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CENTRUMKRANT  
Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers 

v.u.: Jos Matthé, Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten 

ACTUEEL 

Mantelzorgcoach 
Wie draagt er zorg voor de mantelzorger? 

Het is vaak dankzij de zorg en toewijding van een 
mantelzorger dat veel zorgbehoevenden langer thuis 
kunnen wonen. Dit is niet enkel van onschatbare waarde 
voor de zorgbehoevende zelf maar ook voor de 
samenleving in het algemeen. Het is daarom belangrijk 
dat mantelzorgers hun vrijwillige inzet kunnen blijven 
volhouden. 
 

 
 
Mantelzorger, draag ook zorg voor uzelf! 
Als mantelzorger wordt men geconfronteerd met heel 
wat uitdagingen. De zorg die wordt gegeven, kan soms 
zwaar doorwegen. Wat begint met boodschappen doen, 
wat papierwerk in orde brengen en gezelschap houden, 
wordt al snel het runnen van het huishouden en kan 
eindigen in dag en nacht zorgen voor de 
zorgbehoevende. Voor u het weet, slorpt de zorg u als 
mantelzorger volledig op. 
 
Checklist 
Er bestaat een checklist die u helpt om in te schatten 
hoe het staat met de draaglast en draagkracht als 
mantelzorger. Wanneer men merkt dat men te veel in 
het rood gaat, is het tijd om actie te ondernemen. Deze 
checklist staat in een folder die u kan bestellen op  
 

 
onderstaand adres. Door de vragen te beantwoorden 
krijg u er zicht op hoe u zelf in de zorgsituatie staat. 
 
De mantelzorgcoach 
Om de mantelzorger extra te ondersteunen, schakelt het 
lokale bestuur een ervaren maatschappelijk werker in. 
Katelijne Hoet neemt de functie van “mantelzorgcoach” 
op. Ze biedt u via een individueel gesprek een luisterend 
oor. Ze helpt u met vragen over papierwerk, met het 
bewaken van uw grenzen. Katelijne kan bemiddelen bij 
conflictsituaties binnen de familie of gericht 
doorverwijzen naar de professionele zorg en u in contact 
brengen met andere mantelzorgers enzovoort. 
 
Heeft u interesse in een gesprek? 
Neem contact op! 
Katelijne Hoet - Mantelzorgcoach 
Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten 
0473 34 67 90 
03 340 16 00 (onthaal OCMW) 
katelijne.hoet@ocmwhoogstraten.be  
 

Alcoholvrij bier 
Vanaf 1 juni verkrijgbaar in de cafetaria 

Een koel glas bier is verfrissend en kan lekker zijn. Op zich 
is daar niets mis mee. Anders wordt het wanneer bier 
drinken, uitmondt in overmatig alcoholgebruik. Ook wie 
nog auto moet rijden, kiest beter voor een alcoholvrije 
variant. 
 
Belgische brouwerijen 
slagen er nu ook in om 
smakelijk bier te brouwen 
zonder alcohol. In het 
dienstencentrum zetten 
we dit vanaf juni op de 
kaart. Wie graag een ‘pintje 0%’ drinkt, kan dat voortaan 
bestellen aan de toog. Zeker eens proberen! 

Abonnement 
Ontvang je de centrumkrant graag thuis? 
Verzending per e-mail is gratis. Verzending per post 
kost 6 euro/jaar. 
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Woonhuis Hoogmark 
Nieuwe buren op Campus Stede Akkers 

Op 20 mei opende HoogMark zijn deuren voor het grote 
publiek. Het splinternieuwe gebouw ligt op de campus 
Stede Akkers aan de Loenhoutseweg 2 in Hoogstraten. 
 

 

Hoogmark is de nieuwe thuis voor 10 mensen met een 
beperking. Zij worden permanent begeleid door een 
professioneel team. De woonst bevat 10 studio’s, een 
polyvalente ruimte, living, gemeenschappelijke 
badkamer, zithoek enzovoort en is voorzien van alle 
comfort.  
 
Vrijwilligers 
We heten de nieuwe bewoners van harte welkom en 
hopen dat ze zich vlug thuis voelen op Campus Stede 
Akkers. Een aantal van hen gaat binnenkort aan de slag 
als vrijwilliger in of rond het dienstencentrum.  
 
We stellen de nieuwkomers alvast aan u voor.  
Bovenaan: Klaas, Karen, Sarah, Kurt, Karel, An 
Onderaan: Talitha, Daphne, Chris, Dirk. 
 
 
 
 

MENU 
 

Smulnamiddag Suikerfeest 
Maandag 26 juni: 14u00-16u00 

Het Suikerfeest is een islamitisch feest waarop het 
einde van de maand ramadan wordt gevierd. Net 
als vorig jaar trakteren we, met hulp van Naija en 
haar vriendinnen, de bezoekers in de cafetaria op 
typisch Marokkaanse snoepjes en zoetigheidjes. 
Heel lekker bij koffie of thee. Met de steun van het 
kookteam kunnen we dit gratis aanbieden.  
 

Barbecue 
Donderdagmiddag 29 juni: 12u15-13u15 
Na een aperitiefje mag je aanschuiven bij het 
grillbuffet met keuze uit barbecueworst, kipfilet, 
scampibrochette en spek met bijhorende groenten, 
sauzen, en brood. We beginnen zoals gebruikelijk 

om 12u15. Inschrijven kan tot en met 22 juni (of tot 
volzet) en kost 12,00 euro. 
 

Middagrestaurant 
Alle werkdagen open van 12u00-13u00 

U kan een middagmaal eten in het dienstencentrum. Een 
hoofdschotel kost 5 euro en u kiest zelf om er soep of 
een dessert, gebak, ijsje, … 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. 
 

Let op !!! 
Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten? Vraag 
onze chef-kok voor het bestellen van uw maaltijd om 
informatie over de aanwezige allergenen.

 
Donderdag 01/06 Pastinaaksoep, spaghetti bolognaise met kaas, rijstpap 

Vrijdag 02/06 Waterkerssoep, gebakken visfilet, pasta met snijbonen in tomatensaus, fruit 

Maandag 05/06 PINKSTERMAANDAG | enkel voor abonnees * 

Dinsdag 06/06 Bloemkoolsoep, braadworst, bruine saus, appelmoes, gebakken aardappelen, yoghurt 

Woensdag 07/06 Spinaziesoep, stoofvlees, gemengd slaatje, frieten, ijsje 

Donderdag 08/06 Pompoensoep, kipschnitzel, gebakken groenten, rijst en currysaus, mousse 

Vrijdag 09/06 Seldersoep, pladijs, tartaarsaus, wortelstamppot, fruit 

Maandag 12/06 Preisoep, cordon bleu, vleessaus, knolselder in witte saus, natuuraardappelen, fruit 

Dinsdag 13/06 Uiensoep, beefburger, mosterdsaus, puree van knolselder, verse kaas 

Woensdag 14/06 Tomatensoep, varkensgebraad, saus, erwten en wortelen, kroketten, ijs 

Donderdag 15/06 Andijviesoep, blinde vink, vleessaus, spinazie in room, puree, rijstpap 

Vrijdag 16/06 Groentesoep, hoki filet, vissaus, broccoli in mousellinesaus, gebakken aardappelen, fruit 
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Maandag 19/06 Tomatensoep, boomstam, vleessaus, knolselder in witte saus, natuuraardappelen, fruit 

Dinsdag 20/06 Venkelsoep, cordon bleu, saus, rode kool met appel, puree, yoghurt 

Woensdag 21/06 Courgettesoep, kipfilet met champignonsaus, frietjes en rauwkost, ijs 

Donderdag 22/06 Witloofsoep, kalkoengebraad, penne met groenten in kaas currysaus, pudding 

Vrijdag 23/06 Wortelsoep, visfilet, kreeftensaus, stoemp van witloof, fruit 

Maandag 26/06 Broccolisoep, hamburger, jus, spinazie in room, natuuraardappelen, fruit 

Dinsdag 27/06 Aardappelsoep, kalkoenlapje, picklessaus, gestoofde wortel  en gember aardappel., verse kaas 

Woensdag 28/06 Tomatensoep, rundsreepjes in champignonroomsaus, frietjes en sla, ijs 

Donderdag 29/06 Pastinaaksoep, kippenbrood, jus, bloemkool, tuinkruidensaus, aardappelen, panna cotta 

Vrijdag 30/06 Cressonsoep, roodbaarsfilet, duglérésaus, puree van prei, fruit 

* Word abonnee en geniet van de voordelen. 
Wie elke maand minstens vijftien maaltijden (gemiddeld) vooraf bestelt, wordt abonnee. U krijgt korting, bediening 
aan tafel en kan bovendien alle dagen een warm middagmaal eten. Dus ook op zaterdag, zondag én feestdagen.  

 

AGENDA 
 

Tentoonstelling olieverfschilderijen 
Adriaan Van Bavel 
Van 6 juni tot 3 juli 
 

 
 
Adriaan Van Bavel woont in Meerle en maakt in zijn vrije 
tijd olieverfschilderijen. Hij kiest in hoofdzaak 
landschappen, huiselijke taferelen en stillevens als 
onderwerp. Verder schildert Adriaan ook personen en 
maakt portretten. In de maand juni stelt hij zijn werk 
tentoon in het dienstencentrum. Er is gratis toegang 
tijdens de openingsuren. 
 

Demo line dansen 
Dinsdagnamiddag  6 juni: 14u00-16u00 

De line-dansers zijn actief in het dienstencentrum sinds 
het prille begin. Er is inmiddels een groep beginners en 
gevorderden. Beide groepen geven een demonstratie 

van hun kunnen op dinsdagnamiddag 6 juni. Het wordt 
een namiddag vol muziek en dans. Er zijn voorbehouden 
plaatsen  voor de bewoners van het woonzorgcentrum 
maar verder kunnen alle andere geïnteresseerden bij 
aansluiten zolang er plaats is. 
 

Repaircafé  
Zaterdag 17 juni - ResTANTEs in de leer 

De vrijwilligers van het Repair Café geven de bezoekers 
een eerlijk advies of een herstelling van elektrische 
apparaten, meubels, kleding, juwelen,… nog mogelijk en 
zinvol is. Ze leggen uit hoe de herstelling moet gebeuren, 
helpen hierbij en vertellen of wisselstukken nodig zijn 
voor de reparatie. Dit is gratis maar een vrije gift is 
mogelijk. De ResTANTEs sluiten bij aan en leren telkens 
een techniek aan om met afval nieuwe spullen te maken. 
 

Dag van het Humanisme 
Woensdag 21 juni: 14u00 -16u00 

Naar aanleiding van de 
Internationale Dag van het 
Humanisme geven vrijwilligers 
van het Huis van de Mens een 
plantje aan bezoekers van het 
dienstencentrum op woensdag 
21 juni. Elke bezoeker die dan 
langskomt, krijgt gratis een 
plantje als geschenk. 
 

 

KALENDER 
Permanent aanbod 
Dagelijks CAFETARIA, LEESTAFEL, CAFÉSPELEN, PIANO, FOLDERS 

THUISDIENSTEN - consumpties betalend - vrije inkom 
cafetaria 
 Maandag 

tot en met 
10u00 16u30 

12u15 13u00 MIDDAGRESTAURANT - reservatie 3 werkdagen vooraf 
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vrijdag 10u00 16u00 WASSALON - reservatie 2 werkdagen vooraf wassalon 

14u00 15u00 BADKAMER - 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 Di-wo-do 09u00 11u30 kapster 

Donderdag 14u00 17u00 schoonheidsspecialiste 

Meerdaagse activiteiten 
Permanent animatie team KOOKTEAM Begeleiden koffieleut, smulnamiddag, restaurantdag cafetaria 

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM Zaalversiering cafetaria 

EXPOTEAM Tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 06/06 tot 03/07 TENTOONSTELLING OLIEVERFSCHILDERIJEN - Adriaan Van Bavel uit 
Meerle - zie pag. 3 - gratis inkom 

inkomhal 
expositiegang Ma-vr 10u00 16u30 

Za-zo 13u00 16u30 

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

leslokalen 

Gevorderd 09u00 10u15 

Beginners 10u30 11u45 

Elke dinsdag COMPUTERASSISTENTIE - begeleiding Digidak - info pc, tablet, 
smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 

internetcafé 
(cafetaria) Dinsdag 13u30 16u30 

Elke woensdag PETANQUE - recreatief spel - in samenwerking met Okra Trefpunt 
Hoogstraten - gratis - inschrijven is niet nodig  

petanqueveld 
(Het Erf) Woensdag 13u30 15u30 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

Variabel 21/06 COMPUTERLES DIGIDAK - gratis - inschrijven bij Digidak leslokalen 

12/06 GEHEUGENTRAINING -  laatste les leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Dinsdag 
06/06 

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

cafetaria 

Dinsdag 
06/06 

14u00 15u30 DEMONSTRATIE LINE DANSEN  - voorbehouden plaatsen bewoners 
WZC - gratis -  inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Maandag 
12/06 

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

cafetaria 

Donderdag 
15/06 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

ZELF EEN BLOEMSTUK MAKEN - ‘mandje als basis’  - les voormiddag 
en les namiddag - 12 euro - inschrijven t.e.m.  8 juni 

leslokalen 

Zaterdag  
17/06 

09u00 12u00 REPAIRCAFE - samen spullen herstellen -  zie pagina 3 - vrije gift 
mogelijk - inschrijven is niet nodig 

cafetaria 

Woensdag  
21/06 

13u00 16u00 DAG VAN HET HUMANISME - vrijwilligers Huis van de Mens geven 
een bloemetje aan de bezoekers - zie pagina 3 - gratis 

inkomhal 

Vrijdag 
23/06 

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

leslokalen 

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

leslokalen 

Zaterdag 
24/06 

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

leslokalen 

Maandag 
26/06 

14u00 16u00 SMULNAMIDDAG SUIKERFEEST - bezoekers cafetaria worden 
getrakteerd op typisch Marokkaanse snoepjes en zoetigheidjes - gratis 

cafetaria 

Donderdag
29/06 

12u15 13u15 RESTAURANTDAG BARBECUE - traditionele houtskoolbarbecue - 
12,00 euro - inschrijven tot en met 22/06 of tot volzet 

cafetaria 

Contact 
Lokaal Dienstencentrum STEDE AKKERS, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, diensten-
centrum@ocmwhoogstraten.be. Onthaal op werkdagen (09u00-12u00 en 13u30-15u30). Centrumleider na afspraak. 


