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SENIORENVOORDEELKAART 
Alles behalve voordelig 

HOOGSTRATEN/MEERLE Het Europees Centrum voor de 
Consument België (ECC) zet zich in voor jouw rechten als 
consument. Het ECC waarschuwt voor de 
‘Seniorenvoordeelkaart’ die per mail en met online-
advertenties nieuwe leden ronselt. Voor 28.95 euro per 
jaar ontvangen zij gratis een welkomstgeschenk en geeft 
de lidkaart “… kortingen en voordelen op zowel 
dagelijkse uitgaven, uitjes zoals een restaurantbezoek of 
een stedentrip en vaste lasten, bijvoorbeeld uw 
energierekeningen.” zo 
staat te lezen op de 
website van Senioren-
voordeelkaart.  Maar is 
het aanbod werkelijk zo 
interessant als Senioren-
voordeelkaart ons voor-
spiegelt? 
 

Aanbod van Seniorenvoordeelkaart is schimmig 
Zowel ECC België als de Federale Overheidsdienst  
Economie en de Inspecteur van Radio 2 kregen klachten 
over de voordeelkaart. De beloftes van Seniorenkaart 
blijken schimmig en het is niet duidelijk of ze die kunnen 
waarmaken. Ook wordt de kaart op misleidende manier 
aan de man gebracht. Zo is het niet duidelijk dat je een 
betalende overeenkomst afsluit als je in het 
aanmeldformulier de ‘Start direct met besparen’-knop 
aanklikt.  
 

Advies van ECC 
ECC adviseert om geen Seniorenvoordeelkaart te kopen. 
Toch een kaart gekocht? Dit kan je doen: 

• Ontving je de kaart minder dan veertien dagen 
geleden en gebruikte je de kaart nog niet? Dankzij je 
herroepingsrecht of bedenktijd van veertien dagen 
kan je de koop annuleren. Seniorenvoordeelkaart 
moet u binnen 30 dagen terugbetalen. 

• De bedenktijd is verstreken of u gebruikte de kaart? 
Er is geen weg terug: u bent een jaar lang lid.  
Opgelet: Zeg uw lidmaatschap op voor het jaar 
eindigt. Doet u dit niet? Dan bent u automatisch lid 
voor een bijkomend jaar. 

 

KERSTWEDSTRIJD 
De winnaar is … 

HOOGSTRATEN Op kerstdag kwam de Kerstman op 
bezoek in de cafetaria. Hij had een traktatie bij zich én 
een prijsvraag waarbij de aanwezigen konden raden naar 

het aantal wijnkurken in een glazen bokaal. Dat bleken 
er precies 194 te zijn. Fons Weerts uit Hoogstraten gokte 
op 195 stuks en won een grote kerstroos. Veel plezier 
ermee. 
 

NIEUW DARTSBORD IN CAFETARIA 
Vrijwilligers Repaircafé leveren maatwerk  

HOOGSTRATEN Sinds enkele weken is er op 
woensdagnamiddag een groepje dartsspelers actief in 
het dienstencentrum. Om praktische redenen deden ze 
dat in een leslokaal maar eigenlijk is het gezelliger spelen 
in de cafetaria. Daarvoor is een verrijdbaar statief met 
dartsbord nodig. Echt maatwerk dus. Toen coördinator-
vrijwilliger Karel De Swart (zie foto) van het Repaircafé 
dat te horen kreeg, kwam alles in een stroomversnelling. 
Met een partij herbruik materiaal werd er in geen tijd 
een metalen frame op wieltjes gefabriceerd. Bovendien 
draagt Repaircafé een deel van kosten. Of waartoe onze 
vrijwilligers allemaal in staat zijn. Duizendmaal dank.  
 

 
 

KOFFIELEUTEN 
Gezelligheid troef 
 

HOOGSTRATEN De  meeste  activiteiten  in  Stede Akkers  
worden afgesloten  met  een  babbeltje  bij  een  drankje.  
De cafetaria  is  dan  ook  een  gezellige  plek  om  dat  te  
doen. Voor   veel   deelnemers   is de   koffiepauze een 
onmisbaar moment tijdens  een activiteit. In  2014 
spraken een  aantal  mensen af om op de eerste 
maandagnamiddag van de maand apart  bijeen  te  
komen om  een  babbeltje  te  doen  bij  een  tas  koffie. 
Gewoon over koetjes en kalfjes. En zo werd het 
‘koffieleuten’ gebeuren. Want ‘leute’ maken, dat kunnen 
ze. Wie wil meedoen, zet zich gewoon bij aan tafel en 
doet 2 euro in de pot. In ruil krijg je leuk gezelschap, 
koffie en thee met een koekje. Het is een ideale manier 
om nieuwe mensen te leren kennen en om kennis te 

ABONNEMENT 
Verzending per e-mail 
is gratis. Verzending 
per post kost 6 euro 
per jaar. 
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maken met het dienstencentrum. Inschrijven hoeft niet 
en je komt en gaat zoals het je best past. 
 

LICHTPUNT 
Ontmoeting met alleenstaande 75-plussers 

HOOGSTRATEN Het project Lichtpunt gaat haar vijfde 
jaar in. Het is een manier om jaarlijks bij een 
warm maal een gezellig contactmoment te 
hebben met alleenwonende 75-jarigen en 75-
plussers in Hoogstraten. Enerzijds als stimulans 
voor deze doelgroep om onder de mensen te 
blijven komen. Verder zijn deze maaltijden een 
manier om te ontdekken wat er leeft onder de 
mensen. Er zijn in totaal 9 bijeenkomsten die 
lopen tot in april. Deelnemers aan Lichtpunt 
krijgen een persoonlijke uitnodiging. Zijn er 
personen die feitelijk alleenwonende zijn maar 
geen uitnodiging ontvingen, dan kunnen die 
contact opnemen met onderstaand adres. We 
bekijken dan of hun woonsituatie het toelaat 
om hen ook uit te nodigen. Lichtpunt, p/a LDC 
Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 2320 
Hoogstraten, 03 340 16 30. 

 

TENTOONSTELLING 
Vanaf 05/02: haakwerk 

HOOGSTRATEN Handwerk is 
altijd al een populaire 
vrijetijdsbesteding geweest. Met 
alleen maar een haakpen 
worden van garen eenvoudige 
tot ingewikkelde lussen gemaakt, 
die samen een patroon vormen. 
Van pannenlappen tot echte 3D-
figuren. Tine Brughmans werkt in het woonzorgcentrum 
Stede Akkers en toont tot welk verfijnd en 
indrukwekkend resultaat dit haakwerk kan leiden. Tinne 
maakt onder andere knuffels en tafelkleden. Zoals 
gebruikelijk is dat allemaal gratis te bekijken in de 
inkomhal van Stede Akkers.    
 

GEHEUGENTRAINING 
18/02: start nieuwe reeks (vrije plaatsen beperkt) 

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. 
 

KAARTPRIJSKAMP 
22/02: gezellige kaartavond 

HOOGSTRATEN Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers is 
opnieuw gastlocatie voor een kaartavond 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 een nieuw hok 
voor de cavia’s op het Neerhof. Er is keuze tussen 
‘jokken’ en ‘rikken’ en elke deelnemer heeft prijs. 
Deelnemen kost 4 euro. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
05/02 en 06/02: pannenkoekenbak Lichtmis 

HOOGSTRATEN/MEERLE Op 
2 februari is het Maria-
Lichtmis en wordt de 
terugkeer van het licht 
gevierd met pannenkoeken 
en kaarsjes. Op dinsdag 5 
februari kan je in Hoogstraten 
naar hartenlust smullen van 
de pannenkoeken 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. Een dag 
later, op woensdag 6 februari is er pannenkoekenbak op 
de locatie in Meerle van 13u30 tot 15u30. De kostprijs 
bedraagt 1 euro voor een pannenkoek met zoet beleg. 
Inschrijven is niet nodig.  
 

11/02 start inschrijvingen breugelbuffet in maart 

MEERLE Op 14 maart organiseren we een restaurantdag 
‘Breugelbuffet’. De inschrijvingen hiervoor openen vanaf 
maandag 11 februari om 09u00. 
aal ouders en kinderen jonger dan drie 

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  
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en kost 6,20 euro. Reserveren doe je tot uiterlijk de woensdag voordien om 16u00. 
 

MENU FEBRUARI 
Datum Plaats Menu 

01/02 Hoogstr Preisoep met vermicelli, gepaneerde vis, tartaar, tuinkers, puree, griesmeel 

04/02 Hoogstr Spinaziesoep, kippenbil met robertsaus, perzik, gebakken aardappelen, crème Liègeoise choco 

05/02 Hoogstr Paprikasoep, Casslerrrib met bearnaisesaus, venkelpuree, griesmeel met rozijnen 

06/02 Hoogstr 
Meerle 

Bloemkoolsoep met kruidenkaas, vol au vent, sla, frieten, ijsje 
Bloemkoolsoep, Casslerrib met bearnaisesaus, venkelpuree, griesmeel met rozijnen 

07/02 Hoogstr Winterse boerensoep, vogelnest met tomatensaus, schorseneren, aardappelpuree, chocomousse  

08/02 Hoogstr Courgettesoep, koolvis met saffraansaus, knolselder, tagliatelle Verdi, condérijst  

11/02 Hoogstr Champignonsoep, kipfilet, pepersaus, gestoofde savooi, peterselieaardappelen, bitterkoekjesvla 

12/02 Hoogstr Tomatensoep, jagersschotel met gehakt, bruine jus, aubergine en courgette, puree, pudding 

13/02 Hoogstr 
Meerle 

Waterkerssoep, stoofvlees, juliennegroente, frieten, ijsje 
Waterkerssoep, jagersschotel met gehakt,  aubergine, courgette, puree, chocoladepudding 

14/02 Hoogstr Andalusische soep, varkensmignonette, mosterdsaus, oventomaat, rozemarijnaardappelen, 
speculoosmousse 

15/02 Hoogstr Witloofsoep, scharrolletje, citroensaus, pompoenpuree, rijstpap met krieken 

18/02 Hoogstr Peterseliesoep, gevogeltekrokantje, jus, gestoofde erwten, aardappelpuree, crème Liègeoise  

19/02 Hoogstr Paprikasoep, gekruide varkensburger, jus, appelmoes, natuuraardappelen, duo pudding 

20/02 Hoogstr 
Meerle 

Knolseldersoep, mosterdgebraad met rode wijnsaus, cresson, frieten, ijsje 
Knolseldersoep, gekruide varkensburger met jus, appelmoes, natuuraardappelen, duo pudding 

21/02 Hoogstr Kervelsoep, macaroni met kaas en ham, broccoli, koffiemousse 

22/02 Hoogstr Tomatensoep met venkel, gepaneerde  vis, tartaarsaus, wortelpuree, panna cotta met coulis 

25/02 Hoogstr Venkelsoep, spirelli met kippenblokjes, spinazie kruidensaus, crème Liègeoise vanille 

26/02 Hoogstr Tomatensoep met balletjes, varkenslapje, charcutièresaus, vergeten groente, sabayon   

27/02 Hoogstr 
Meerle 

Kipchampignonsoep, goulash met paprika en wortel, frieten, ijsje 
Kipchampignonsoep, varkenslapje, charcutièresaus, vergeten groente,  aardappelen sabayon   

28/02 Hoogstr Andijviesoep, slavink met ajuinsaus, rode kool, natuuraardappelen, pralinémousse  

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/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 ‘Den feftig’ - vrije toegang - gratis kranten en 
tijdschriften lezen - koffie en thee 0,50 euro - i.s.m ’t ver-zet-je 

gelmelstr.50, 
hoogstraten 

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

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM 19/02 carnaval cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 05/02 tot 04/03 
 

TENTOONSTELLING HAAKWERK - knuffels en tafelkleden van Tinne 
Brughmans - tijdens openingsuren - gratis toegang 

inkomhal  
inkomhal 

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 - fietsen in groep onder begeleiding 
vrijwilligers - gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Woensdag 10u00 11u30 

13u30 15u30 DARTS SPELEN - maak kennis met het dartsspel - olv Ludo Dirkx - 
gratis - inschrijven niet nodig  

cafetaria 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

Variabel 13 - 20 - 27/02 
09u30 - 12u30 

COMPUTERLES - wandelen/fietsen met gps en smartphone - gratis - 
volzet - inschrijven op wachtlijst is mogelijk (Digidak) 

leslokalen 

18/02 - 25/02 GEHEUGENTRAINING - op maandagnamiddag - inschrijving afgesloten leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
04/02 

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

cafetaria 

Dinsdag 
05/02 

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

cafetaria 

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

cafetaria 

Donderdag
21/02 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN ‘tulpenmand’  - les voormiddag en les namiddag - 
12 euro (materiaal en consumptie inbegrepen)  - inschrijven tot 14/02 

leslokalen 

Vrijdag 
22/02 

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

leslokalen 

19u00 24u00 KAARTPRIJSKAMP - ism Kaartgroep Noorderkempen - 4 euro - 
inschrijven voor aanvang, tot 19u00 

cafetaria 

Zaterdag 
23/02 

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

leslokalen 

Woensdag 
27/02 

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

leslokalen 

 

MEERLE KALENDER FEBRUARI 

Lokaal Chiro Sint Jan, Ulicotenseweg 2, 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 

Woensdag 
06/02 

13u30 15u30 LICHTMIS - PANNENKOEKENBAK - 1 euro per pannenkoek - 
inschrijven is niet nodig 

zaal 

Woensdag 
20/02 

14u00 16u30 BLOEMSCHIKKEN ‘tulpenmand’ - 12 euro incl. materiaal en 
consumptie - inschrijven tot 13 februari 

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 

 


