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NIEUW AANBOD MEERLE EN DREEF 
Andere openingsuren, koffiekrant in De Zevenster 

MEERLE Vanaf 1 oktober zijn er nieuwe openingsuren in 
het dienstencentrum op de locatie in Meerle:  
- Koffiekrant: dinsdag en woensdag van 10u00 tot 

12u00; 
- Dorpsrestaurant: woensdag van 12u00 tot 14u00; 
- Cafetaria: voor iedereen geopend tijdens de vooraf 

aangekondigde activiteiten in deze maandelijkse 
centrumkrant.  

 

Naast de gewijzigde openingsuren in Meerle wordt er 
vanaf 1 oktober in Meersel-Dreef ook een Koffiekrant 
georganiseerd. Het opzet is hetzelfde als in Meerle en 
Hoogstraten: U betaalt een 0,50 euro voor koffie en thee 
én u leest naar hartenlust een krant of tijdschrift. 
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om gezellig te 
keuvelen. De Koffiekrant wordt ingericht dankzij de inzet 
van vrijwilligers en de uitbaters van Taverne De 
Zevenster. U bent elke vrijdag van 10u00 tot 12u00 van 
harte welkom in het patronaat van De Zevenster in 
Meersel-Dreef.   

WEEK V.D. GEESTELIJKE GEZONDHEID 
Hoe voelt u zich vandaag?   

HOOGSTRATEN/MEERLE Van 1 tot 10 oktober loopt de 
tiendaagse van de geestelijke 
gezondheid. Aandacht 
hiervoor is broodnodig. Het is 
immers niet zo goed gesteld 
met onze mentale veerkracht. 
Maar liefst 26% van de 
Vlamingen geeft aan zich niet 
goed in zijn of haar vel te 
voelen. 1 op 8 neemt 
antidepressiva en bij de 
Vlaamse ouderen loopt dit 
cijfer zelfs op tot 1 op 4. 
Daarom wordt in het 

dienstencentrum op de locatie in Hoogstraten op 30 
september en in Meerle op 25 en 26 september een 
infostand met gevoelsbuttons ingericht. U kiest uit een 
bokaal één gevoelsbutton die bij uw gevoelstoestand 
aanleunt en pint deze op. Het opspelden van een 
gevoelsbutton nodigt u en anderen uit om met elkaar 
een open dialoog aan te gaan.  
 
 
 

 

STEMMEN PER COMPUTER 
Woensdag 3 en donderdag 4 oktober: oefenen  op 
stemcomputer voor verkiezingen 

HOOGSTRATEN/MEERLE Op 14 oktober gaan we 
massaal stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
In de leslokalen van het dienstencentrum in Hoogstraten 
wordt dan ook een stembureau ingericht. Wie vooraf wil 
oefenen met de 
stemcomputer, kan dit 
doen onder begeleiding 
van stadspersoneel op: 
- woensdag 3 oktober 

van 14u00 tot 15u30 in 
cafetaria  locatie 
Meerle;  

- donderdag 4 oktober 
van 14u00 tot 15u30 in 
cafetaria locatie 
Hoogstraten.  

In de inkomhal van het administratief centrum (Vrijheid 
149) in Hoogstraten zal ook een testcomputer staan 
waar u tijdens de openingsuren eveneens kan oefenen 
om elektronisch te stemmen.  

 

INFOSESSIE EN MODESHOW 
Dinsdagen 9 okt. (schoenen)  en 16 okt. (textiel) 

HOOGSTRATEN Vanaf 14u00 toont een gespecialiseerde 
firma schoenen of kleding en geeft u graag uitleg en 
advies op maat. Wie iets naar zijn of haar gading vindt, 
kan het ook vrijblijvend passen zonder 
aankoopverplichting. Kom gezellig shoppen. 
 

KEES STRIJBOS EN ZIJN DRAAIORGEL 
Vrijdag 12 oktober: muziek uit de oude doos 

HOOGSTRATEN Kees draait 
op zijn buikorgel bekende 
melodieën en Nederlandse 
smartlappen. Daarnaast 
speelt hij nog afwisselend 
op de trekzak en brengt hij 
meezingers en bekende 
deuntjes (excl. zang). 
Iedereen is van harte 
welkom voor deze muzikale 
sfeernamiddag in de 
cafetaria van 14u00 tot 
16u00. Bewoners van het 
woonzorgcentrum hebben voorbehouden plaatsen. 
 

Centrumkrant 
ABONNEMENT 
Verzending per e-mail 
is gratis. Verzending 
per post kost 6 euro 
per jaar. 
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OMGAAN MET (CHRONISCHE) PIJN 
Donderdag 18 oktober: lezing i.s.m. Samana 

MEERLE Pijn hebben, zeker als het 
om chronische pijn gaat, is erg 
lastig en kan bijzonder ingrijpend 
zijn in ons dagelijkse 
functioneren. Leven met pijn is 
dan ook moeilijk te aanvaarden. Op donderdag 18 
oktober is er van 14u00 tot 16u00 een lezing over dit 
thema in het dienstencentrum op de locatie in Meerle. 
De spreker van expertisecentrum Allegre legt de nadruk 
op de eigen kracht die ieder van ons heeft en op de 
positieve aspecten die er, ondanks de pijn, aanwezig 
blijven in het leven. Hoe kan men die kracht in zichzelf 
vinden, gebruiken en sterker maken zodat ze helpt om 
beter te kunnen omgaan met de (chronische) pijn? De 
inkom bedraagt 4 € (incl. koffie) en vooraf aanmelden is 
niet nodig. Leden van Samana krijgen 1 euro korting na 
inschrijving bij de eigen huisbezoekster. De lezing wordt 
georganiseerd met de steun van Vorming-plus Kempen. 
 

CINE NOSTALGIE 
Woensdag 24 oktober: oude films aardbeifeesten 

MEERLE Vijftig jaar geleden organiseerde het Zaalcomité 
van Meerle voor het eerst de Aardbeifeesten om er de 
lening voor de bouw van de parochiezaal mee af te 
betalen. Negen jaar lang bleef Meerle in de ban van de 
aardbei. Over deze feesten vertoont Halte Merlet een 
aantal kortfims in het lokaal dienstencentrum. Neem 
mee een duik terug in de tijd. Afspraak op woensdag 24 
oktober om 13u30. Iedereen gratis welkom. 
 

BOERENEINDE KERMIS 
Zondag 28 oktober: op Campus Stede Akkers 

HOOGSTRATEN In heel wat Kempische dorpen wordt 
nog een of meer buurtkermissen georganiseerd. In 
Hoogstraten bestaat zo nog altijd de jaarlijkse kermis in 
Gebuurte Boereneinde met enkele kermisattracties en 
volksspelen. Dit jaar wordt de kermis voor de tweede 
maal georganiseerd op Campus Stede Akkers. Er is een 

gratis kermismolen voor de kinderen. Iedereen kan ook 
meedoen met de volksspelen in het dienstencentrum en 
in de tentjes buiten. Hiervoor inschrijven is mogelijk 
vanaf 13u00. Boereneinde Kermis is een ideaal uitstapje 
met klein- of achterkleinkinderen.  

 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
Dinsdag 30 oktober: muziek en pannenkoeken   

HOOGSTRATEN Smul naar hartenlust van de 
pannenkoeken die de vrijwilligers van het kookteam 
voor u bakken. Discobar 45 toeren zorgt voor een 
muzikale noot. Er zijn pannenkoeken te koop tussen 
14u00 en 16u00. De kostprijs bedraagt 1 euro voor een 
pannenkoek met zoet beleg. Inschrijven is niet nodig. 

Middagrestaurant 

HOOGSTRATEN Alle werkdagen open van 12u00-13u00. 
Een hoofdschotel kost 5 euro en u 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 doet u 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 doet u tot uiterlijk de 
woensdag voordien tot 16u00. 

 

MENU OKTOBER 
Datum Plaats Menu 

01/10 Hoogstr Kervelsoep met balletjes, kalkoenlapje, pepersaus, spruiten, aardappelen, crème Liègeoise  

02/10 Hoogstr Gevogeltesoep, varkenslapje, Blackwellsaus, wortelpuree, chocoladeflan 

03/10 Hoogstr 
Meerle 

Seldersoep, rundsstoofvlees, rauwkost, frieten, ijsje 
Seldersoep, loempia met kerriesaus, groenterijst, kokosmousse 

04/10 Hoogstr Witloofsoep, loempia met kerriesaus, rijst met groentebrunoise, kokosmousse  

05/10 Hoogstr Peterseliesoep, vispannetje met prei, puree, rijstpap 

08/10 Hoogstr Paprikasoep, kalkoenmedaillon, whiskysaus, knolselder, puree, crème Liègeoise vanille 

09/10 Hoogstr Champignonsoep, rundervink met jus, witte kool, natuuraardappelen, sabayon 

10/10 Hoogstr 
Meerle 

Groentebouillon, varkenslapje met champignonroomsaus, salade, frieten, ijsje 
Groentebouillon, hespenspek, picklessaus, spinaziepuree, crème Liègeoise 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA7f2kyKrcAhXD2KQKHfNSB70QjRx6BAgBEAU&url=https://www.samana.be/&psig=AOvVaw0FnD0AFyIh29pZu_40AlCz&ust=1532069095187980
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11/10 Hoogstr Pompoensoep, hespenspek, picklessaus, spinaziepuree, chocolademousse 

12/10 Hoogstr Preisoep met vermicelli, tagliatelle met zalm en broccoli in roomsaus, griesmeel 

15/10 Hoogstr Courgettesoep, kip tikka masala, Mexicaanse groenten, rijst, crème Liègeoise vanille 

16/10 Hoogstr Groentevelouté, witloof met ham en kaassaus, puree, panna cotta 

17/10 Hoogstr 
Meerle 

Aardappelsoep, rundergoulash, salade, frieten, ijsje 
Aardappelsoep, visfilet gratino, oventomaat, puree, aardbeidessert 

18/10 Hoogstr Spinaziesoep, kalkoencordon bleu, boerenkool, natuuraardappelen, stracciatellamousse 

19/10 Hoogstr Bloemkoolsoep, visfilet gratino, oventomaat, puree, condérijst  

22/10 Hoogstr Broccolisoep, kipfilet met jus, schorseneren, natuuraardappelen, bitterkoekjesvla  

23/10 Hoogstr Knolseldersoep, rundstong in madeirasaus, cresson, puree, speculoospudding 

24/10 Hoogstr 
Meerle 

Aspergesoep, vidé, salade, frieten, ijsje 
Aspergesoep, vidé, salade, gebakken aardappelen, ijsje 

25/10 Hoogstr Ajuinsoep, gevulde paprika, getomateerde brunoise, rijst, pralinémousse 

26/10 Hoogstr Kerriesoep, zalm met bearnaisesaus, broccoli, puree, vanilleflan 

29/10 Hoogstr Kervelsoep met balletjes, gemarineerde kipfilet, knolselderpuree, crème Liègeoise mokka 

30/10 Hoogstr Gevogeltesoep, chipolata, rode kool, natuuraardappelen, chocoladeflan 

31/10 Hoogstr 
Meerle 

Seldersoep, rundsburger peperroomsaus, salade, frieten, ijsje 
Cressonsoep, rundsburger peperroomsaus, salade, gegratineerde aardappelen, chocoladeflan 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

Vraag de chef-kok voor het bestellen van uw 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 op werkdagen (09u00-12u00 en 13u30-15u30). Centrumleider na afspraak. 

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 16u00 WASSALON - reservatie 2 werkdagen vooraf wassalon 

14u00 15u00 BADKAMER - reservatie een week vooraf dagopvang 

09u00 16u00 DIENST AANGEPAST VERVOER - reservatie 4 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 Maandag: 10u30-12u00 / donderdag: 14u00-17u00 schoonheidsspecialiste 

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

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

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM 23/10: thema ‘herfst’ cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks tot 29/10 TENTOONSTELLING - werelddag dementie - samen streven naar een 
dementievriendelijke samenleving - gratis toegang  
 

expositiegang 

Ma-vr 10u00 16u30 

Za-zo 13u00 16u30 

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 is niet nodig 

cafetaria 

Woensdag 10u00 11u30 

13u30 16u00 
 

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

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u00 

Variabel 03/10 
09u30 - 12u30 

COMPUTERLES ‘ONLINE AANKOPEN/VERKOPEN’ - gratis - inschrijven  
tot 02/10 op dinsdagnamiddag in het internetcafé 

leslokalen 

10 - 17 - 24/10 
09u30 - 12u30 

COMPUTERLES ‘WERKEN MET EEN SMARTPHONE APPLE IPHONE’ - 
gratis - inschrijven  tot 9/10 op dinsdagnamiddag in het internetcafé 

leslokalen 

17/09 tot 17/12 GEHEUGENTRAINING - op maandagnamiddag - inschrijving afgesloten leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
01/10 

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

cafetaria 

Dinsdag 
02/10 
 

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

cafetaria 

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

cafetaria 

14u00 16u00 WEEK VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID - laat zien hoe jij je voelt - 
kleef een sticker (mood button) en op de gevoelsmuur (wall of mood) 

cafetaria 

Donderdag 
04/10 

14u00 15u30 OEFENEN STEMCOMPUTER - oefensessie elektronisch stemmen - 
gratis - vrije inloop 

cafetaria 

Dinsdag 
09/10 

14u00 16u00 INFOSESSIE & MODESHOW - schoenen  -  gratis - inschrijven is niet 
nodig - voorbehouden plaatsen bewoners wzc 

cafetaria 

Vrijdag 
12/10 

14u00 16u00 OPTREDEN KEES STRIJBOS - gratis toegang - inschrijven is niet nodig - 
voorbehouden plaatsen bewoners wzc 

cafetaria 

Dinsdag 
16/10 

14u00 16u00 INFOSESSIE & MODESHOW - textiel  -  gratis - inschrijven is niet nodig 
- voorbehouden plaatsen bewoners wzc 

cafetaria 

Donderdag  
18/10 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN ‘hortensia als blikvanger’ - les in voor- en namiddag 
- 12 euro (incl. materiaal en consumptie)  - inschrijven tot 11/10 

leslokalen 

Vrijdag 
26/10 

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

leslokalen 

Zaterdag 
27/10 

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

leslokalen 

Zondag 
28/10 

13u00 18u00 BOERENEINDE KERMIS - kermis en volksspelen - gratis kermismolen 
voor kinderen - iedereen kan meedoen – zie pag. 1 

campus 

Dinsdag  
30/10 

14u00 16U00 MUZIKALE SMULNAMIDDAG - pannenkoeken  -  discobar 45 toeren – 
gratis inkom - 1 euro/pannenkoek  

cafetaria 

Woensdag 
31/10 

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

leslokalen 

 

MEERLE KALENDER OKTOBER 

Lokaal Chiro Sint Jan, Ulicotenseweg 2, 2328 Meerle, 0472 18 26 83, dienstencentrum@hoogstraten.be. 
Inschrijven aan onthaal op woensdag (14u00-16u00). Centrumleider na afspraak. 

Permanent aanbod 
Wekelijks  

Di 10u00 12u00 KOFFIEKRANT -  vrije toegang - gratis kranten en tijdschriften lezen - 
koffie en thee 0,50 euro 

zaal 
  Wo 10u00 12u00 

12u15 13u00 DORPSRESTAURANT - reserveren uiterlijk woensdag voordien 16u00 

Eendaagse activiteiten 

Woensdag  
03/10 

14u00 15u30 OEFENEN STEMCOMPUTER - oefensessie elektronisch stemmen - 
gratis - vrije inloop 

zaal 

Woensdag 
17/10 

14u00 16u30 BLOEMSCHIKKEN - ‘hortensia als blikvanger’ - 12 euro (incl. materiaal 
en consumptie) - inschrijven tot 10 oktober - cafetaria toegankelijk 

zaal 

Donderdag  
18/10 

14u00 16u00 LEZING ‘omgaan met (chronische) pijn’ - 4 euro (1 euro korting voor 
leden Samana) - inschrijven niet nodig - cafetaria gesloten 

zaal 

Woensdag 
24/10 

10u00 16u00 CINE NOSTALGIE - filmbeelden aardbeifeesten jaren ‘60 - i.s.m. Halte 
Merlet - gratis inkom - cafetaria toegankelijk 

Zaal 

 


