in cafetaria Stede Akkers Meerle. Na 
afloop van het dorpsrestaurant worden enkele 
sjoelbakken klaargezet en kan u de schijven laten 

knallen. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. 
Wie gewoon iets wil komen drinken, is evengoed 
welkom. De cafetaria is open tot 16u00. 
 

GOUDEN SUCCESSEN OP VINYL 
Di. 6 feb.: plaatjes luisteren 

HOOGSTRATEN De mannen en vrouwen achter 
‘Discobar 45 toeren’ laten ons op 6 februari in cafetaria 
Stede Akkers weer meegenieten van de hits van vroeger. 
Zij doen dat op de klassieke 
manier met vinylplaatjes 
zoals we die kennen uit de 
jukebox van weleer. Er zijn 
die middag ook pannen-
koeken te koop (zie verder). 
Vraag uw favoriete plaatje 
gerust aan en wie wil 
dansen… ga uw gang. De 
inkom is gratis. 
 

QUIZ 
Wo. 14 feb.: algemene kennis / praktische proeven 

MEERLE Na een geslaagde bingonamiddag in december, 
organiseren we in de cafetaria van Stede Akkers Meerle 
een gezellige quiz. Duik in uw geheugen of toon uw 
vaardigheid. Speelt u liever niet mee? Geen probleem, 
publiek is ook welkom. De cafetaria is voor iedereen 
open tot 16u00. De quiz start om 13u30.  
 

Centrumkrant 
ABONNEMENT 
Verzending per e-mail 
is gratis. Verzending 
per post kost 6 euro 
per jaar. 
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GEHEUGENTRAINING 
Ma. 19 feb.: start nieuwe reeks 

HOOGSTRATEN Houd uw hersenen fit! In Lokaal 
Dienstencentrum Stede Akkers leert u op twaalf 
maandagnamiddagen hoe u dat 
aanpakt. Zoals wij ons bewust 
zijn dat we ons lichaam in 
beweging moeten houden, zo is 
het ook met onze hersenen. Bij 
het lichamelijke is dit voelbaar, 
we worden strammer als we 
niet bewegen. Bij onze 
hersenen is dit niet voelbaar. 
Alleen beseffen we, dikwijls te laat, dat ons geheugen 
achteruit gaat als we het niet genoeg oefenen. De 
training is bedoeld voor mensen met gewone 
vergeetachtigheid, niet voor personen met beginnende 
dementie. De reeks telt 12 lessen en vindt plaats op 
maandagnamiddag van 14u00 tot 15u00. De kostprijs 
bedraagt 30 euro en vooraf inschrijven doet u aan de 
onthaalbalie Stede Akkers. 
 

ZORGZAME BUURTEN 
Wo. 21 feb.: Voorstelling aanbod en wafel smullen 

MEERLE / MEERSEL-DREEF Al gehoord van zorgzame 
buurten? Was u aanwezig op de denknamiddag rond 
zorgzame buurten en bent u benieuwd naar het 
resultaat?  Of heeft u gewoon zin om onder de mensen 
te komen en van een heerlijke wafel te smullen? Kom op 
woensdag 21 februari naar de locatie van het 
dienstencentrum in Meerle. Vol enthousiasme stellen 
we voor wat een zorgzame buurt inhoudt en wat het 
voor u kan betekenen. Nadien trakteren we op een 
lekkere wafel. Breng gerust uw buren mee! 
14u00u - 14u30:  ............... voorstelling zorgzame buurten 
14u30 - 16u00:  .......................................... wafels smullen 
Info: kim.michielsen@hoogstraten.be, 03 340 16 00. 
 

KAARTPRIJSKAMP 
Vr. 23 feb.: gezellige kaartavond 

HOOGSTRATEN Lokaal 
Dienstencentrum Stede 
Akkers is opnieuw gast-
locatie voor een kaart-
avond van de kaartgroep 
Noorderkempen. De 
kaarttafels staan vanaf 
19u00 klaar in de cafetaria. 
Leden van de ocmw-raad 
zetten zich die avond 
belangeloos in voor de organisatie. De opbrengst gaat 
naar de aankoop van nieuwe terrasmeubels voor het 
Neerhof. Er is keuze tussen ‘jokken’ en ‘rikken’ en elke 

deelnemer heeft prijs. Deelnemen kost 4 euro. Vooraf 
inschrijven is niet nodig. 
 

VOLKSSPELEN 
Wo. 28 feb.: caféspelen en volksspelen 

MEERLE Wie speelt er graag bakschieten, sjoelen, 
ringwerpen, …? Behendigheid en geluk is belangrijker 
dan kracht. Alles is vrijblijvend te proberen. Inkom en 
deelname zijn gratis. Wie graag alleen eens komt kijken 
is evenzeer van harte welkom. Cafetaria open tot 16u00.  
 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
Di. 6 feb.: Smulnamiddag pannenkoeken 

HOOGSTRATEN Smul naar 
hartenlust van de pannen-
koeken die de vrijwilligers 
van het kookteam voor u 
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.  
 

Do. 22 feb.: Feestmaal 

HOOGSTRATEN Na de feestdagen in december en 
januari, blijven we met de restaurantdag in de feestelijke 
sfeer. We serveren een feestmaal bestaande uit: 
tomatensoep met balletjes - varkensgebraad met 
champignonroomsaus - groentekrans - kroketten - 
framboos bavaroise met slagroom en koffie of thee. De 
kostprijs bedraagt 10 euro. Inschrijven kan vanaf 29 
januari tot en met 15 februari. 
 

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), vlaai (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 

MEERLE Op woensdag (werkdagen) open van 12u00 tot 
13u00. Een menu bestaat uit soep, hoofdschotel, dessert  
en kost 6,20 euro. Reserveren doet u tot uiterlijk de 
woensdag voordien om 16u00. 
 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 
Vraag de chef-kok voor het bestellen van uw maaltijd om 
informatie over de aanwezige allergenen. 
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MENU FEBRUARI 
Datum Plaats Menu 

01/02 Hoogstr Aardappelsoep, videe, slaatje, gebakken aardappelen, rijstpap 

02/02 Hoogstr Minestrone, gegratineerde visfilet, spinazie, puree, vanilleflan 

05/02 Hoogstr Groentebouillon, varkensgebraad, jus, erwten en wortelen, bieslookaardappelen, vanillepudding 

06/02 Hoogstr Tomatenroomsoep, boomstammetje, jus, gestoofde spruiten, puree, kokosmousse 

07/02 Hoogstr 
Meerle 

Peterseliesoep, gepaneerde visfilet, kriekenbiersaus, slaatje, frieten, ijsje 
Locatie uitzonderlijk gesloten - geen dorpsrestaurant 

08/02 Hoogstr Paprikasoep, kalfslapje met wortelflan, zoete aardappel met geitenkaas, rijstpap 

09/02 Hoogstr Preisoep met vermicelli, gebakken koolvis met duglérésaus, puree van rode ui, chocoladeflan 

12/02 Hoogstr Kervelsoep, slavink met jus, andijvie in witte saus, natuuraardappelen, chocoladepudding 

13/02 Hoogstr Gevogeltesoep, braadworst met jus, rode kool, puree, aardbeimousse 

14/02 Hoogstr 
Meerle 

Tomatensoep met balletjes, tong in madeirasaus, kroketten, panna cotta met aardbeicoulis  
Tomatensoep met balletjes, tong in madeirasaus, kroketten, panna cotta met aardbeicoulis 

15/02 Hoogstr Seldersoep, cordon bleu met jus, spinazie in room, natuuraardappelen, griesmeel 

16/02 Hoogstr Witloofsoep, gebakken visfilet, schorseneren in hollandaise, puree, vanilleflan 

19/02 Hoogstr Knolseldersoep, groenteburger, witte kool, natuuraardappelen, aardbeipudding 

20/02 Hoogstr Groentevelouté, gekruide kalfsburger, knolselder, puree, pralinemousse 

21/02 Hoogstr 
Meerle 

Minestrone, gemarineerde kip bordelaise, appelcompote, frieten, ijsje 
Minestrone, gefrituurde pladijs, gemengd slaatje, tartaar en puree, rijstpap 

22/02 Hoogstr RESTAURANTDAG | Feestmaal -  enkel vooraf ingeschreven deelnemers en abonnees - zie pag. 2 

23/02 Hoogstr Courgettesoep, gefrituurde pladijs, slaatje, tartaar, puree, bitterkoekvla 

26/02 Hoogstr Bloemkoolsoep, chipolata met vleesjus, savooikool, natuuraardappelen, bananenpudding 

27/02 Hoogstr Preisoep, blinde vink, siroopsaus, boterbonen, puree, stracciatellamousse 

28/02 Hoogstr 
Meerle 

Paprikasoep, kipfilet op Provençaalse wijze, rauwkost, frieten, ijsje 
Paprikasoep, kipfilet op Provençaalse wijze, boterbonen, gestoomde aardappelen, ijsje 

 

HOOGSTRATEN KALENDER FEBRUARI 

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   
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 MET OF ZONDER HULP- 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 06/02: decoratie cafetaria - thema carnaval cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 30/01 tot 26/02 TENTOONSTELLING - miniatuurkippen - beeldjes en figuurtjes met ‘de 
kip’ als thema - collectie Leen Geys -  toegang gratis tijdens 
openingsuren 

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 

leslokalen 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

Variabel 07/02 COMPUTERLES DIGIDAK - wegwijs in de cloud - gratis - inschrijven tot 
31/01 op dinsdagnamiddag in internetcafé 

leslokalen 
 

21/02 - 28/02 -
07/03 

COMPUTERLES DIGIDAK - fotobewerking met Faststone Image - gratis 
- inschrijven tot 14/02 op dinsdagnamiddag 

19/02 tot 28/05 GEHEUGENTRAINING - maandagnamiddag - inschrijven tot volzet 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
05/02 

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

cafetaria 

Dinsdag 
06/02 

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

cafetaria 

Dinsdag 
06/02 

14u00 16u00 SMULNAMIDDAG  - pannenkoeken - 1 euro per pannenkoek  - i.s.m. 
kookteam - inschrijven is niet nodig 

cafetaria 

Dinsdag 
06/02 

14u00 16u00 VINYLPLAATJES LUISTEREN - discobar 45 toeren - muzikale toppers 
van toen - inschrijven is niet nodig 

cafetaria 

Donderdag 
15/02 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN - ‘bloemen tussen rietjes’  - les voormiddag en les 
namiddag - 12 euro - inschrijven tot 08/02 of tot volzet 

leslokalen 

Donderdag 
22/02 

12u15 13u15 RESTAURANTDAG - feestmaal - 10 euro - inschrijven vanaf 29/01 tot 
en met 15/02 of tot volzet - meer info op pagina 2 

cafetaria 

Vrijdag 
23/02 

19u00 24u00 KAARTPRIJSKAMP - jokken en rikken - kaartgroep Noorderkempen - 
deelname kost 4 euro - ter plaatse inschrijven - i.s.m. ocmw raad 

cafetaria 

Vrijdag 
23/02 

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

leslokalen 

Zaterdag 
24/02 

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

leslokalen 

Woensdag 
28/02 

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

leslokalen 

 

MEERLE KALENDER FEBRUARI 

Lokaal Chiro Sint Jan, Ulicotenseweg 2, 2328 Meerle, 0472 18 26 83, dienstencentrum@hoogstraten.be. 
Inschrijven aan onthaal op dinsdag (10u00-12u00) en woensdag (10u00-16u00). Centrumleider na afspraak. 

Permanent aanbod 
Wekelijks GESLOTEN op 6 en 7 februari 

Di 10u00 12u00 KOFFIEKRANT - gratis kranten lezen - koffie/thee 0,50 € - vrije inkom 
ONTHAAL - inschrijvingen, info, advies 

zaal 
  Wo 10u00 12u00 

12u15 13u00 DORPSRESTAURANT - reserveren uiterlijk woensdag voordien 16u00 

 14u00 16u00 CAFETARIA - babbel en spel - consumptie betalend - vrije inkom 
ONTHAAL - inschrijvingen, info, advies 

Eendaagse activiteiten 

Woensdag 
31/01 

14u00 16u00 SJOELEN - wie haalt de hoogste score op de sjoelbak? - waag uw kans 
- vrije toegang - inschrijven niet nodig 

zaal 

Dinsdag + woensdag 06-07/02 UITZONDERLIJK GESLOTEN 

Woensdag 
14/02 

14u00 16u00 QUIZ - algemene kennisvragen en praktische proeven in ploegen - 
gezelligheid staat voorop - vrije toegang - inschrijven is niet nodig  

zaal 

Woensdag 
21/02 

14u00 14u30 VOORSTELLING ZORGZAME BUURTEN - vrije toegang - zie pagina 2 zaal 

14u30 16u00 WAFELS SMULLEN - traktatie voor alle aanwezigen 

Woensdag 
28/02 

14u00 16u00 VOLKSSPELEN - caféspelen en volksspelen - vrije toegang - inschrijven 
is niet nodig 

zaal 

 


