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STEUN PAMPERS & CO 
Deponeer vrijblijvend je kleingeld in de fooienpot 

HOOGSTRATEN Dankzij de fooienpot in de cafetaria kon 
het dienstencentrum in 2019 een bedrag van 218 euro 
schenken aan Kom op tegen Kanker. Ook dit jaar is en 

blijft de fooienpot op de toog een 
vaste waarde. Het geld dat 
ingezameld wordt, is ten voordele 
van het project Pampers & Co, een 
samenwerkingsverband van stad 
Hoogstraten en Welzijnsschakel ’t 
Ver-Zet-je. Kwetsbare gezinnen met 
kindjes tot twee jaar kunnen via een 
maandelijkse bedeling bij Pampers & 

Co aan sterk verminderd tarief levensmiddelen kopen 
zoals luiers, eerste leeftijdsmelk, groente- en fruitpotjes, 
… . Naast de financiële ondersteuning creëert Pampers & 
Co ook een plek waar kwetsbare gezinnen op adem 
kunnen komen, hun verhaal delen en een luisterend oor 
vinden. Dit project is een onderdeel van de strijd tegen 
kinderarmoede. Wil je dit project nog een extra hart 
onder de riem steken? Neem dan contact op met dienst 
samenleving (samenleving@hoogstraten.be - 03 340 19 
59) of Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je (www.tverzetje.be). 
 

MARKT FOR LIFE  
Helpende handen gezocht voor het goede doel 

HOOGSTRATEN De Warmste Week van Music For Life is 
nog even ver vooruit. Maar onder het mom ‘beter te 
vroeg dan te laat’ willen we nu al een oproep lanceren. 
Op woensdag 18 november organiseert Campus Stede 

Akkers een ‘Markt For Life’. Hiermee 
willen we geld inzamelen voor het 
goede doel. We zijn op zoek naar 
helpende handen om deze dag vlot te 
laten verlopen. Maar ook naar 
creatieve zielen die iets willen maken 
om te verkopen, bijvoorbeeld zelf 

gebakken taart, mensen met iets lekkers uit eigen tuin, 
bloemschikkers, … . Wil jij je graag inzetten voor ‘Markt 
For Life’? Laat het ons weten voor juni.  

NIEUWE TARIEVEN DE LIJN 
Internetcafé kan je helpen aan digitaal ticket 

HOOGSTRATEN/MEERLE Een van de manieren om naar 
het dienstencentrum te komen, is met een bus van De 
Lijn. Vanaf februari zijn er nieuwe tarieven. Je reist het 
goedkoopst wanneer je een vervoersbewijs koopt via de 
computer of smartphone. Ben je nog niet vertrouwd met 

deze manier van werken? Dan kan je voor uitleg en 
assistentie terecht bij een vrijwilliger van het 
internetcafé op maandagnamiddag in Meerle (boven 
turnzaal Klimtoren) en dinsdagnamiddag in Hoogstraten.  
 

TENTOONSTELLING 
03/03 - 06/04: schilderijen Selin Aydinol 

HOOGSTRATEN Selin Aydinol verhuisde in 2016 van 
Istanbul naar Antwerpen en woont daar met haar man 
Sam Pinxteren, afkomstig van Meer. Tijdens haar hele 
leven is Selin naar ontelbare plaatsen verhuisd. Als 
buitenlandse in Antwerpen 
werd zij enthousiaster dan 
ooit om naam te maken in de 
Belgische kunstwereld. In 
2019 behaalde ze haar 
masterdiploma aan de 
Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen. 
Ze stelde reeds tentoon in 
het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. Vanaf 
3 maart kan je haar tentoonstelling bewonderen in de 
expogang van het dienstencentrum. De tentoonstelling 
genaamd ‘2nd Instar’ gaat over het begrijpen van haar 
artistieke pad met de geneugten en beloningen voor het 
blijven werken en doorzetten. Wil je alvast kennismaken 
met Selin en haar schilderwerken? Neem dan zeker een 
kijkje op haar website: selinaydinol.com. 
 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 
29/02 – 08/03: een week om te bedanken 

HOOGSTRATEN Elke vrijwilliger is een ware superheld. 
Onbezoldigd en uit vrije wil zetten ze hun talenten in en 
dat doen ze met veel plezier en voldoening. Om al die 
mensen, die vaak achter de schermen hun steentje 
bijdragen, te bedanken is er Week van de Vrijwilliger. 
Hét moment om eens extra een welgemeende dank-je-
wel te uiten naar de talrijke 
vrijwilligers in Hoogstraten. 
Op woensdagavond 4 maart 
nodigen we de vrijwilligers 
van het dienstencentrum, 
woonzorgcentrum en de 
thuisdiensten uit voor een 
dankmoment op Campus Stede Akkers. Een groot deel 
van de uitnodigingen zijn dit jaar digitaal verstuurd. Heb 
je als vrijwilliger niets ontvangen? Kijk dan zeker even in 
je mailbox bij ongewenste items of spam. Misschien vind 
je daar onze uitnodiging. Heb je toch niets ontvangen? 
Schrijf je dan nog in via onthaal Stede Akkers of de 
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centrumleiding. Want we danken graag al onze 
vrijwilligers!  
 

INLEEFSPEL ARMOEDE 
Spelende kinderen op Campus Stede Akkers 

HOOGSTRATEN Op 9, 10, 12, 16 en 17 maart zal er op 
Campus Stede Akkers een inleefspel over armoede 
doorgaan. Gelieve op deze dagen rekening te houden 
met spelende kinderen op de campus. Tijdens het 
inleefspel leren de leerlingen van de 5de en 6de leerjaren 
kijken naar onze samenleving. Hiervoor kruipen ze in de 

rol van verschillende 
families. Sommige 
families leven in armoede 
en andere hebben alle 
luxe. Tegenslagen of 
geluk tijdens het spel 
kunnen de financiële 
toestand omkeren. Het 

doel is om het inzicht omtrent de kringloop van armoede 
te vergroten en het begrip ten aanzien van kinderen, 
jongeren en mensen in armoede te vergroten. Heb je 
interesse om het spel mee in goede banen te leiden? 
Stel je kandidaat als vrijwilliger via kindereneerst-
@hoogstraten.be of 03 340 19 11. 
 

RESTAURANTDAG 
19/03: vispannetje of videe 
 

HOOGSTRATEN Op donderdag 19 maart serveren we 
voor 12 euro een vispannetje of videe met als dessert 
mokkagebak (incl. koffie of thee). Inschrijven is mogelijk 
van 2 maart om 09u00 tot 11 maart of tot volzet. Je hebt 
keuze om te eten in shift 1 van 11u30 tot 12u45 of shift 
2 van 13u00 tot 14u15. Sinds de werking met twee 
shiften merken we dat deelnemers voor de tweede shift 
al voor 13u00 toekomen en zelf een plaats aan tafel 
zoeken. Om de vrijwilligers de kans te geven om tussen 
de twee shiften door de tafels netjes op te ruimen en 
terug in te dekken, vragen we je om rustig plaats te 
nemen aan de ronde tafeltjes of om in de inkomhal te 

wachten. Zodra de tafels zijn ingedekt, worden de 
plaatsen toegewezen. Voor elke ingeschrevene is er een 
plaats voorzien.  
 

OPTREDEN 
22/03: een zoen van toen 

HOOGSTRATEN Met hun Golden Oldies-programma ‘een 
zoen van toen’ hebben Astrid Stockman (gekend van De 
Slimste Mens) en Liesbeth Devos een glasheldere missie: 
senioren verblijden met pareltjes uit ons muzikaal 
cultureel erfgoed. Dit charmante sopranen duo duikt in 
de mooiste 
melodieën uit het 
klassieke en lichte 
repertoire samen 
met Stijn Bettens 
op de accordeon. ‘Een zoen van toen’ is een gevarieerd 
liedjesprogramma met klasse waar senioren, vrienden, 
kinderen en kleinkinderen gegarandeerd vrolijk van 
worden. Het optreden vindt plaats in de cafetaria van 
het dienstencentrum. Er zijn voorbehouden plaatsen 
voor bewoners van het woonzorgcentrum. Een ticket 
kost 7 euro en is te koop aan onthaal Stede Akkers. 
 

 

RESTAURANT STEDE AKKERSn kinderen jonger  
Middagrestaurant 

HOOGSTRATEN Alle werkdagen open van 12u00 tot 
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 tot 
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 

02/03 Hoogstr Tomatensoep met venkel, gevogeltekrokantje, jus, erwten, puree, crème Liègeoise chocolade 

03/03 Hoogstr Kervelsoep, macaroni met kaas, ham, prei en champignons, rijstpap 

04/03 
Hoogstr 
Meerle 

Aardappelsoep,  goulash, Mexicaanse groenten, frieten, ijsje 
Aardappelsoep, gebakken visfilet, venkel in curryroom, puree, vanillepudding met rozijnen 

05/03 Hoogstr Bouillon met vermicelli, kipfilet, kruidensaus, spinazie, aardappelen, aardbeimousse 

06/03 Hoogstr Peterseliesoep, gebakken visfilet, venkel in curryroom, puree, vanillepudding met rozijnen 

09/03 Hoogstr Tomatengroentesoep, slavink, charcutièresaus, wortelen, gebakken aardappelen, crème L. 

10/03 Hoogstr Currysoep, kalkoenlapje, courgette Provençale, puree, griesmeel 

11/03 
 

Hoogstr 
Meerle 

Venkelsoep, vol-au-vent, gemengde sla, frieten, ijsje 
Venkelsoep, vol-au-vent, gemengde sla, gratin aardappelen, yoghurt met fruit 

12/03 Hoogstr Andijviesoep, hutsepot, chipolata, natuuraardappelen, stracciatellamousse  
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13/03 Hoogstr Brunoisesoep, gepaneerde vis, tartaarsaus, broccolipuree, duopudding 

16/03 Hoogstr Auberginesoep, hamrolletjes met witloof en kaassaus, puree, crème Liègeoise mokka 

17/03 Hoogstr Preisoep, vleesbrood met jus, appelmoes, natuuraardappelen, condérijst 

18/03 Hoogstr 
Meerle 

Tomatensoep, cordon bleu, Stroganoffsaus, salade, frieten, ijsje 
GEEN MAALTIJD - UITSTAP NAAR MIDDAGRESTAURANT IN HOOGSTRATEN 

19/03 Hoogstr RESTAURANTDAG ‘VISPANNETJE OF VIDEE’ - enkel ingeschreven deelnemers & abonnees - zie p.2 

20/03 Hoogstr Broccoliroomsoep, wijting met currysaus, prei, puree, chocoladepudding 

23/03 Hoogstr Ajuinsoep, kalfsburger, jagerssaus, witte kool, peterseliepuree, crème Liègeoise chocolade 

24/03 Hoogstr Seldersoep, spaghetti Bolognaise, rijstpap 

25/03 Hoogstr 
Meerle 

Juliennesoep, kipfilet, basilicumroomsaus, salade, frieten, ijsje 
Juliennesoep, schnitzel met jus, andijviepuree, ijsje 

26/03 Hoogstr Tomatensoep met venkel, schnitzel met jus, andijvie, aardappelen, pralinémousse 

27/03 Hoogstr Spruitensoep, hokifilet, dijonaisesaus, knolselderpuree, vanillepudding 

30/03 Hoogstr Tomatensoep met balletjes, kipfilet, robertsaus, perzik, gebakken aardappelen, crème Liègeoise 

31/03 Hoogstr Courgettesoep, varkensspiering, jus, schorseneren, bechamel, puree, 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 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, COMPUTERS, 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 

Za-Zo  13u00 16u30 CAFETARIA, LEESTAFEL, COMPUTERS, CAFÉSPELEN, PIANO, FOLDERS 
THUISDIENSTEN - consumpties betalend - vrije inkom 

cafetaria 

Wekelijks SALON STEDE AKKERS - afspraak ter plaatse of aan onthaal  verzorgings-
salon Maandag: 10u30-12u00 / donderdag: 14u00-17u00 schoonheidsspecialiste 

Dinsdag / woensdag / donderdag: 09u00-11u30 kapster 

Vrijdag: 09u00-11u30 (niet op 
3e vrijdag en 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 ‘De 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    

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

KOOKTEAM begeleiden koffieleut, smulnamiddag, restaurantdag cafetaria 

DECOTEAM zaalversiering en tafeldecoratie: 31/03 Pasen cafetaria 

Dagelijks van 03/03 tot 06/04 
 

TENTOONSTELLING ‘SCHILDERIJEN SELIN AYDINOL’ - tijdens 
openingsuren - gratis toegang - meer info zie p. 1 

expogang 
 

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 INTERNETCAFE - begeleiding vrijwilligers - info pc, tablet, smartphone 
- hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 

internetcafé 
(cafetaria) Dinsdag 13u00 16u30 

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

cafetaria 

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

cafetaria 

Woensdag 09u30 11u00 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u30 
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 13u30 15u30 SJOELEN - schuif de sjoelschijven door de poortjes en verbreek je 
record - gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Variabel Vanaf 02/03 GEHEUGENTRAINING - op maandagnamiddag - enkele plaatsen vrij leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
02/03 

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

cafetaria 

Dinsdag 
03/03 

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

cafetaria 

Donderdag 
05/03 

19u00 21u30 MANTELZORGCAFÉ DEN ERDBISM - zorgvolmacht en bewindvoering - 
vooraf inschrijven - gratis   

leslokalen 

Vrijdag  
06/03 

14u00 15u00 UITLEENPOST GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN - diverse genres 
gratis te ontlenen - vrije toegang 

cafetaria 

Woensdag 
11/03 

14u00 16u00 OPTREDEN MUZIEKACADEMIE - gratis - inschrijven niet nodig - 
voorbehouden plaatsen voor bewoners wzc 

cafetaria 

Donderdag 
19/03 

11u30 
13u00 

12u45 
14u15 

RESTAURANTDAG ‘VISPANNETJE’ - vispannetje of videe, mokkagebak 
(incl. koffie of thee) - 12 euro - inschrijven van 2/3 tot 11/3 of volzet 

cafetaria 

Zaterdag 
21/03 

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

cafetaria 

Zondag 
22/03 

10u00 11u30 OPTREDEN ‘EEN ZOEN VAN TOEN’ - gevarieerd liedjesprogramma - 
tickets 7 euro - voorbehouden plaatsen voor bewoners wzc 

cafetaria 

Woensdag 
25/03 

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

leslokalen 

Vrijdag 
27/03 

10u00 12u00 LOTGENOTENGROEP ROUWVERWERKING - samenkomst personen in 
rouw - gratis -  nieuwe leden deelname na afspraak  

 wzc kleine 
vergaderzaal 

Zaterdag 
28/03 

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

leslokalen 

Dinsdag 
31/03 

14u00 16u00 INFOSESSIE SCHOENEN - gratis - inschrijven niet nodig - 
voorbehouden plaatsen voor bewoners wzc 

cafetaria 

 

MEERLE KALENDER MAART 

Lokaal (refter) Vrije Basisschool De Klimtoren, Ulicotenseweg 1, 2328 Meerle, 0472 18 26 83, 
dienstencentrum@hoogstraten.be. Inschrijven diensten en activiteiten aan onthaal tijdens openingsuren en 
activiteiten. 

Permanent aanbod 
Wekelijks  

Maandag 13u00 16u30 INTERNETCAFE - begeleiding vrijwilligers - info pc, tablet, smartphone 
- hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 

boven turnzaal  
Klimtoren 

Dinsdag 10u00 11u30 KOFFIEKRANT - vrije toegang - gratis kranten en tijdschriften lezen - 
koffie en thee 0,50 euro 

refter 
Klimtoren 
  

Woensdag 10u00 12u00 

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

Eendaagse activiteiten 

Woensdag 
11/03 

11u00 12u00 RUMMIKUB - met leerlingen De Klimtoren - help kinderen van 1ste 
leerjaar spelenderwijs tellen tot 10 - gratis - inschrijven niet nodig 

zaal 

Woensdag 
04/03 

13u30 16u00 BUURTBABBEL EN GEZELSCHAPSSPELEN - kom gezellig langs voor een 
babbel of een spel - doorlopend open - inschrijven niet nodig 

zaal 

Woensdag 
18/03 

10u30 16u00 UITSTAP MET DE LIJN NAAR MIDDAGRESTAURANT HOOGSTRATEN - 
€7,30 zonder busticket - €10 met busticket - inschrijven tot 11/03 

cafetaria 

 

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 

 


