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DIGIDAK ZOEKT VRIJWILLIGERS 
Word vrijwilliger bij Digidak in Hoogstraten 

HOOGSTRATEN/MEERLE Digidak zoekt enthousiaste 
vrijwilligers die hun basiskennis rond computer, tablet 
en/of smartphone willen delen met beginners. U hoeft 
hiervoor zeker geen specialist te zijn. Een begeleider van 
Digidak helpt bezoekers tijdens de vrije inloop en geeft 
les in de basisbeginselen van werken met computer, 
tablet, smartphone, internet, sociale media, foto’s, en 
nog zoveel meer.  
 

U kiest zelf hoeveel tijd u hiervoor wil vrijmaken. U krijgt 
een opleiding om te leren hoe u deze taak het beste 
uitvoert. Jaarlijks biedt Digidak ook vormingsmomenten 
aan voor zijn vrijwilligers.  
 

Er zijn drie locaties in Hoogstraten: Digidak Meerle,  
Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers Hoogstraten en 
Openbare Bibliotheek Hoogstraten.  

 

Meer info: 014 71 11 03, hoogstraten@digidak.be, 
www.digidak.be 
 

INSCHRIJFMOMENTEN DIGIDAK 
Schrijf u in voor gratis computerlessen 

HOOGSTRATEN/MEERLE Heeft u weinig of nooit met de 
computer gewerkt? Heeft u een smartphone of tablet, 
maar weet u niet hoe deze optimaal te gebruiken? 
Digidak organiseert allerlei gratis initiatielessen voor 
prille beginners. U leert stap voor stap werken met 
elektronische apparaten en het internet.  
 

Vraag naar een overzicht van alle lessen aan de 
vrijwilligers tijdens de vrije inloopmomenten, haal uw 
folder bij het dienstencentrum of bekijk het aanbod op 
de website: www.digidak.be.  
 

Inschrijfmomenten per locatie  
Digidak Bibliotheek Hoogstraten (Lindendreef 1) 
Vrijdag 14 september van 9u00 tot 12u00 

Digidak LDC Stede Akkers Hoogstraten (Jaak Aertslaan 4) 
Vrijdag 21 september van 9u00 tot 12u00 
Digidak Meerle ( Gemeenteplein 3)  
Maandag 10 september van 13u30 tot 16u30 
Maandag 17 september van 13u30 tot 16u30 
 

Vrije inloopmomenten 
Na bovenstaande data kan u nog inschrijven tijdens 
volgende vrije inloopmomenten  
Digidak LDC Stede Akkers Hoogstraten (Jaak Aertslaan 4) 
Dinsdag van 13u00 tot 16u30 
Digidak Meerle ( Gemeenteplein 3)  
Maandag van 13u00 tot 16u30 
Meer info: 014 71 11 03, hoogstraten@digidak.be, 
www.digidak.be 
 

REPAIRCAFE 
15 september: samen spullen herstellen 

HOOGSTRATEN Vrijwilligers van het Repair Café geven u 
tussen 09u00-12u00 een eerlijk advies of de herstelling 
van uw elektrisch apparaat, meubel, kleding, juweel, … 
nog mogelijk en zinvol is. Kleine herstellingen gebeuren 
met uw hulp ter plaatse. Vrije gift is mogelijk. 
 

GEHEUGENTRAINING  
17 september: 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 mogelijk 
tot volzet. De kostprijs 
voor 12 lessen 
bedraagt 30  euro.  

 

EXTRA IJSJESDAG VOOR GOED DOEL 
19 september: t.v.v. Werelddag Dementie 

HOOGSTRATEN In de periode rond Werelddag Dementie 
(21 september) worden extra inspanningen gedaan om  
initiatieven rond dementie in de kijker te plaatsen. In de 
cafetaria van het dienstencentrum wordt op 
woensdagnamiddag 19 september een extra ijsjesdag 
georganiseerd waarvan de opbrengst naar zo’n initiatief 
gaat. In dezelfde periode staat er ook een 
tentoonstelling.  
 
 

Centrumkrant 
ABONNEMENT 
Verzending per e-mail 
is gratis. Verzending 
per post kost 6 euro 
per jaar. 
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BLOEMSCHIKKEN  
19 en 20 september: Bloemen vs. Groenten 

HOOGSTRATEN/MEERLE Onder begeleiding van Lyd 
Vermeeren kan u dit najaar zowel in Hoogstraten als in 
Meerle elke maand een mooi bloemstuk maken. Elke 
lesdag heeft een verschillend onderwerp. In september 
verwijst het thema ‘Bloemen versus Groenten’ naar het 
jaarlijks wederkerend evenement ‘Hoogstraten in 

Groenten en 
Bloemen’. Het 
materiaal en een 
consumptie zijn in 
het lesgeld 
inbegrepen. In 
Meerle (Chiro-lokaal) 
is er les op 19 
september om 
13u30. Inschrijven 

kan tot de woensdag voordien om 16u00. In Hoogstraten 
is er les op donderdag 20 september om 09u30 en 
13u30. Voor elke les moet u apart inschrijven en dit kan 
tot de donderdag voordien.  
 

MOUTERIJQUIZ NIEUWE DATUM 
21 september: algemene kennisquiz 

HOOGSTRATEN De mouterijquiz was gepland in juli maar 
viel samen met de kwartfinale van de Rode Duivels en 
werd daarom uitgesteld. De nieuwe 
datum is 21 september om 20u00. 
Inschrijven kan voor 14 september met 
maximum 6 personen per ploeg en 
kost 15 euro t.v.v. Buurtcomité De 
Mouterijstraat leeft! Inschrijven via: 
0471 66 15 91 
buurtwerk@hoogstraten.be. 
 

CONTACTKOOR RESONANZ 
22 september: receptie o.w.v. 5-jarig bestaan 

HOOGSTRATEN Het Contactkoor Resonanz bestaat 5 
jaar. Dit jubileumjaar wordt gevierd met een bescheiden 
receptie na het zingen. Het contactkoor is een 
zangbijeenkomst voor mensen met dementie die samen 
met hun familie en vrienden zingen. 
 

1 JAAR DIENSTENCENTRUM MEERLE 
26 september: feestmoment met mosselsouper 

MEERLE Op woensdag 26 september viert het 
dienstencentrum zijn éénjarig bestaan in Meerle. Dit 
heuglijke moment willen we samen met u vieren. Tussen 
12u00 en 13u00 is er een mosselsouper (meer info 
elders). Na het mosselsouper wordt het aanbod van het 
dienstencentrum voor 2019-2020 toegelicht en een stand 
van zaken gegeven over het buurtzorgnetwerk en Goei 

Geburen. Om 13u30 start de muzikale namiddag met 
feestelijke muziek van Discobar 45 toeren. Zij halen hun 
beste vinylplaten boven om u ongetwijfeld een 
aangename namiddag te bezorgen. En weet, dansen is 
toegestaan.  

 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
Restaurantdag mosselsouper  

MEERLE Op woensdag 26 september worden in Meerle 
mosselen of stoofvlees mét frieten geserveerd. Een 
primeur! U leest het goed, er zullen namelijk frieten 
aangeleverd worden door een nabijgelegen frituur. De 
kok van het dienstencentrum kookt ter plaatse verse 
mosselen. Bij aankomst krijgt u een aperitief (cava of 
fruitsap). De kostprijs voor het aperitief, mosselen of 
stoofvlees met frieten bedraagt 15 euro.  Inschrijven is 
mogelijk vanaf 22 augustus tot 19 september of tot 
volzet.  
 

HOOGSTRATEN Op donderdag 27 september wordt in 
Hoogstraten een mosselsouper georganiseerd. Dit keer 
onder andere omstandigheden. Vanwege de grote 
belangstelling voor de restaurantdagen wil de 
centrumraad van het dienstencentrum een andere 
formule testen om meer mensen te kunnen ontvangen 
tijdens een restaurantdag en dat door twee shiften te 
voorzien. Dit testen we in september voor de eerste keer 
uit. U kan zich inschrijven voor shift 1 (11u30-12u45) of 
shift 2 (13u00-14u15). 
De kostprijs voor 
mosselen of stoofvlees 
met frieten bedraagt 15 
euro. Inclusief aperitief 
bij aankomst (cava of 
fruitsap).  Inschrijven 
vanaf 22 augustus tot 
20 september of tot 
volzet.  
 

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 
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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 om 16u00. 

 

MENU SEPTEMBER 
Datum Plaats Menu 

03/09 Hoogstr Kervelsoep met balletjes, varkensreepjes in zoetzure saus, groenterijst, crème Liègeoise mokka 

04/09 Hoogstr Gevogeltesoep, kalkoenpavé, jus, broccoli, natuuraardappelen, chocoladeflan  

05/09 Hoogstr 
Meerle 

Seldersoep, rundsstoofvlees, salade, frieten, ijsje 
Seldersoep, kalkoenpavé, jus, broccoli, natuuraardappelen, chocoladeflan 

06/09 Hoogstr Witloofsoep, gebakken kipfilet, bruine jus, wortelpuree, kokosmousse 

07/09 Hoogstr Peterseliesoep, tongrolletjes in witte wijnsaus, oventomaat, puree, rijstpap 

10/09 Hoogstr Paprikasoep, kalkoenpavé met kerriesaus, ananas, rijst, crème Liègeoise vanille 

11/09 Hoogstr Champignonsoep, rundsburger Provençale, sperziebonen, natuuraardappelen, sabayon 

12/09 Hoogstr 
Meerle 

Groentebouillon, kipfilet, peperroomsaus, salade, frieten, ijsje 
Groentebouillon,  kipfilet, peperroomsaus, salade, gebakken aardappelen, sabayon 

13/09 Hoogstr Pompoensoep, cordon bleu met jus, knolselder, puree, chocolademousse 

14/09 Hoogstr Preisoep met vermicelli, gevuld zalmrolletje, vissaus, spinaziepuree, griesmeel 

17/09 Hoogstr Courgettesoep, wok met runderreepjes, rijst, crème Liègeoise vanille 

18/09 Hoogstr Groentebouillon, balletjes in tomatensaus, selder, puree, panna cotta  

19/09 Hoogstr 
Meerle 

Aardappelsoep, kalkoengebraad met champignonroomsaus, salade, frieten, ijsje 
Aardappelsoep, kalkoengebraad , champignonroomsaus, erwten en wortelen, puree, panna cotta 

20/09 Hoogstr Spinaziesoep, spaghetti bolognaise, stracciatellamousse   

21/09 Hoogstr Bloemkoolsoep, gebakken kipfilet, ratatouille, natuuraardappelen, condérijst  

24/09 Hoogstr Broccolisoep, kippenbil, appelmoes, natuuraardappelen, bitterkoekjesvla 

25/09 Hoogstr Knolseldersoep, varkensmignonette, mosterdsaus, spinaziepuree, speculoospudding 

26/09 Hoogstr 
Meerle 

Minestrone, rundsburger Provençale, salade  
Verjaardagsfeest: aperitief, mosselen of stoofvlees – vooraf inschrijven, zie pag. 4 

27/09 Hoogstr RESTAURANTDAG | mosselen/stoofvlees - enkel   ingeschreven deelnemers en abonnees - zie p.2 

28/09 Hoogstr Kerriesoep, gepaneerde pladijs, cresson, tartaar, puree, vanilleflan 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

Vraag de chef-kok voor het bestellen van uw 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 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 3 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 
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Meerdaagse activiteiten 
Permanent animatie team KOOKTEAM begeleiden koffieleut, smulnamiddag, restaurantdag cafetaria 

Inschrijven als helper op 
beurtrol kan doorlopend 

DECOTEAM zaalversiering en tafeldecoratie cafetaria 

EXPOTEAM tentoonstellingen inkomhal 

Dagelijks TENTOONSTELLINGEN - tot 06/09 collectie schaapjes Fons van Dijck (60 
jaar priester) - tot 17/09: foto’s Hoogstraten in Groenten en Bloemen  
door Alfons Schrauwen - vanaf 18/09: Werelddag Dementie  

inkomhal  
expogang 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 

Voormid. 10u00 11u30 

Namiddag 13u30 16u00 
 

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

het erf 

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

cafetaria 
 Vrijdag 13u30 16u30 

Variabel Vanaf 17/09 NIEUWE REEKS GEHEUGENTRAINING - elke maandagnamiddag 
(inschrijven tot volzet) – zie pagina 1 

leslokalen 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
03/09 

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

cafetaria 

Dinsdag 
04/09 

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

cafetaria 

Zaterdag 
15/09 

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

cafetaria 

Woensdag 
19/09 

14u00 16u00 IJSJESDAG EXTRA - naar aanleiding van Werelddag Dementie -
opbrengst voor Alzheimerliga 

cafetaria 

Donderdag 
20/09 

09u30 
13u30 

12u00 
16u00 

BLOEMSCHIKKEN ‘BLOEMEN VS. GROENTEN’  - les voormiddag en les 
namiddag - 12 € incl. materiaal en consumptie - inschrijven tot 13/09 

leslokalen 

Zaterdag 
22/09 

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

leslokalen 

Woensdag 
26/09 

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

leslokalen 

Vrijdag 
28/09 

10u00 12u00 LOTGENOTENGROEP ROUWVERWERKING - samenkomst personen in 
rouw -  inschrijven na afspraak - gratis 

leslokalen 

 

MEERLE KALENDER SEPTEMBER 

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 

 14u00 16u00 ONTHAAL - inschrijvingen, info, advies 

Eendaagse activiteiten 

Woensdag 
19/09 

14u00 16u30 BLOEMSCHIKKEN ‘BLOEMEN VS. GROENTEN’ - 12 euro incl. materiaal 
en consumptie - inschrijven tot 12 september  

zaal 

Woensdag 
26/09 
 
 

12u00 13u00 MOSSELSOUPER - 15 euro - inschrijven tot 19 sept. of volzet - zie pag. 2 zaal 

13u00 13u30 VOORSTELLING AANBOD dienstencentrum en buurtzorgnetwerk 
2019-2020 - gratis - vrije toegang 

13u30 16u00 VINYLPLAATJES DRAAIEN DOOR DISCOBAR 45 TOEREN - gratis - 
inschrijven niet nodig  

 


