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BUURTRESTAURANT LDC 
Goed om weten! 

Doorheen de week bieden we in ons lokaal 
dienstencentrum van Hoogstraten, Meer en Meerle 
tegen een schappelijk prijs warme maaltijden aan. We 
lijsten graag even op waarmee je best rekening houdt bij 
je bezoek aan het restaurantgebeuren in het LDC van 
jouw keuze of buurt.    
 
HOOGSTRATEN Op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag kan je een warm middagmaal eten in de 
cafetaria van LDC Stede Akkers. 
 
Zonder reservatie… zolang de voorraad strekt! 
Zolang er voorraad is, kan je tussen 12u15 en 13u00 
zonder reservatie aanschuiven aan het zelfbedienings-
buffet. Mochten onverhoopt alle dagschotels uitverkocht 
zijn, dan is er als alternatief nog altijd een kom soep, een 
broodje met beleg, een slaatje of een stuk gebak te koop 
uit de koeltoog aan de bar. 
 
Wil je zeker zijn? Reserveren is de boodschap! 
Wil je zeker zijn van je maaltijd, dan vragen we je om 
minimaal 2 werkdagen vooraf te reserveren. Reserveren 
kan door een eetbon op te halen in LDC Hoogstraten, LDC 
Meerle, LDC Meer of aan het onthaal van het Gastenhuys. 
Ga de dag zelf met je eetbon naar de toog van de 
cafetaria, betaal aan de toogvrijwilliger en haal 
vervolgens je maaltijd op aan het buffet naast de toog. 
Reserveer zeker als je met meer dan 6 personen komt 
eten. 
 
Kom je regelmatig eten? Dan word je beter abonnee. 
Wil je vaker komen eten? Word dan abonnee. Dan ben je 
alle dagen van de week, ja ook in het weekend, welkom 
en krijg je een aangepast tarief.  Bovendien worden onze 
abonnees bediend aan de tafel. 
 

 

MEER/MEERLE Op dinsdag serveren we een warme 
maaltijd in de cafetaria van het LDC in Klooster Meer en 
op woensdag in Raadhuis Meerle. Wil je gezellig mee-
eten? Reserveer je driegangen dagmenu tot 2 werkdagen 
vooraf. Het menu 
hangt maandelijks 
uit op de locatie of 
lees je verderop in 
de Centrumkrant. 
Aangezien het eten 
warm wordt aan-
geleverd vanuit de 
keuken op campus Stede Akkers in Hoogstraten is 
reserveren verplicht. Om praktische redenen wordt 
gevraagd om stipt om 12u00 aanwezig te zijn voor het 
opdienen van de maaltijd. Het is niet mogelijk om later 
aan te sluiten, tenzij bij uitzondering en anders overeen-
gekomen met de centrumleiding.  
 

WARME DAGEN, ZORG DRAGEN 

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed! 

Wees voorbereid 
Volg de weersvoorspellingen. Smeer jezelf in en zorg dat 
je steeds water bij hebt. 
Drink voldoende 
Drink meer dan gewoonlijk. Ook als 
je geen dorst hebt. Geef de 
voorkeur aan water, maar koffie of 
thee kunnen ook.  
Hou jezelf koel 
Draag een hoofddeksel en zoek 
zoveel mogelijk de schaduw op. 
Draag losse en lichte kledij en 
vermijd zware inspanningen.  
Hou je woonruimte koel 
Benut je zonnewering maximaal. Zet ramen en deuren 
open zolang het buiten koeler is dan binnen.  
 

ZOMERVAKANTIE 

Sluitingsdagen en feestdagen in juli en augustus 

 

Tijdens de maanden juli en augustus 
wijken de openingstijden af omwille 
van de zomervakantie en enkele 
feestdagen. We zetten op een rijtje wat de regeling is 
voor het LDC in jouw buurt.  
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Sluitingsdagen: 
11/07: LDC Raadhuis Meerle  
21/07: LDC Klooster Meer  
25/07 t/m 04/08: LDC en BiB Raadhuis Meerle 
15/08: LDC Klooster Meerle  
22/08 t/m 01/09: LDC en BiB Klooster Meer 
 
Ook de vrijwilligers van het internetcafé in Meer en 
Meerle genieten van welverdiende vakantie. Kijk in de 
kalender om te weten wanneer het internetcafé in Meer 
of Meerle gesloten is. Het internetcafé met computer-
assistentie in de cafetaria van LDC Stede Akkers 
Hoogstraten blijft de hele zomer open volgens de 
gebruikelijke openingstijden. 

MUZIKALE SMULNAMIDDAG 
2 augustus: muziek en verfrissende ijsjes 

HOOGSTRATEN Op dinsdag 2 augustus van 14u00 tot 
16u00 komt Discobar 45 toeren de cafetaria van Stede 
Akkers opluisteren met hun plaatjes en kan je smullen van 
verfrissende ijsjes. Noteer het alvast in je agenda. Het 
belooft een gezellige namiddag te worden. Kom je ook? 

 

KALENDER JULI 

 

Permanent wekelijks aanbod 
Maandag tot 
en met 
donderdag 

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

cafetaria 

12u15 13u00 BUURTRESTAURANT - vrije inkom cafetaria 

13u00 16u30 CAFETARIA, GEZELSCHAPSSPELEN, FOLDERS, KRANTEN, TIJD-
SCHRIFTEN - consumpties betalend - vrije inkom 

cafetaria 

10u00 16u30 INTERNETCAFÉ - gratis gebruik van computers - vrije inkom cafetaria 

10u00 16u30 WEGGEEFHOEK - gratis - tweedehands boeken en multimedia  cafetaria 

10u00 16u30 WASSALON - reservatie 1 werkdag vooraf wassalon 

Vrijdag  
tot en met 
zondag 

13u00 16u30 CAFETARIA, GEZELSCHAPSSPELEN, FOLDERS, KRANTEN, TIJD-
SCHRIFTEN - consumpties betalend - vrije inkom 

cafetaria 

13u00 16u30 INTERNETCAFÉ - gratis gebruik van computers - vrije inkom cafetaria 

13u00 16u30 WEGGEEFHOEK - gratis - tweedehands boeken en multimedia cafetaria 

Dagelijkse activiteiten 
30/06 tot 24/07 TENTOONSTELLING WIELERENNEN - verzameling van Jef Snyers over 

wielrennen met bijzondere aandacht voor enkele stukken uit het 
archief van de “Veloclub” van Hoogstraten.    

expogang 
inkomhal 

Wekelijks activiteiten 
Maandag 10u00 11u30 LINE DANSEN - les 1 euro, oefenen gratis - doorlopend mogelijkheid 

tot inschrijven voor les of plaats op wachtlijst 
pax  

Dinsdag 13u00 16u30 COMPUTERASSISTENTIE - begeleiding vrijwilligers - info pc, tablet, 
smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 

cafetaria 

 13u00 15u30 BREIGROEPJE DE HANDIGE HANDJES - samen breien en helpen aan 
zelfgekozen werkstuk - eigen materiaal meebrengen - gratis 

leslokalen 
of terras 

Woensdag 13u30 15u30 PETANQUE - recreatief spel - in samenwerking met Okra Hoogstraten 
- gratis - inschrijven is niet nodig 

het erf 

Vrijdag 14u00 16u00 GEZELSCHAPSSPELEN - Rummikub, Uno, pitjesbak, … - gratis - 
inschrijven niet nodig  

cafetaria  
 

Eendaagse activiteiten 

Maandag 
04/07 

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

cafetaria  

Stede Akkers Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten  
03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
 

LDC Hoogstraten 
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BUURTRESTAURANT JULI 
 

Datum Menu 

04/07 Tomatensoep met balletjes, kalkoenlapje met jus, groentekrans, natuuraardappelen, crème Liégoise mokka 

05/07 Groentesoep, kalfsbrood met vleesjus, appelmoes en gebakken aardappelen, condérijst 

06/07 Minestrone, runderstoofvlees met witloofsalade en frieten, ijsje 

07/07 Slasoep, gebakken kip met currysaus en groenterijst, speculoosmousse 

11/07 Knolseldersoep, mimosaburger met roomsaus, jonge wortelen en puree, crème Liégoise chocolade 

12/07 Komkommersoep, kalkoenlapje met mosterdsaus, erwten en natuuraardappelen, rijstpap 

13/07 Bouillon met vermicelli, varkensstoofpotje, tomatensalade en frieten, ijsje 

14/07 Preisoep, spaghetti bolognaise met rundergehakt en kaas, pralinémousse 

18/07 Broccolisoep, rundsburger met jus, perziken en gebakken aardappelen, crème Liégoise vanille 

19/07 Wortelsoep, cordon bleu met champignonsaus, prinsessenbonen en natuuraardappelen, griesmeel 

20/07 Seldersoep, goulash met gemengde sla en frieten, ijsje 

21/07 Tomatengroentesoep, kalkoengebraad met druivensaus, boterbonen en gratin aardappelen, gebak 

25/07 Tomatensoep met venkel, rundervink, jus, gestoofde witte kool en aardappelen, crème Liégoise mokka 

26/07 Rapensoep, boerenworst met blackwellsaus, bloemkool en bieslookaardappelen, condérijst 

27/07 Minestrone, vol-au-vent met rauwkost en frieten, ijsje 

28/07 Savooikoolsoep, macaroni met ham, prei en champignons, speculoosmousse 

Van maandag t/m donderdag tussen 12u15 en 13u00 is het buurtrestaurant open zonder reservatie. Wil je zeker zijn 
van de dagmenu? Reserveer je maaltijd tot 2 werkdagen vooraf. Van vrijdag t/m zondag is het middagrestaurant enkel 
open voor abonnees. Kom je graag regelmatig eten? Neem contact op met de centrumleiding en word abonnee. Ben 
je allergisch voor bepaalde ingrediënten? Of is een dieetmaaltijd vereist? Meld dit vooraf bij je inschrijving.  
 
 

KALENDER JULI  

Permanent wekelijks aanbod 

Maandag 13u00 16u30 CAFETARIA, GEZELSCHAPSSPELEN, FOLDERS, KRANTEN, TIJD-
SCHRIFTEN - consumpties betalend - vrije inkom 

cafetaria 

INTERNETCAFÉ GESLOTEN - geen begeleiding door vrijwilligers in juli  cafetaria 

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

cafetaria 
  Woensdag 10u00 12u00 

12u00 13u00 BUURTRESTAURANT - maaltijden worden warm opgediend om 12u - 
reserveren tot 2 werkdagen vooraf 

cafetaria 

13u00 16u30 CAFETARIA, GEZELSCHAPSSPELEN, FOLDERS, KRANTEN, TIJD-
SCHRIFTEN - consumpties betalend - vrije inkom  

cafetaria 

Wekelijkse activiteiten 
Woensdag 13u30 16u30 GEZELSCHAPSSPELEN - Rummikub, Uno, pitjesbak, kaarten, … - gratis - 

vrije inkom - inschrijven niet nodig  
cafetaria 

 

BUURTRESTAURANT JULI 
 

Datum Menu  
06/07 Minestrone, gebakken kip met currysaus en groenterijst, crème Liégoise 

13/07 Bouillon met vermicelli, spaghetti bolognaise met rundergehakt en kaas, pralinémousse 

20/07 Seldersoep, goulash, gemengde sla en gratin aardappelen, duopudding 

Reserveer je maaltijd tot 2 werkdagen vooraf. De maaltijd wordt om 12u00 warm opgediend. Het is niet mogelijk om 
later aan te sluiten, tenzij bij uitzondering en anders overeengekomen met de centrumleiding.  
Ben je allergisch voor bepaalde ingrediënten of is een dieetmaaltijd vereist? Meld dit vooraf bij je inschrijving. 

LDC Meerle 

 

Raadhuis Gemeenteplein 1, 2328 Meerle 
03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
Zomersluiting: maandag 25/07 t/m donderdag 04/08 
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KALENDER JULI 

Permanent wekelijks aanbod 

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

cafetaria 
  

12u00 13u00 BUURTRESTAURANT - maaltijden worden warm opgediend om 12u - 
reserveren tot 2 werkdagen vooraf 

cafetaria 

12u00 14u00 CAFETARIA, GEZELSCHAPSSPELEN, FOLDERS, KRANTEN, TIJD-
SCHRIFTEN - consumpties betalend - vrije inkom 

cafetaria 

Woensdag 13u00 16u30 

INTERNETCAFÉ - gesloten op 06 en 13/07 - hulp door vrijwilligers bij 
pc, tablet, smartphone en online verrichtingen - gratis - vrije toegang  

cafetaria 

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

cafetaria 

 

 

BUURTRESTAURANT JULI 
Datum  Menu 

05/07 Groentesoep, kalfsbrood met vleesjus, appelmoes en gebakken aardappelen, speculoosmousse 

12/07 Komkommersoep, mimosaburger met roomsaus, jonge wortelen en puree, rijstpap 

19/07 Wortelsoep, cordon bleu met champignonsaus, prinsessenbonen en natuuraardappelen, ijsje 

26/07 Rapensoep, vol-au-vent met rauwkost en frieten, condérijst 

Reserveer je maaltijd tot 2 werkdagen vooraf. De maaltijd wordt om 12u00 warm opgediend. Het is niet mogelijk om 
later aan te sluiten, tenzij bij uitzondering en anders overeengekomen met de centrumleiding.  
Ben je allergisch voor bepaalde ingrediënten of is een dieetmaaltijd vereist? Meld dit vooraf bij je inschrijving. 

KALENDER JULI 

Permanent wekelijks aanbod 

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

bib 

 

 

KALENDER JULI 

Permanent wekelijks aanbod 

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

zaal 

 

  

Klooster Mussenakker 13, 2321 Meer 
03 340 16 30 -  dienstencentrum@hoogstraten.be 
 

 Uitleenpost BiB Worteldorp 15, 2323 Wortel 

03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 

 
 
 

 Taverne De Zevenster Dreef 42, 2328 Meersel-Dreef 
03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
 

LDC Wortel 

LDC Meersel-Dreef 

LDC Meer 

 

Team LDC wenst je een 

FIJNE ZOMER!  
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