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LAAT JE VACCINEREN TEGEN GRIEP 
Dit najaar griepvaccins gefaseerd ter beschikking 

Dit najaar worden vanwege de COVID-19 pandemie de 
griepvaccins gefaseerd ter beschikking gesteld. Dit 
omdat het enerzijds enorm belangrijk is je te laten 
vaccineren tegen de seizoensgriep, anderzijds is er maar 
een beperkte beschikbaarheid aan vaccins. Daarom 
worden in een eerste fase de vaccins afgeleverd voor de 
prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie. Dat zijn de 
risicopersonen, maar ook de mensen die onder hetzelfde 
dak wonen, het personeel uit de gezondheidssector en 
de mensen boven de 50 jaar. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire 
vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering vanaf 
15 november worden uitgebreid tot de rest van de 
bevolking. 

 

Belang van de griepspuit 
Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap 
met zich mee: griep. Gemiddeld wordt één op de tien 
mensen ermee besmet. Vaccinatie is de beste manier 
om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te 
beschermen. Ben je gevaccineerd? Dan is de kans dat je 
griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch griep? Dan word je 
met een vaccinatie minder ziek en is de kans op 
complicaties zoals een longontsteking veel kleiner. Want 
eenmaal als je ouder wordt, verandert je 
afweersysteem. Je wordt gevoeliger aan de complicaties 
van griep, zoals longontsteking. Om je daartegen te 
beschermen, ga je best tussen half oktober en half 
november naar je huisarts voor een griepvaccinatie.   
 

Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op 
www.laatjevaccineren.be. 
 

VERPOZEN OP DE CAMPUS 
Zitbanken bij Finse piste, achter zwembad 

 HOOGSTRATEN Wandelen is 
fijn. Ook tijdens de herfst- en 
wintermaanden is het 
belangrijk om op regelmatige 
tijdstippen een frisse neus te 
halen. Ter hoogte van de 
Finse piste, achter het 

zwembad, zijn vijf zitbanken bijgeplaatst. De dreef 
tussen het Klein Seminarie en de voetbal is immers 
afgesloten vanwege het werfverkeer naar ’t Gastenhuys. 
Om wandelen in de direct omgeving van de campus zo 
aangenaam mogelijk te houden, heeft de technische 
dienst van de stad extra zitbanken geplaatst. Heb jij ze al 
gezien?   
 

BIB AAN HUIS 
BiB-thuisbezorgdienst brengt je boeken aan huis 

De uitleenpost grootletter- en luisterboeken op Campus 
Stede Akkers stopt tijdelijk vanwege de coronasituatie 
en de huidige locatie op de campus. Lees je graag? Maar 
geraak je zelf niet tot aan de bibliotheek? Maak dan in 
de tussentijd gebruik van de thuisbezorgdienst ‘BiB aan 
huis’. Een vrijwilliger brengt gratis je favoriete 
materialen tot bij je thuis. Dit kan gaan van 
(groot)letterboeken, luisterboeken, tijdschriften tot 
Daisy’s, CD’s of DVD’s. Contacteer de bibliotheek via 
03 314 32 61 of bibliotheek@hoogstraten.be. 

 

10-DAAGSE GEESTELIJKE GEZONDHEID 
01/10-10/10: sociale cohesie belangrijker dan ooit 

Tussen 1 en 10 oktober wordt jaarlijks het belang van 
een goede geestelijke gezondheid in de kijker gezet. Dit 
jaar staan (online) ontmoeting en verbinding centraal. 
Steun van anderen is immers één van de belangrijkste 
hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht in het 
gedrang komt. En laat het nu net veerkracht zijn dat we 
dit jaar door het coronavirus meer dan ooit overal nodig 
hebben. 
 

Spreuken fleuren Hoogstraten op 
Binnenkort duiken er weer bemoedigende spreuken op 
op de ramen en etalages van openbare gebouwen, 
scholen en diensten. Wandel rond in onze gemeente en 
laat je inspireren door fijne woordspelingen, 
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deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil 
te staan. Met deze actie willen we het taboe doorbreken 
rond praten over hoe we ons voelen. Eén op drie 
Vlamingen krijgt ooit te maken met psychische 
problemen. Maar velen vinden het moeilijk hierover te 
praten. 

 

Versterk je veerkracht 
Hoe kan je je veerkracht trainen? Praten met anderen, 
voldoende bewegen en nieuwe dingen uitproberen, zijn 
alvast een paar voor de hand liggende tips.  

• In BiB Hoogstraten zal er van 1 tot 10 oktober een 
infostandje staan, waar je onder meer flyers en 
boeken vindt met tips, inspiratie en wegwijs naar 
hulp. 

• Ga geregeld naar buiten om een frisse neus te 
halen. Hoogstraten heeft een uitgebreid 
wandelnetwerk, er lopen heel wat mooie 
fietsroutes door onze stad. Meer info op 
www.hoogstraten.be/vrije-tijd/toerisme/doen of bij 
Toerisme Hoogstraten in de kelder van het 
historisch stadhuis. 

• Kijk verder in de Centrumkrant welke ontmoetings-
momenten, maaltijden of activiteiten georganiseerd 
worden. Vind je het moeilijk om de stap tot het 
dienstencentrum te zetten? Laat het ons weten. We 
ontvangen en begeleiden je graag. 

 

GEHEUGENTRAINING 
08/10: start nieuwe reeks geheugentraining 

 

HOOGSTRATEN Wil je je geheugen trainen en 
verbeteren? Van 8 oktober tot en met 17 december kan 

je deelnemen aan een nieuwe reeks geheugentraining. 
De lessen vinden plaats op donderdag van 14u00 tot 
16u00 in het vormingslokaal van bibliotheek 
Hoogstraten, Lindendreef 1b. Deze training is voor 
mensen met gewone vergeetachtigheid, niet voor 
personen met beginnende dementie. Inschrijven is 
mogelijk van 28 september tot volzet (het aantal 
plaatsen is beperkt). De kostprijs bedraagt 25 euro.  
 

DAG TEGEN KANKER 
15/10: toon je medeleven en verbondenheid 

Tijdens de Dag tegen Kanker roept 
Kom op tegen Kanker iedereen op om 
één dag expliciet je medeleven en 
verbondenheid te tonen met 
kankerpatiënten en hun naasten. Dat 
kan je doen door het gele lintje op te 
spelden, door solidariteit te tonen op 
sociale media, door in de aanloop 
naar 15 oktober een berichtje te 
sturen aan iemand die getroffen is door kanker, en ga zo 
maar door. Het doel is om met z’n allen tijdens deze 
solidariteitsgolf kankerpatiënten en hun naasten een 
groot hart onder de riem te steken. Doe je mee? 
 

AARDBEIENAUTOMAAT 
31/10: laatste dag van aardbeienseizoen 

HOOGSTRATEN Het aardbeienseizoen op Campus Stede 
Akkers eindigt op 31 oktober. Vanaf november wordt de 
aardbeienautomaat, die voorlopig in de kapel staat, niet 
meer aangevuld. Hiervoor moeten we wachten tot april 
volgend jaar. Wil je nog graag een lekker bakje 
aardbeien halen? Doe dit dan nog deze maand.  

 
RESTAURANT STEDE AKKERS 
 

Middagrestaurant 

HOOGSTRATEN Voorlopig is het middagrestaurant enkel 
toegankelijk voor abonnees op werkdagen van 12u00 tot 
13u00. De toegang is via de trap of lift bij de inkomhal 
van het centrale onthaal. Kom stipt. Een vrijwilliger of 
medewerker wacht je op om het dienstencentrum 
binnen te gaan. De maaltijden worden opgediend in de 
leslokalen van het dienstencentrum, dus voorlopig nog 
niet in de cafetaria. Het aantal plaatsen is beperkt 
vanwege het naleven van de afstandsregels in de ruimte.  
 

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. Het aantal plaatsen is 
beperkt vanwege het naleven van de afstandsregels in 
de ruimte.  

http://www.hoogstraten.be/vrije-tijd/toerisme/doen
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MENU OKTOBER 
Datum Plaats Menu 

01/10 Hoogstr Venkelsoep, macaroni met kaas en ham, broccoli, aardbeienmousse 

02/10 Hoogstr Paprikasoep, hokifilet, dillesaus, venkel in curryroom, puree, vanillepudding met rozijnen 

05/10 Hoogstr Broccolisoep, rundsburger met jus, appelmoes, gebakken aardappelen, crème liégoise vanille 

06/10 Hoogstr Knolseldersoep, courgette provençale, natuuraardappelen, griesmeel 

07/10 
 

Hoogstr 
Meerle 

Tomatensoep met balletjes, kalkoenpavé met jagersaus, rauwkostsalade, frieten, ijsje 
Tomatensoep met balletjes, kipkrokantje, courgette provençale, natuuraardappelen, griesmeel 

08/10 Hoogstr Erwtensoep, hespenrolletje met witloof en kaassaus, puree, straciatellamousse 

09/10 Hoogstr Aardappelsoep, gepaneerde vis met remouladesaus, broccolipuree, duopudding 

12/10 Hoogstr Tomatensoep, rundervink, ajuinsaus, gestoofde wortelen, natuuraardappelen, mokkacrème 

13/10 Hoogstr Courgettesoep, hespenspek, blackwellsaus, spinaziepuree, condezrijst 

14/10 Hoogstr 
Meerle 

Bloemkoolsoep, stoofvlees, witloofsalade, frieten, ijsje 
Bloemkoolsoep, macaroni met ham, prei en champignons, condezrijst 

15/10 Hoogstr Andijviesoep, macaroni met ham, prei en champignons, speculoosmousse 

16/10 Hoogstr Auberginesoep, visgratin met veloutésaus, oventomaat, puree, chocoladepudding 

19/10 Hoogstr Seldersoep, cordon bleu, basilicumroomsaus, boterbonen, natuuraardappelen, chocoladecrème 

20/10 Hoogstr Tomatensoep met venkel, rundsburger, vleesjus, spinazie in room, geb.. aardappelen, rijstpap 

21/10 Hoogstr 
Meerle 

Champignonsoep, schnitzel met champignonsaus, rauwkost, frieten, ijsje 
Champignonsoep, kalkoenlapje, graantjesmosterdsaus, spruiten met spek, puree, pralinémousse 

22/10 Hoogstr Rammenassoep, kalkoenlapje, graantjesmosterdsaus, spruiten met spek, puree, pralinémousse 

23/10 Hoogstr Groentesoep, wijting met knolselder in lichte currysaus, puree, vanillepudding 

26/10 Hoogstr Tomatengroentesoep, kalkoenlapje, rozemarijnsaus, schorseneren, aardappelen, vanillecrème 

27/10 Hoogstr Peterseliesoep, rundervink, saus op grootmoederswijze, andijviepuree, griesmeel met rozijnen 

28/10 Hoogstr 
Meerle 

Wortelsoep met tijm, vol-au-vent, gemengde sla, frieten, ijsje 
Wortelsoep met tijm, gebakken visfilet, kervelsaus, gestoofde prei, puree, fruityoghurt 

29/10 Hoogstr Ajuinsoep met gemalen kaas, mosselen of videe met brood, chocolademousse 

30/10 Hoogstr Spruitensoep, gebakken visfilet, kervelsaus, gestoofde prei, puree, mokkapudding 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

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

 

HOOGSTRATEN KALENDER OKTOBER 

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). 
Externe locaties:   -   Pax, Dokter Vermissenstraat 3, Hoogstraten 

- Vormingslokaal bib, Lindendreef 1b, Hoogstraten 

Permanent aanbod 
Wekelijks SALON STEDE AKKERS - meer info via kapster & schoonheidsspecialiste  

KAPSTER 0492 85 50 10 

SCHOONHEIDSSPECIALISTE 0479 87 74 33 

Meerdaagse activiteiten 
Elke maandag LINE DANSEN  - les 1 euro, oefenen gratis - doorlopend mogelijkheid tot 

inschrijven voor les of plaats op wachtlijst 
grote zaal 
Pax   10u00 11u30 

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

bibliotheek  

 13u00 16u30 

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

het erf 

 13u30 15u30 

Tweewekelijks  BREIGROEPJE ‘HANDIGE HANDJES’ - 06/10 en 20/10 - samen breien - 
eigen materiaal meebrengen - gratis - inschrijven niet nodig 

vormings-
lokaal bib  13u00 15u30 

Variabel 14u00 16u00 NIEUWE REEKS GEHEUGENTRAINING - donderdag 08/10 t.e.m. 17/12 - 
25 euro - beperkt aantal plaatsen - inschrijven van 28/09 tot volzet  

vormings-
lokaal bib  
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Eendaagse activiteiten 
Donderdag 
01/10 

14u00 16u30 MANTELZORGCAFÉ DEN ERDBISM - lezing over zelfzorg en veerkracht - 
gratis - vooraf inschrijven via 03 340 16 15 of 
joke.vanleeuwenborgh@hoogstraten.be  

vormings-
lokaal bib  

Donderdag 
08/10 

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

vormings-
lokaal bib 

Vrijdag 
23/10 

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

vormings-
lokaal bib 

 

MEERLE KALENDER OKTOBER 

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  

Woensdag 10u00 12u00 BUURTBABBEL - vrije toegang - koffie en thee 0,50 euro zaal 

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

Eendaagse activiteiten 

Woensdag 
07/10 

13u30 16u00 KOFFIELEUTEN - gezellig samenzijn - deelname 2 euro (incl. koffie of 
thee met koek) - maximum 10 deelnemers 

zaal 

Woensdag 
21/10 

13u30 16u00 BINGO - Speel je mee? Wie weet win je wel leuke prijzen. - deelname 2 
euro - inschrijven tot 14/10 - maximum 10 deelnemers 

zaal 

 
 

GOEI GEBUREN 
Bieden kleine praktische hulp of gezelschap aan iemand uit de buurt.  
Zin om een Goei Gebuur te worden? Heb je soms zelf een helpende hand nodig? Ken je iemand 
die de hulp van een Goei Gebuur kan gebruiken? Of wil je graag meer info? Contacteer het 
Lokaal dienstencentrum op werkdagen (09u00-12u00 en 13u30-15u30) via 03 340 16 30 of 
dienstencentrum@hoogstraten.be. 

Hoogstraten 
en deel- 
gemeenten 

Hoogstraten 
en deel-
gemeenten 

BEESTIGE PUZZELFUN 
Maak kennis met onze nieuwe bewoner op het Neerhof. En vul het beestige kruiswoordraadsel hieronder in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oplossing: 

 Horizontaal 
1. Welk dier heeft een zeer lange nek? 
5. Welk dier heeft een slurf? 
 
Verticaal 
2. Wat eten dolfijnen graag? 
3. De beste vriend van een mens. 
4. Welk dier jaagt op muizen?  
 

Kom zeker eens een kijkje 
nemen op het Neerhof en 
ontmoet - zoek - ons nieuw 
konijntje, Gaston. Hij is nog 
een beetje verlegen. Maar 
toch ook een kleine 
deugniet. Bij aankomst was 
hij al spoorloos. Hij zat 
verscholen in het kippenhok. 
Gaston is geschonken door 
familie Noyens. Waarvoor 
onze hartelijke dank! 

mailto:joke.vanleeuwenborgh@hoogstraten.be

