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VERVOERSBEWIJZEN DE LIJN
Ruil tijdig je magneetkaart om
Sinds 1 juli zijn op
de bussen en
trams van De Lijn
de ontwaardingstoestellen voor
vervoersbewijzen
op magneetkaart
verwijderd. Dit
wil zeggen dat je niet meer kan betalen met je papieren
magneetkaart. Heb je nog een vervoersbewijs op
magneetkaart? Ruil deze om voor 30 september 2020
via een online tool of De Lijnwinkel. De mobiele
lijnwinkel komt elke derde dinsdag van de maand van
08u00 tot 12u30 naar Hoogstraten. Je vindt de lijnwinkel
op de Vrijheid t.h.v. apotheek Fransen.
Hoe moet ik dan nu betalen op de bus of tram?
• De goedkoopste optie is om een vervoersbewijs te
nemen via een app of sms.
• Voor occasionele reizigers is het mogelijk om op de
bus of tram contactloos te betalen met je
bankkaart, smartphone of slim horloge.
• Koop een elektronische lijnkaart via een
verkooppunt in je buurt.
• Aan ongeveer 200 haltes in Vlaanderen (niet in
Hoogstraten) staat een ticketautomaat waar je een
vervoersbewijs kan aankopen.
Wil je de app installeren? Of je magneetkaart omruilen
via de online tool? Maar weet je niet hoe je hieraan
moet beginnen? Contacteer de centrumleiding van het
dienstencentrum
via
03 340
16
30
of
dienstencentrum@hoogstraten.be en dan gaan we
samen met je op zoek naar een nabije oplossing op
maat.

CAFETARIA
Toegankelijk voor bewoners WZC en familieleden
HOOGSTRATEN De cafetaria van het dienstencentrum is
al lange tijd gesloten voor bezoekers. Aangezien onze
cafetaria een gedeelde in- en uitgang met het
woonzorgcentrum heeft en we onze ruimtes niet kunnen
afsluiten, zijn we afhankelijk van de richtlijnen en
voorzorgsmaatregelen die het woonzorgcentrum
hanteert. Daarom is de cafetaria momenteel enkel nog
maar toegankelijk voor bewoners van het
woonzorgcentrum en hun familieleden via reservatie op
vooraf bepaalde momenten. Stapsgewijs en volgens de

evolutie van COVID-19 hopen we je binnenkort te
kunnen meedelen dat onze deuren terug opengaan. We
missen de gezelligheid en de ambiance van onze anders
zo bruisende cafetaria.
Maar in de tussentijd zitten we zeker niet stil. We
proberen voor onze bestaande activiteiten zo veel
mogelijk te zoeken naar haalbare alternatieven buiten
op de campus of op andere locaties. Lees hiervoor
verder in de Centrumkrant.

Benieuwd hoe de cafetaria er momenteel uitziet?
Het internetcafé had al
nieuwe computers die vlotter
navigeren. Nu is de ruimte
nog verder aangekleed met
nieuw behang. Wat vind je
ervan? Computer je graag in
een groene omgeving?
Daarnaast monteerde Jan De
Keuster scheidingselementen
voor de cafetaria. Dit om
gezellige
zithoekjes
te
creëren. Gezien de huidige
situatie
komen
de
verplaatsbare
scheidingselementen al heel goed van
pas. Momenteel worden de
plantenbakken gebruikt om
de zitruimte af te bakenen en
de looprichting in de cafetaria
aan te duiden.
Het decoteam leverde weer
prachtig werk om de cafetaria
sfeervol te decoreren. Met de
fleurige hartjes willen ze de
bezoekers warm onthalen.
Alle vrijwilligers dragen steeds
een mondneusmasker. Niet
enkel de toogvrijwilligers.
Maar ook de vrijwilligers
tijdens
activiteiten,
het
middag- of dorpsrestaurant, ...
Het is niet altijd aangenaam,
maar voor ieders gezondheid
doen ze dit plichtsbewust.
Waarvoor onze hartelijke
dank!
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VRIJWILLIGERS INTERNETCAFÉ

KOFFIELEUTEN ZOMEREDITIE

Heeft de digitale wereld voor jou geen geheimen?

03/08: blij weerzien buiten op het terras

HOOGSTRATEN/MEERLE voor het internetcafé in
Hoogstraten en Meerle zoeken we enthousiaste
vrijwilligers om het team te versterken. Ben je
gepassioneerd door
computers, tablets,
smartphones,
softwareprogramma’s
of internet? Deel je
deze kennis graag met
anderen? Of zoek je
graag mee uit hoe
bijvoorbeeld
een
fietscomputer werkt?
Dan ben jij de
geschikte vrijwilliger
die we zoeken. Je
kiest zelf hoeveel tijd je hiervoor wil vrijmaken. Het
internetcafé in Meerle vindt plaats op maandag en in
Hoogstraten op dinsdag. Op beide locaties telkens van
13u00 tot 16u30. Op termijn willen we ook een
internetcafé openen in Meer. Bij interesse of voor meer
info, contacteer ons.

HOOGSTRATEN Op maandag 3 augustus nodigen we je
graag uit om mee te komen koffieleuten. Niet in de
vertrouwde omgeving van de cafetaria, maar wel bij
goed weer op terras van het dienstencentrum. Om
14u00 geraak je via de buitentrap bij het terras. Is het
niet mogelijk om trappen te nemen? Wend je naar de lift
bij het centrale onthaal. Van daaruit word je begeleid
naar het terras. Je betaalt 2 euro voor koffie of thee met
een koek. Inschrijven is mogelijk tot 31 juli om 15u30.

NIEUWE TENTOONSTELLINGEN
Heb je een hobby en wil je graag tentoonstellen?
HOOGSTRATEN In het dienstencentrum hebben we een
tentoonstellingsruimte in de inkomhal en expogang.
Schilder, teken, knutsel of boetseer je graag? Heb je een
mooie verzameling die je graag tentoonstelt? Laat het
ons weten. Elke maand geven we iemand anders de kans
om tentoon te stellen. Uiteraard is de tentoonstelling
enkel geopend van zodra het dienstencentrum in
Hoogstraten terug vrij toegankelijk is.

BUURTBABBEL
Elke dinsdag- en woensdagvoormiddag, welkom!
MEERLE Sinds juli is onze werking in de refter van Vrije
Basisschool De Klimtoren heropgestart. Elke dinsdag- en
woensdagvoormiddag van 10u00 tot 12u00 wordt er
gezellig gebabbeld
bij een tas koffie of
thee. Niet knus dicht
bij elkaar, maar wel
op
een
veilige
afstand van elkaar.
Kranten zijn voorlopig nog niet aanwezig, omdat deze niet mogen worden
doorgegeven van persoon tot persoon. Dit als
voorzorgsmaatregel om besmetting te vermijden. Maar
neem gerust je eigen krant mee als je deze graag leest in
het dienstencentrum.
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BREIGROEPJE HANDIGE HANDJES
04/08: breien en babbelen, een mooie synergie
HOOGSTRATEN Breien is een hobby die je doet op jezelf.
Maar niets is leuker dan samen in groep te werken aan
je eigen creatie. De handige handjes komen op dinsdag 4
augustus
om 13u00 samen in zaal Pax, Dokter
Versmissenstraat
3,
Hoogstraten. Wil je
deelnemen?
Kom
gerust eens kijken en
sluit bij aan. Wees je
ervan bewust dat het
drankaanbod beperkt
is. Er zal enkel gratis water te verkrijgen zijn. Drink je
graag iets anders? Neem dan je eigen flesje drinken of
thermos mee.

MANTELZORGCAFÉ DEN ERDBISM
06/08: zomerwandeling
HOOGSTRATEN Op 6 augustus vanaf 14u00 ben je van
harte welkom bij het mantelzorgcafé Den Erdbism om na
lange tijd nog eens met elkaar in gesprek te kunnen
gaan. Daarnaast trekken we erop uit voor een
zomerwandeling die rolstoeltoegankelijk is. Neem je
graag je zorgbehoevende mee tijdens de wandeling? Dit
kan altijd. Het mantelzorgcafé gaat door in zaal Pax in
Dokter Versmissenstraat 3, Hoogstraten, dus niet in de
lokalen van het lokaal dienstencentrum. Omwille van de
coronamaatregelen zouden we graag hebben dat
iedereen die deelneemt, voorzien is van een
mondmasker. Dit zodat we voor iedereen een veilige
omgeving kunnen creëren. Indien je je in de ochtend
niet goed voelt, gelieve dan thuis te blijven en het aan
ons te laten weten. Inschrijven doe je via 0473 34 67 90
of joke.vanleeuwenborgh@hoogstraten.be.

LIEVER ACTIEVER BUITEN
12/08: trage wandeling met beweegoefeningen
HOOGSTRATEN Liever actiever gaat naar buiten. De
vrijwilligers nemen je bij goed weer mee voor een trage
wandeling die perfect op tempo is voor deelnemers met

een rollator. Na de wandeling word je begeleid bij de
beweegtoestellen op Campus Stede Akkers. Mis je het
zetelfietsen enorm? Weet dan dat je ook in openlucht
vanop een bankje kan zetelfietsen. Om de activiteit af te
sluiten is er de mogelijkheid om bij een glas verfrissend
water op het terras van het Neerhof na te babbelen.
Deelname is gratis. Inschrijven is mogelijk tot 7 augustus.

BLOEMSCHIKKEN
19/08 en 20/08: creëer je bloemstuk in terra cotta
HOOGSTRATEN/MEERLE De bloemschikbegeleidsters
zijn blij om opnieuw bloemschiklessen te mogen geven.
Ze werkten voor augustus een thema ‘in terra cotta’ uit.
In Meerle is er een les op woensdagnamiddag 19
augustus. In Hoogstraten is dit op donderdagnamiddag
20 augustus in zaal Pax, Dokter Versmissenstraat 3. De
lessen starten telkens om 13u30. Voor elke les moet je
apart inschrijven. Het materiaal en een consumptie is in
het lesgeld inbegrepen. Inschrijven kan tot 12/08 voor
de les in Meerle en tot 13/08 voor Hoogstraten.

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 vrijwiliger 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 vertrouwde cafetaria.

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 in verband met het naleven van de
afstandsregels in de ruimte.

dan drie

MENU AUGUSTUS
Datum
03/08
04/08
05/08

Plaats
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr
Meerle
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr
Meerle
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr
Meerle
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr
Meerle
Hoogstr
Hoogstr
Hoogstr

Menu

Erwtensoep met munt, cordon bleu, jus, andijvie, natuuraardappelen, crème liegoise vanille
Pompoen-wortelsoep, witloof met ham, kaassaus, puree, griesmeel met rozijnen
Slasoep, gebraad met ratatouille, frieten, ijsje
Slasoep, witloof met ham, kaas, puree, chocolademousse
Tomatensoep, hespenspek , blackwellsaus, bloemkool, gebakken aardappelen, chocolademousse
06/08
Peterseliesoep, koolvis met kreeftensaus, venkelpuree, mokkapudding
07/08
Kruidenkaassoep, parmentierschotel met wortelen en jus, crème liegoise mokka
10/08
Tomatengroentesoep, mignonette, ajuinsaus, gebakken witloof, natuuraardappelen, condezrijst
11/08
Kervelsoep, vol-au-vent, tuinkers, frieten, ijsje
12/08
Kervelsoep, Ardeense burger met graantjesmosterdsaus, pompoenpuree, yoghurt met fruit
Andalousische soep, Ardeense burger met graantjesmosterdsaus, pompoenpuree, kokosmousse
13/08
Preisoep, gegratineerde vis met veloutésaus, boontjes, puree, speculoospudding
14/08
Currysoep, mimosaburger, pepersaus, andijviepuree, crème liegoise chocolade
17/08
Tomatensoep & balletjes, kalkoenlapje, honingtijmsaus, erwten, wortelen, aardappelen, rijstpap
18/08
Groentesoep, runderstoofvlees, witloofsalade, frieten, ijsje
19/08
Groentesoep, kalkoenlapje, honingtijmsaus, erwten, wortelen, aardappelen, aardbeienmousse
Venkelsoep, macaroni met ham, kaas, broccoli, aardbeimousse
20/08
Paprikasoep & basilicum, hokifilet, dillesaus, venkel in curryroom, puree, vanillepudding rozijnen
21/08
Komkommersoep, varkensbrochette met jagerssaus, wortelpuree, crème liegoise vanille
24/08
Knolseldersoep, witte pens met jus, appelmoes, gebakken aardappelen, griesmeel
25/08
Waterkerssoep, Ardeens gebraad, rode wijnsaus, boterbonen, frieten, ijsje
26/08
Waterkerssoep, witte pens met jus, appelmoes, gebakken aardappelen, griesmeel
Ajuinsoep, kalkoenlapje, jus, spinaziepuree, straciatellamousse
27/08
Champignonsoep, wijting met dijonaisesaus, gestoofde prei, puree, duopudding
28/08
Witloofsoep, chipolata met jus, broccolimix, natuuraardappelen, crème liegoise mokka
31/08
Allergisch voor bepaalde ingrediënten?
Vraag de chef-kok voor het bestellen van je maaltijd om informatie over de aanwezige allergenen.
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HOOGSTRATEN KALENDER AUGUSTUS
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
Ma t/m vr

09u00

18u00

12u00

13u00

Wekelijks

Zaterdag: 10u00-12u30

WASSALON - gesloten: Ervaar je problemen bij het doen van je was?
Wij zoeken mee naar een gepaste oplossing.
MIDDAGRESTAURANT - tijdelijk enkel toegankelijk voor abonnees
SALON STEDE AKKERS - meer info via kapster & schoonheidsspecialiste
SCHOONHEIDSSPECIALISTE

0479 87 74 33

KAPSTER

0492 85 50 10

leslokalen

TERRAS ATELIER (De Feftig) - vrije toegang - enkel bij goed weer terras heilig
achter strijkatelier - koffie en thee 0,50 euro - i.s.m ’t Ver-Zet-je
bloedlaan

Meerdaagse activiteiten
Permanent animatieteam
Inschrijven als helper op
beurtrol kan doorlopend
Woensdag 13u30 15u30

KOOKTEAM
begeleiden koffieleut, smulnamiddag, restaurantdag
DECOTEAM
zaalversiering en tafeldecoratie
EXPOTEAM
tentoonstellingen
PETANQUE - recreatief spel - in samenwerking met Okra Hoogstraten gratis - inschrijven is niet nodig

cafetaria
cafetaria
inkomhal
het erf

KOFFIELEUTEN ZOMEREDITIE - gezellig samenzijn in openlucht (enkel
bij goed weer) - 2 euro (incl. koffie met koek) - inschrijven tot 31/07
BREIGROEPJE ‘handige handjes’ - samen breien en helpen aan
zelfgekozen werkstuk - eigen materiaal meebrengen - gratis –
inschrijven niet nodig
MANTELZORGCAFÉ DEN ERDBISM - zomerwandeling - gratis - vooraf
inschrijven
UITLEENPOST GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN - diverse genres
gratis te ontlenen - vrije toegang
LIEVER ACTIEVER BUITEN - trage wandeling en gebruik van
beweegtoestellen op campus - gratis - inschrijven tot 07/08
BLOEMSCHIKKEN ‘in terra cotta’ - 12 euro (incl. materiaal en
consumptie) - inschrijven tot 13/08
LOTGENOTEN ROUWVERWERKING - samenkomst personen in rouw buiten bij goed weer - gratis - inschrijven tot 21/08

terras LDC
(info zie p. 2)
zaal Pax

Eendaagse activiteiten
Maandag
03/08
Dinsdag
04/08

14u00

16u00

13u00

16u00

Donderdag
06/08
Vrijdag
07/08
Woensdag
12/08
Donderdag
20/08
Vrijdag
28/08

14u00

16u30

14u00

15u00

10u00

11u30

13u30

16u00

10u00

12u00

zaal Pax
tent onthaal
terras
Neerhof
zaal Pax
wordt nog
meegedeeld

MEERLE KALENDER AUGUSTUS
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
Woensdag

10u00
10u00
12u00

12u00
12u00
13u00

Eendaagse activiteiten
Woensdag 13u30 16u00
05/08
Woensdag 13u30 16u00
19/08
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BUURTBABBEL - ontmoetingsplaats voor een gezellige babbel - koffie zaal
en thee 0,50 euro
DORPSRESTAURANT - reserveren uiterlijk woensdag voordien 16u00 - zaal
beperkt aantal plaatsen
KOFFIELEUTEN - gezellig samenzijn - 2 euro (koffie met koek zaal
inbegrepen)
BLOEMSCHIKKEN ‘in terra cotta’ - 12 euro (incl. materiaal en zaal
consumptie) - inschrijven tot 12/08

