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KONIJNENHOEK NEERHOF 
Nieuwe bewoner heet Flor 

HOOGSTRATEN De dierenweide 
van het Neerhof bleek na de 
warme zomer van vorig jaar te 
klein te zijn om voldoende gras te 
produceren voor de schaapjes. 
We namen daarom afscheid van 
Pauline en Paulette. Er is plaats 
voor meer kleinvee. De cavia’s 
kregen gezelschap van konijn Flor.  

 

HEILIG BLOEDFEESTEN 
Festiviteiten in omgeving campus Stede Akkers 

HOOGSTRATEN Tijdens de week van Heilig Bloed zal de 
maandelijkse markt op dinsdag 18 juni van 08u00 tot 
12u30 plaatsvinden in de Heilig Bloedlaan. Op woensdag 
19 juni wordt het stadscentrum van Hoogstraten volledig 
omgetoverd tot een heuse feestlocatie. Struin langs de 
marktkraampjes, bezoek de kermis, rust uit op een 
terrasje, geniet van een streepje muziek of supporter 
voor je favoriete loper tijdens de stratenloop. Op zondag 
23 juni zal de Heilig 
Bloedprocessie bij 
goed weer rond de 
site van campus 
Stede Akkers gaan. 
De processie 
vertrekt om 11u15 
(na de hoogmis 
van 10u00) aan de 
Sint-Katharinakerk.  
 

MANTELZORGCAFÉ DEN ERDBISM 
Di. 4 juni: Feestelijke opening  

HOOGSTRATEN Het mantelzorgcafé Den Erdbissem is 
een ontmoetingsplek waar personen die zorgen voor 
een naaste terecht kunnen voor een luisterend oor en 
een deugddoende babbel in een hartelijk sfeer. De 
feestelijke opening, gevolgd door een toelichting over 
tegemoetkomingen voor mantelzorgers en zorgvragers, 
vindt plaats op dinsdag 4 juni om 14u00 in het lokaal 
dienstencentrum Stede Akkers.  
 

Waarom is het mantelzorgcafé opgericht?  
Als mantelzorger is het moeilijk om nog tijd voor jezelf te 
vinden. Soms heb je het gevoel dat niemand je siuatie 
begrijpt. Tijdens het mantelzorgcafé ontmoeten 
mantelzorgers elkaar en kunnen ze bijleren over thema’s 
die ze zelf kiezen zoals opvang, wonen, psychologische 

steun, tegemoetkomingen, praktische hulp, enz. Maar 
ook voor ontstpannende activiteiten ben je als 
mantelzorger van harte welkom in Den Erdbism. Het 
mantelzorgcafé vindt maandelijks plaats in het 
dienstencentrum. Deelname is gratis. Schrijf je vooraf in 
via 03 340 16 00 of onthaal.ocmw@hoogstraten.be. De 
kalender en meer informatie vind je op de website: 
www.mantelzorghub.be.  

 

TENTOONSTELLING 
04/06 - 01/07: schilderijen acrylverf op doek 

HOOGSTRATEN Annie Bols uit Meerle leerde zichzelf 
intuïtief schilderen op doek. Na ziekte begon ze als 
ontspanning te schilderen. Dit mondde uit in een passie 
die haar niet meer los liet. 
Ze schildert wisselende 
thema’s en taferelen in 
acrylverf op doek. Ze 
stelde haar werken al 
tentoon in het Raadhuis in 
Meerle en in het Kasteel 
van Schoten. Deze maand 
zijn haar werken gratis te 
bekijken in de expogang 
van Stede Akkers tijdens 
de openingsuren.  
 

DIENSTEN GESLOTEN 
Do. 6 juni: Personeelsactiviteit 

HOOGSTRATEN Op donderdag 6 juni neemt het 
personeel van stad Hoogstraten deel aan een sportdag. 
De administratieve diensten zoals het onthaal zijn die 
dag gesloten. De cafetaria en het middagrestaurant 
blijven wel gewoon open.  

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

mailto:onthaal.ocmw@hoogstraten.be
http://www.mantelzorghub.be/
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OPTREDEN - DEMO LINEDANCEN 
Di. 11 juni: linedancers tonen hun kunnen   

HOOGSTRATEN Elke maandag oefent een groep 
linedancers in de leslokalen van het dienstencentrum. 
Op dinsdag 11 juni van 14u00 tot 15u30 demonstreren 
ze een twaalftal dansen in de cafetaria. Geniet van een 
namiddag vol muziek en dans. De bewoners van het 
woonzorgcentrum hebben voorbehouden plaatsen.  

 

REPAIRCAFE 
Za. 15 juni: samen spullen herstellen 

HOOGSTRATEN Vrijwilligers van het Repair Café geven je 
tussen 09u00 en 12u00 een eerlijk advies of de 
herstelling van een elektrisch apparaat, meubel, kleding, 
juweel, … nog mogelijk en zinvol is. Kleine herstellingen 
gebeuren ter plaatse.  
 

BLOEMSCHIKKEN 
Wo. 19 juni: Meerle    - - -  Do. 20 juni: Hoogstraten 
 

HOOGSTRATEN/MEERLE De bloemschikbegeleidsters 
Lyd en Maria hebben voor juni een zomers thema 
uitgewerkt. Op woensdagnamiddag 19 juni is er les in 
Meerle en op donderdag 20 juni is er in de voor- en 
namiddag les in Hoogstraten. Voor elke les schrijf je 
apart in. Het materiaal en een consumptie is in het 
lesgeld inbegrepen.  

 

BLOEM VAN EEN MENS 

Vr. 21 juni: Wereldhumanismedag 

HOOGSTRATEN De vrijwilligers van ‘Huis van de Mens’ 
geven naar aanleiding van Wereldhumanismedag op 
vrijdag 21 juni een plantje aan de bezoekers van het 
dienstencentrum. Ook op de leefruimtes van het 
woonzorgcentrum worden bloemetjes gezet. Tijdens de   
 

Internationale dag van het Humanisme én tevens de 
langste dag van het jaar wil ‘Huis van de Mens’ 
medemensen letterlijk in de bloemetjes zetten. Ook de 
oudere en zieke mensen die soms vergeten worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU JUNI 
Datum Plaats Menu 

03/06 Hoogstr Tomatensoep met balletjes, kippenblokjes, bieslooksaus, puree, crème Liègeoise chocolade 

04/06 Hoogstr Wortel-pompoensoep, macaroni, prei, champignons, ham en kaassaus, pudding met rozijnen 

 05/06 
Hoogstr 
Meerle  

Slasoep, vol-au-vent, tuinkers, frieten, ijsje 
Slasoep, vol-au-vent, tuinkers, puree, pudding met rozijnen 

06/06 Hoogstr Knolseldersoep, spekburger, mosterdsaus, andijvie, natuuraardappelen, stracciatellamousse  

07/06 Hoogstr Groentesoep, gegratineerde pangasius, veloutésaus, knolselder, peterseliepuree, condérijst  

10/06 Hoogstr Feestdag Pinkstermaandag: enkel maaltijden voor abonnees 

11/06 Hoogstr Aardappelsoep, witte pens,  appel-abrikozenmoes, gebakken aardappelen, chocoladepudding 

12/06 
Hoogstr 
Meerle 

Seldersoep, gebraad met roomsaus, tomatensalade, frieten, ijsje 
Seldersoep, gebraad met roomsaus, tomatensalade, gebakken aardappelen, speculoosmousse 

13/06 Hoogstr Portugese soep, hamrolletje met witloof, puree, speculoosmousse 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
Do. 27 juni: restaurantdag ‘mixed grill’ 

HOOGSTRATEN Omdat een restaurantdag voortaan 
verloopt in twee shiften, wordt de tijdrovende 
barbecueformule vervangen door een ‘mixed grill’. Je 
krijgt er dezelfde kwaliteit, maar je moet niet 
aanschuiven en hebt bediening aan tafel. De prijs blijft 
12 euro. We serveren spare-rib, gemarineerde kip, 
lamsmerguez, burger, groenten, pasta, brood, 
aardappelsla en sausjes. Als dessert volgt een potje 
rijstpap. Inschrijven is mogelijk tot 19 juni of tot volzet.  
 

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 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 doe je tot uiterlijk 
de woensdag voordien om 16u00. 
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14/06 Hoogstr Savooikoolsoep, gepaneerde vis met remouladesaus, wortelpuree, rijstpap 

17/06 Hoogstr Tomatensoep met venkel, kipfilet, currysaus, ananas, groenterijst, crème Liègeoise mokka 

18/06 Hoogstr Pastinaaksoep, balletjes in tomatensaus, selder, puree, duopudding 

19/06 Hoogstr 
Meerle 

Cressonsoep, stoofvlees, spruiten met spek, frieten, ijsje 
Cressonsoep, wijting filet, witte wijnsaus, pompoenpuree, panna cotta met coulis 

20/06 Hoogstr Juliennesoep, varkensspiering, tijmsaus, snijbonen, natuuraardappelen, kokosmousse 

21/06 Hoogstr Peterseliesoep, wijting filet, witte wijnsaus, pompoenpuree, panna cotta met coulis 

24/06 Hoogstr Tomatensoep met balletjes, kippenbout, robertsaus,  gebakken aardappelen, crème Liègeoise 

25/06 Hoogstr Courgettesoep, boomstammetje, jus, roomspinazie, puree, mokkapudding 

26/06 Hoogstr 
Meerle 

Wortel-gembersoep, stoofvlees, salade, frieten, ijsje 
Wortel-gembersoep, kalkoenpavé met dragonsaus, savooikoolpuree, mokkapudding 

27/06 Hoogstr RESTAURANTDAG | Mixed grill - enkel vooraf ingeschreven deelnemers en abonnees  

28/06 Hoogstr Spinaziesoep, hokifilet, dijonaisesaus, stoofprei, natuuraardappelen, griesmeel met rozijnen 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

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

HOOGSTRATEN KALENDER JUNI 

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  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 

gelmelstraat 
50, hoogstr. 

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

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM 25/06 zomer cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 04/06 tot 01/07 
 

TENTOONSTELLING - schilderijen in acrylverf - Annie Bols - tijdens 
openingsuren - gratis toegang 

expogang 

Elke maandag LINEDANCE - 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 

Dinsdag 
 

13u00 15u30 BREIGROEPJE - samen breien en helpen aan zelfgekozen werkstuk 
(kleding, knuffel, decoratie, …) - eigen materiaal meebrengen - gratis  

cafetaria 
 

11/06 en 18/06 - breigroepje uitzonderlijk in leslokalen leslokalen 

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

cafetaria 

Woensdag 10u00 11u30 

13u30 15u30 PETANQUE - recreatief spel - in samenwerking met Okra Hoogstraten 
- gratis - inschrijven is niet nodig 

Het erf 

Elke vrijdag  GEZELSCHAPSSPELEN - Rummikub, Uno, pitjesbak, … - gratis - cafetaria 
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Vrijdag 13u30 16u30 inschrijven niet nodig  

Variabel 05/06 + 12/06 
19/06 + 26/06 
(09u30 - 12u30) 

COMPUTERLES: wandelen en fietsen met gps  
COMPUTERLES: Google apps  
gratis - inschrijven via Digidak  

leslokalen 

03/06 GEHEUGENTRAINING - op maandagnamiddag - inschrijving afgesloten leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
03/06 

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

cafetaria 

Dinsdag 
04/06 

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

cafetaria 

Dinsdag 
04/06 

14u00 16u30 MANTELZORGCAFÉ DEN ERDBISM - feestelijke opening gevolgd door 
een toelichting over tegemoetkomingen voor mantelzorgers en 
zorgvragers - gratis deelname - vooraf inschrijven  

leslokalen 

Vrijdag 
07/06 

14u00 15u00 UITLEENPOST GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN - gratis ontlening - 
vrije toegang 

cafetaria 

Vrijdag 
07/06 

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

leslokalen 

Dinsdag  
11/06 

14u00 15u30 OPTREDEN - DEMO LINEDANCEN - dansgroep stede akkers - gratis - 
inschrijven is niet nodig - bewoners wzc voorbehouden plaatsen 

cafetaria 

Zaterdag  
15/06 

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

cafetaria 

Dinsdag 
18/06 

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

cafetaria 

Donderdag 
20/06 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN ‘zomerse decoratie’ - les voor- en namiddag - 12 
euro (incl. materiaal en consumptie) - inschrijven van 3 tot 13 juni 

leslokalen 

Vrijdag 
21/06 

14u00 16u00 BLOEM VAN EEN MENS - vrijwilligers ‘Huis van de Mens’ geven een 
bloemetje aan de bezoekers - gratis  

inkomhal 

Donderdag 
27/06 

11u30 
13u00 

12u45 
14u15 

RESTAURANTDAG ‘mixed grill’ - 12  euro - inschrijven van 27 mei tot 
19 juni (of tot volzet) 

cafetaria 

Vrijdag 
28/06 

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

extern 

Zaterdag 
29/06 

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

leslokalen 

 

MEERLE KALENDER JUNI 

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 

Eendaagse activiteiten 

Donderdag 
13/06 

19u00 20u00 INFOSESSIE - project SHINE ivm wijkrenovatie - deelname uitsluitend 
op uitnodiging 

zaal 

Woensdag 
19/06 

13u30 16u00 BLOEMSCHIKKEN ‘zomerse decoratie’ - 12 euro (incl. materiaal en 
consumptie) - inschrijven van 3 tot 12 juni  

zaal 

 

MEERSEL-DREEF KALENDER JUNI 

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 

 


