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WAT IS JE HOBBY? 
Deel je interesses en ontmoet nieuwe mensen. 

HOOGSTRATEN/MEERLE Een hobby hebben,  is iets 
waar je van geniet. Het werkt ontspannend en geeft je 
energie. Een hobby moet je liggen en soms duurt het wel 
even voordat je een hobby hebt gevonden die bij je past. 
Het dienstencentrum biedt je de mogelijkheid om kennis 
te maken met allerlei hobby’s.  
 

Kies uit ons aanbod 
In de centrumkrant staat maandelijks een overzicht van 
de komende activiteiten. Voor sommige dien je vooraf in 
te schrijven of is er een wachtlijst, maar voor een groot 
aantal ook niet. Kom vrijblijvend eens langs ter 
kennismaking. We helpen je graag op weg. 
 

Nieuwe hobbyclub starten 
Starten met een hobby is een ideale manier om nieuwe 
sociale contacten op te doen. We helpen je om een 
clubje (geen vereniging) te vormen. Of we zoeken mee 
naar mensen om een kaartgroepje of een rummikubtafel 
te vervolledigen. Geef door voor welke hobby je 
gezelschap zoekt. Wij bekijken dan of er ergens een 
koppeling mogelijk is. Momenteel zoeken we 
geïnteresseerden om op regelmatige basis mee darts te 
spelen, te schaken of te sjoelen. In de maand september 
plaatsen we in de cafetaria van het dienstencentrum een 
bord. Daarop kan je jouw naam en hobbyvoorkeur 
schrijven. Zo trachten we hobbyclubs te vormen.  

 

INSCHRIJFMOMENTEN DIGIDAK 
Schrijf je in voor gratis computerlessen 

HOOGSTRATEN/MEERLE Heb je weinig of nog nooit met 
een computer, tablet of smartphone gewerkt en wil je 
het graag leren? Wil je meer weten over internet, 
Facebook of Cloud? Dit en veel meer ontdek je tijdens de 
verschillende gratis initiatielessen die door Digidak 
worden georganiseerd. Haal je folder bij het 
dienstencentrum via onthaal Stede Akkers of neem 
telefonisch contact op via het nummer 03 340 16 30, 

vraag een overzicht van alle lessen aan de vrijwilligers 
tijdens de vrije inloopmomenten of bekijk het aanbod op 
de website: www.digidak.be.  
 

WEEK VAN DE KOFFIEKRANT 
02/09 tot 07/09: gratis verwenkoffie 

Koffiekrant is een gezellige ontmoetingsplek in de buurt. 
Je leest er een krant, drinkt een tas koffie of doet een 
babbeltje met andere mensen. De 
koffiekrant wordt georganiseerd 
door vrijwilligers van de 
bibliotheek, welzijnsschakel ’t Ver-
Zet-je en Dienstencentrum Stede 
Akkers. Tijdens de week van de 
koffiekrant geniet je van gratis 
koffie met iets lekkers erbij.  
 

HOOGSTRATEN In Hoogstraten 
vind je de koffiekrant op twee 
locaties:  
- bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b. Elke weekdag 

van 9u00 tot 12u00 (behalve in juli en augustus). 
- ‘De Feftig’, Gelmelstraat 50. Zaterdag van 9u30 tot 

12u30.  
 

MEERLE Lokaal Dienstencentrum Meerle, refter De 
Klimtoren, Ulicotenseweg 1. Dinsdag en woensdag van 
10u00 tot 11u30.  
 

MEERSEL-DREEF Taverne De Zevenster, Dreef 42. Vrijdag 
van 10u00 tot 12u00.  
 

MAMMOBIEL OP STEDE AKKERS 
05/09 tot 04/10: borstkankeronderzoek 

HOOGSTRATEN Binnenkort staat de Mammobiel weer 
op Campus Stede Akkers. Deze bus is speciaal 
ontworpen voor het maken van een mammografie 
(röntgenfoto van de borsten). De vrouwen die in 
aanmerking komen voor een onderzoek, krijgen een 
persoonlijke, schriftelijke uitnodiging van het Centrum 
voor Kankeropsporing (CvKO).  
 

GEHEUGENTRAINING 
16/09: start nieuwe reeks geheugentraining 

HOOGSTRATEN Ons geheugen gaat achteruit als we het 
niet genoeg oefenen. Deze training, die doorgaat op 
maandagnamiddag van 14u00 tot 15u00, is bedoeld voor 
mensen met gewone vergeetachtigheid, niet voor 
personen met beginnende dementie. Inschrijven is 
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mogelijk vanaf 2 september tot volzet. De kostprijs voor 
12 lessen bedraagt 30 euro.  
  

WEEK VAN DE DEMENTIE 
15/09 tot 21/09: acties Campus Stede Akkers 
 

HOOGSTRATEN Naar aanleiding van Werelddag 
Dementie op 21 september, wil Campus Stede Akkers 
het taboe rond dementie in Hoogstraten doorbreken. In 
de week van 15 tot 21 september zijn er verschillende 
acties gepland in en rond de campus.  
 

Ben je benieuwd naar welke hulpmiddelen er bestaan 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Kom 
een kijkje nemen op woensdag 18 september in het 
dienstencentrum. Van 10u00 tot 16u00 zullen 
hulpmiddelen tentoongesteld worden en kan je er 
terecht voor een woordje uitleg. 
 

Mag het net iets meer actie zijn? Loop dan op vrijdag 20 
september mee in de dementiemars. De optocht is het 
startschot van een Dementievriendelijk Hoogstraten. 
Vertrek om 14u00 aan Campus Stede Akkers. De optocht 
gaat richting Begijnhof. Aan het Begijnhof is er een 
symbolische ondertekening van Dementievriendelijk 
Hoogstraten met een drankje en muziek. Iedereen is 
welkom. 
 

Meer info: kim.michielsen@hoogstraten.be - 03 340 16 
00. 
 

TENTOONSTELLING 
03/09 tot 07/10: verzameling brilmonturen 

HOOGSTRATEN Dianne Verheyen uit Minderhout heeft 
een collectie van maar liefst meer dan 300 
ooggerelateerde artikelen, zoals brillen, monocles, 
neusknijpers, lorgnettes, oogbadjes en stereokijkers. 
Haar passie voor deze verzameling ontstond na het 
overlijden van haar grootmoeder. Toen de inboedel 
werd verdeeld, snuffelde ze als kind in een schuif en 
vond haar eerste bril met krulveren. Een paar jaar later 
moest ze met haar ouders mee naar een rommelmarkt. 

Daar vond ze een neusknijper. Vervolgens vond ze er 
nog één. Toen ontstond haar doel om op 
rommelmarkten te zoeken naar deze items. Op 

veertienjarige 
leeftijd stopte 
ze echter met 
het aanvullen 
van haar 
verzameling. 
Maar na dertig 
jaar, door in 
Frankrijk veel 

naar rommelmarkten te gaan, is ze weer met plezier op 
zoek. Een selectie van haar collectie is te bezichtigen in 
de inkomhal van het dienstencentrum.  
 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
26/09: mosselsouper 

HOOGSTRATEN De restaurantdag op donderdag 26 
september zal opnieuw in twee shiften gebeuren. Je 
hebt keuze uit mosselen of stoofvlees met frieten. De 
kostprijs bedraagt 15 euro voor mosselen en 12 euro 
voor stoofvlees. Inclusief aperitief bij aankomst (cava of 
fruitsap). Inschrijven vanaf 26 augustus tot 19 
september of tot volzet. 
aal ouders en kinderen jonger dan drie 

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 SEPTEMBER 
Datum Plaats Menu 

02/09 Hoogstr Spinaziesoep, boomstammetje, jus, boterbonen, natuuraardappelen, tiramisu 

03/09 Hoogstr Minestrone, varkensmignonette, tijmsaus, gestoofde prei, puree, chocoladepudding 

04/09 
Hoogstr 
Meerle 

Savooikoolsoep, kippenbil in druivensaus, rauwkost, frieten, ijsje 
Savooikoolsoep, kippenbil in druivensaus, salade, gebakken aardappelen, rijstpap 

05/09 Hoogstr Slasoep, spaghetti bolognaise, speculoosmousse 

06/09 Hoogstr Tomatengroentesoep, vispannetje met juliennegroente, puree, rijstpap 

09/09 Hoogstr Rapensoep, cordon bleu, vleesjus, wortelen, aardappelen, crème Liègeoise mokka  

10/09 Hoogstr Tomatensoep, hespenrolletje met witloof en puree, duopudding 

11/09 
Hoogstr 
Meerle 

Peterseliesoep, balletjes in tomatensaus, salade, frieten, ijsje 
Peterseliesoep, balletjes in tomatensaus, cresson, puree, ijsje 
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12/09 Hoogstr Pompoen/wortelsoep, varkenslapje, choronsaus, bloemkool, natuuraardappelen, kokosmousse 

13/09 Hoogstr Erwtensoep met munt, koolvis, kreeftensaus, knolselderpuree, panna cotta met coulis 

16/09 Hoogstr Kruidenkaassoep, Parmentierschotel met gehakt, jus, wortelen, crème Liègeoise vanille 

17/09 Hoogstr Tomatengroentesoep, varkensmignonette, ajuinsaus, prinsessenbonen, aardappelen, pudding 

18/09 Hoogstr 
Meerle 

Preisoep, vol-au-vent, rauwkost, frieten, ijsje 
Preisoep, mimosaburger, graantjesmosterdsaus, broccolipuree, aardbeimousse 

19/09 Hoogstr Andalusische soep, mimosaburger, graantjesmosterdsaus, broccolipuree, aardbeimousse 

20/09 Hoogstr Pastinaaksoep, gegratineerde vis, veloutésaus, oventomaat, puree, griesmeel met rozijnen 

23/09 Hoogstr Venkelsoep, varkensbrochette, jagerssaus, wortelpuree, crème Liègeoise chocolade 

24/09 Hoogstr Bloemkoolsoep, witte pens, jus, appelmoes, gebakken aardappelen, pudding met rozijnen 

25/09 Hoogstr 
Meerle 

Tomatensoep met balletjes, goulash, paprika/wortelmix, frieten, ijsje 
Tomatensoep met balletjes, goulash, paprika/wortelmix, gebakken aardappelen, pudding  

26/09 Hoogstr RESTAURANTDAG | mosselen/stoofvlees - enkel ingeschreven deelnemers en abonnees - zie p.2 

27/09 Hoogstr Paprikasoep met basilicum, wijting, dijonaisesaus, gestoofde prei, puree, condérijst 

30/09 Hoogstr Tomatensoep, Ardeense burger, pepersaus, andijviepuree, tiramisu 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

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

 

HOOGSTRATEN KALENDER SEPTEMBER 

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 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 KOOKTEAM begeleiden koffieleut, smulnamiddag, restaurantdag cafetaria 

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM zaalversiering en tafeldecoratie cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks van 06/08 tot 07/10 
 

TENTOONSTELLING ‘GEBOORTE’ - evolutie van zwangerschappen, 
geboortes en kraamtijd - tijdens openingsuren - gratis toegang 

expogang 
 

Dagelijks van 15/08 tot 07/10 HERINNERINGSRUIMTE ‘GEBOORTE’ - materialen uit de kraamtijd van 
bewoners wzc - gratis - toegankelijk wanneer deur openstaat 

vergaderzaal 
wzc 

Dagelijks van 03/09 tot 07/10 
 

TENTOONSTELLING ‘BRILMONTUREN’ - verzameling van Dianne 
Verheyen - tijdens openingsuren - gratis toegang 

inkomhal 

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 

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

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 - 
inschrijven niet nodig 

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u30 

Variabel Vanaf 16/09 NIEUWE REEKS GEHEUGENTRAINING - elke maandagnamiddag 
(inschrijven van 02/09 tot volzet) - zie pagina 1 

leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
02/09 

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

cafetaria 

Dinsdag 
03/09 

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

cafetaria 

Donderdag 
05/09 

19u00 21u30 MANTELZORGCAFÉ DEN ERDBISM - EHBO bij levensbedreigende 
situaties - vooraf inschrijven - gratis   

leslokalen 

Vrijdag 
06/09 

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

cafetaria 

Woensdag 
18/09 

10u00 16u00 WEEK VAN DE DEMENTIE - demo hulpmiddelen en uitleg - Kim 
Michielsen - inschrijven niet nodig - gratis 

cafetaria 

Donderdag 
19/09 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN ‘KEUKENFANTASTIE’ - les voormiddag en les namid-
dag - 12 euro (incl. materiaal en consumptie) - inschrijven tot 12/09 

leslokalen 

Zaterdag 
21/09 

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

cafetaria 

Woensdag 
25/09 

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

leslokalen 

Donderdag 
26/09 

11u30 
13u00 

12u45 
14u15 

RESTAURANTDAG ‘MOSSELSOUPER – STOOFVLEES’ 
mosselen €15 of stoofvlees €12 - inschrijven tot 19/09 of tot volzet 

cafetaria 

Vrijdag 
27/09 

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

extern 

Zaterdag 
28/09 

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

leslokalen 

 

MEERLE KALENDER SEPTEMBER 

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  

Dinsdag 10u00 11u30 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 

Woensdag 
18/09 

13u30 16u00 BLOEMSCHIKKEN ‘KEUKENFANTASIE’ - 12 euro (incl. materiaal en 
consumptie) - inschrijven tot 11/09 

zaal 

Donderdag 
26/09 

11u00 16u00 UITSTAP MET DE LIJN NAAR MOSSELSOUPER IN HOOGSTRATEN 
mosselen €15 of stoofvlees €12 - busticket €3,20 - inschrijven tot 19/9 

cafetaria 

 

MEERSEL-DREEF KALENDER SEPTEMBER 

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 

 


