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DOE DE STOELGANGTEST 
Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker in maart 

Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker 
geeft mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar de 
kans om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. Je 
krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een 
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep behoort en 
het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal liet 
onderzoeken.  
Je neemt thuis zelf een staal van je stoelgang. Het 
onderzoek van het staal in het labo is gratis. Vroegtijdige 
opsporing van dikkedarmkanker verhoogt de kans op 
genezing. De behandeling is minder zwaar en je herstelt 
ook sneller.  

 
Meer weten ? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800/60160 tussen 9u00-12u00 en 13u00-16u00, stuur 
een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf 
naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker. 
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
neem contact op met je huisarts. 
 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 
23/02 tot 02/03: een week om te bedanken 

Met 200 zijn ze, 
de vrijwilligers 
van diensten-
centrum Stede 
Akkers. Onbe-
zoldigd en uit 
vrije wil zetten 
ze hun talenten 
in en doen dat 
met veel plezier 
en voldoening. Om al die mensen, die vaak achter de 
schermen hun steentje bijdragen, te bedanken is er de 
Week van de Vrijwilliger. Op zaterdagvoormiddag 2 
maart nodigen we hen uit voor een dankmoment. Laat 
ook als gebruiker eens merken dat we die inzet niet 
vanzelfsprekend vinden. Dank-u-wel vrijwilligers ! 

 

VRIJWILLIGERS 
 

Zijn dikwijls wondere mensen. 
Waarom doen ze het? Waarom zetten ze zich in? 

Vijf jaar, tien jaar, velen nog langer, waarom? 
 

Er zijn geen zegebulletins, geen prijzen, geen eer. 
Wat ze doen en jarenlang volhouden 
Doen ze vrijwillig, volkomen gratis. 

 

Het kost hun tijd, ze vragen niet om dank, 
Ze hebben geen naam die genoemd wordt in het 

journaal of krant. 
 

Hun naam staat alleen maar dankbaar en 
onuitwisbaar, In het hart van hen voor wie ze een 

oase waren midden in de woestijn. 
 

Het zijn wondere mensen 
Ze zijn als bloemen, ze hebben geen macht. 
Ze zijn gewoon wat ze zijn, ze zijn een zegen 

Ze zijn de longen waarlangs de wereld nog kan 
ademen. 

 

Dank je wondere mensen. 
 

TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN 
12/03 tot 08/04: schilderwerk Manuella Roelen 

HOOGSTRATEN  Manuella Roelen werkte van 2009 tot 
2011 in de keuken van wat toen nog ‘het rusthuis’ was. 
Een bezoek aan de tentoonstelling met schilderijen van 
Chris Van Autryve in het dienstencentrum inspireerde 
haar om het ook eens te proberen. Nu, vier jaar verder, 
vindt Manuella dat ze een fijne hobby heeft gevonden. 
Een wit canvas is altijd weer een uitdaging en al 

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

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1xfHh_7PgAhWEL1AKHRZmBWQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lanaken.be/Nieuwberichten/Internationale_maand_van_de_strijd_tegen_darmkanker&psig=AOvVaw1TCf96Hj9jYbjZJTNgIt3k&ust=1549985355890516


 

2 

schilderend vergeet ze haar tijd en zorgen. Tot op heden 
heeft ze nog maar één portret geschilderd van nichtje 
Eva. Als onderwerp kiest ze eerder voor landschappen 
en huisjes. Manuella ontdekte dat er erg veel mensen 
bezig zijn met tekenen en schilderen. Het is altijd fijn om 
dan even te praten over de gemeenschappelijke hobby, 
zo stelt ze. De tentoonstelling is gratis te bekijken in de 
expogang tijdens de openingsuren. 
 

DARTS SPELEN IN STEDE AKKERS 
Elke woensdagnamiddag 

HOOGSTRATEN Op woensdagnamiddag speelt een 
groepje mannen en vrouwen darts in het 
dienstencentrum. Er is nog plaats voor enkele 
medespelers. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is 
gratis. Kom je meedoen? 

 

REPAIRCAFE LENTE 
Zat. 16/03 - 09u00: samen spullen herstellen 

HOOGSTRATEN  In het Repaircafé zijn vrijwilligers, 
gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke 
reparaties uit te voeren aan kapotte spullen. De 
vrijwilligers van het Repaircafé geven eerlijk advies of 
een herstelling nog mogelijk en zinvol is. De Restantes 
leren telkens een techniek aan om met afval nieuwe 
spullen te maken. U bent welkom tussen 09u00 - 11u30. 
We vragen geen vergoeding, maar een vrije gift kan.  
 

ONTSPANNINGSNAMIDDAG 
Ma. 18/03 - 14u00: muziek door Trabant 
 

HOOGSTRATEN Muziekorkest Trabant speelt om 14u00 
in de cafetaria. Beleef een gezellige namiddag en kom 
mee genieten, zingen of dansen. Bewoners van 
Woonzorgcentrum Stede Akkers hebben voorbehouden 
plaatsen. 
 

BLOEMSCHIKKEN 
Wo. 20/03: Meerle ---------- Do. 21/03: Hoogstraten 
 

HOOGSTRATEN/MEERLE De bloemschikbegeleidsters 
Lyd en Maria hebben voor maart weer een mooi thema 
in petto: ‘Bloem op een voet’. Op woensdagnamiddag 20 
maart is er les in Meerle en op donderdag 21 maart is er 
in de voor- en namiddag les in Hoogstraten. Voor elke 
les moet u apart inschrijven. Het materiaal en een 

consumptie is in het lesgeld inbegrepen. Inschrijven kan 
tot 13/03 voor de les in Meerle en tot 14/03 voor de 
lessen in Hoogstraten.  
 

 
 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
Wo. 13/03: uitstap naar hoogstraten 

MEERLE Het chirolokaal van Meerle is in deze week niet 
beschikbaar. We nemen daarom nog eens de Lijnbus 
naar het dienstencentrum in Hoogstraten om er ‘konijn 
op grootmoeders wijze’ te eten. Voor wie geen eigen 
vervoersbewijs heeft, zorgen we voor een ticket. 
Opstappen aan de bushalte ‘kerk’ om 11u14. Terug met 
de bus van 15u47 (halte loenhoutseweg). Kostprijs is 10 
euro inclusief een busticket en 7,30 euro zonder. Vooraf 
inschrijven tot en met 6 maart om 16u00. 
 

Do. 14/03: restaurantdag breugelbuffet 

HOOGSTRATEN Op 14 maart organiseren we een 
restaurantdag ‘Breugelbuffet’ in twee groepen (11u30-
12u45 en 13u00-14u15). Inschrijven kost 10 euro en kan 
tot en met 6 maart of tot volzet. 
 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  
en kost 6,20 euro. Reserveren doe je tot uiterlijk de 
woensdag voordien om 16u00. 

 

MENU MAART 
Datum Plaats Menu 

01/03 Hoogstr Pastinaak-courgettesoep, zalmburger, visvelouté, preistoemp, rijstpap 
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04/03 Hoogstr Tomatensoep, vleesbrood, warme krieken, natuuraardappelen, crème Liègeoise chocolade 

05/03 Hoogstr Broccolisoep, witloof met ham en kaas, puree, griesmeel 

06/03 Hoogstr 
Meerle 

Rapensoep, kalkoenrollade stroganoff, rauwkost, frieten, ijsje 
Rapensoep, hamrolletje met witloof, kaassaus, puree, crème Liègeoise chocolade 

07/03 Hoogstr Preisoep, pavé met dragonsaus, ratatouille, natuuraardappelen, stracciatellamousse 

08/03 Hoogstr Pompoensoep, wijting met currysaus, groentecouscous, tiramisu  

11/03 Hoogstr Spruitjessoep, kalkoen cordon bleu, jagerssaus, witte kool, peterseliepuree, bitterkoekjesvla 

12/03 Hoogstr Juliennesoep, spaghetti bolognaise, speculoospudding 

13/03 Hoogstr Tomatensoep met venkel, konijn op grootmoederswijze, frieten, ijsje 

 Meerle Geen dorpsrestaurant - zie uitstap naar stede akkers hoogstraten 

14/03 Hoogstr RESTAURANTDAG: Breugeltafel - enkel vooraf ingeschreven deelnemers en abonnees 

15/03 Hoogstr Kippenroomsoep, hokifilet met dijonaisesaus, broccolipuree, vanilleflan 

18/03 Hoogstr Spinaziesoep, kippenbil met robertsaus, perzik, gebakken aardappelen, crème Liègeoise choco 

19/03 Hoogstr Paprikasoep, Casslerrib, bearnaisesaus, venkelpuree, griesmeel met rozijnen 

20/03 Hoogstr 
Meerle 

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

21/03 Hoogstr Winterse boerensoep, vogelnest met tomatensaus, schorseneren, aardappelpuree, chocomousse 

22/03 Hoogstr Courgettesoep, koolvis, saffraansaus, knolselder, tagliatelle Verdi, condérijst  

25/03 Hoogstr Champignonsoep, kipfilet pepersaus, gestoofde savooi, peterselieaardappelen, bitterkoekjesvla 

26/03 Hoogstr Tomatensoep, jagersschotel, bruine jus, aubergine, courgette, puree, chocoladepudding 

27/03 Hoogstr 
Meerle 

Waterkerssoep, stoofvlees, juliennegroente, frieten, ijsje 
Waterkerssoep, varkensmignonette, mosterdsaus, oventomaat, aardappelen, speculoosmousse 

28/03 Hoogstr Andalusische soep, varkensmignonette,  oventomaat, rozemarijnaardappelen, speculoosmousse 

29/03 Hoogstr Witloofsoep, scharrolletje, citroensaus, pompoenpuree, rijstpap met krieken 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

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

HOOGSTRATEN KALENDER MAART 

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 

gelmelstraat 
50, hoogstr. 

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

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM Zaaldecoratie volgens seizoen of  feestdagen cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 12/03 tot 08/04 
 

TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN - landschappen door Manuella 
Roelen - tijdens openingsuren - gratis toegang 

expogang 
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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 - o.l.v. Ludo Dirkx - 
gratis - inschrijven niet nodig  

inkomhal 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

Variabel 13 - 20 - 27/03 
09u30 - 12u30 

COMPUTERLES wegwijs met de computer - i.s.m. digidak - gratis - 
inschrijven tot volzet (dinsdagnamiddag internetcafé) 

leslokalen 

11 - 18 - 25/03 GEHEUGENTRAINING - maandagnamiddag - enkele plaatsen vrij leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Zaterdag 
02/03 

09u00 
 

12u30 DANKMOMENT VRIJWILLIGERS STEDE AKKERS - brunch - week van 
de vrijwilliger - op uitnodiging 

cafetaria 

Maandag 
04/03 

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

cafetaria 

Dinsdag 
05/03 

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

cafetaria 

Donderdag 
14/03 

11u30
13u00 

12u45
14u15 

RESTAURANTDAG - breugelbuffet - twee shiften -  10 euro - 
inschrijven tot en met 6 maart of volzet 

cafetaria 

Zaterdag 
16/03 

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

cafetaria 

Maandag  
18/03 

14uu0 16u00 ONTSPANNINGSNAMIDDAG - muziekgroep Trabant - gratis - 
inschrijven is niet nodig - voorbehouden plaatsen bewoners wzc 

cafetaria 

Donderdag 
21/03 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN ‘bloemen op voet’  - les in voor- en  namiddag - 12 
euro (materiaal en consumptie inbegrepen)  - inschrijven tot 13/03 

leslokalen 

Vrijdag 
22/03 

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

leslokalen 

Woensdag 
27/03 

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

leslokalen 

Zaterdag 
30/03 

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

leslokalen 

 

MEERLE KALENDER MAART 

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 - DINSDAG 12/03 GESLOTEN 

zaal 
  Woensdag 10u00 12u00 

12u00 13u00 DORPSRESTAURANT - reserveren uiterlijk woensdag voordien 16u00 - 
WOENSDAG 13/03 GESLOTEN 

zaal 

Woensdag 
13/03 

10u30 16u00 BUSUITSTAP MET DE LIJN - eten in dienstencentrum hoogstraten - 10 
euro mét busticket of 7,30 euro zonder - inschrijven t/m 06/03 

zaal 

Woensdag 
20/03 

13u30 16u30 BLOEMSCHIKKEN ‘bloemen op voet’ - 12 euro incl. materiaal en 
consumptie - inschrijven tot 13 maart 

zaal 

 

MEERSEL-DREEF KALENDER MAART 

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 

 


