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INFOMOMENT  
Thuis- of woonzorg iets voor jou?  
 

Je kan de toekomst 
moeilijk voorspellen, 
maar je kan je er wel op 
voorbereiden. Wil je 
graag meer informatie 
over thuis- en woonzorg 
op latere leeftijd? Dan 

ben je van harte welkom op één van onze infomomenten 
tijdens de Koffiekrant in je buurt. Wij zorgen voor koffie 
en iets lekkers. Je hoeft je niet op voorhand in te 
schrijven.  
 

Infomomenten thuiszorg in mei 
De stad biedt ondersteuning voor oudere mensen die 
thuis wonen. Wil je graag weten welke premies er 
bestaan? Wat het verschil is tussen poetshulp en 
gezinszorg? Welke aanpassingen kan je doen in je woning 
om langer thuis te wonen? Welke mogelijkheden zijn er 
voor mantelzorg, huisbezoek en vervoer voor minder 
mobielen? Kom dan naar een infomoment tijdens de 
Koffiekrant van 10u00 tot 12u00 op:  

• maandag 9 mei: LDC Hoogstraten, Stede Akkers 

• dinsdag 10 mei: LDC Meerle, Raadhuis 

• woensdag 11 mei: Okra Minderhout, Schoolstraat 6 

• donderdag 12 mei: LDC Wortel, uitleenpost BiB 

• vrijdag 13 mei: LDC Meersel-Dreef, De Zevenster 

• donderdag 19 mei: LDC Meer, Klooster 
De adressen van de LDC-locaties vind je in de kalenders 
verderop in deze Centrumkrant.  
 

Infomomenten woonzorg in juni  
Wil je weten of de stad je elders een warme thuis kan 
bieden? Kom alles te weten over het woonzorgcentrum, 
de assistentiewoningen, bejaardenwoningen, mobiele 
mantelzorgwoning en HOMIVA tijdens een van onze 
infomomenten in juni.  

• maandag 13 juni: LDC Hoogstraten, Stede Akkers 

• dinsdag 14 juni: LDC Meerle, Raadhuis 

• woensdag 15 juni  : Okra Minderhout, Schoolstraat 6 

• donderdag 16 juni: LDC Wortel, uitleenpost BiB 

• vrijdag 17 juni: LDC Meersel-Dreef, De Zevenster 

• donderdag 23 juni: LDC Meer, Klooster 
 

Meer informatie? Contacteer dienst thuis- en woonzorg 
via 03 340 16 00.  

RESTAURANT  
Eet je gezellig mee?  

Kom je gezellig mee 
eten op een van 
onze locaties? Of 
verkies je een koel-
verse maaltijd aan 
huis geleverd? Of 
opteer je voor een 
cominbinatie van 
beide? Dat kan allemaal! Ontdek de mogelijkheden 
binnen onze lokale dienstencentra of neem contact op 
voor meer informatie. Je kan de centrumleiding bereiken 
via 03 340 16 30, dienstencentrum@hoogstraten.be of 
spring gerust eens binnen op een locatie.   
  

Middagrestaurant Stede Akkers 

HOOGSTRATEN Voorlopig is het middagrestaurant enkel 
toegankelijk voor abonnees. Dit dagelijks van 12u tot 13u. 
De maaltijden worden opgediend in de leslokalen van het 
LDC, dus voorlopig nog niet in de vertrouwde cafetaria.  
 

Dorpsrestaurant Klooster 

MEER Op dinsdag (uitgezonderd feestdagen) is het dorps-
restaurant open van 12u tot 13u. Het dagmenu bestaat 
uit soep, hoofdschotel, dessert en kost 6,20 euro. 
Reserveren doe je tot tot twee werkdagen vooraf.  
 

Dorpsrestaurant Raadhuis 

MEERLE Op woensdag (uitgezonderd feestdagen) is het 
dorpsrestaurant open van 12u tot 13u. Het dagmenu 
bestaat uit soep, hoofdschotel, dessert en kost 6,20 euro. 
Reserveren doe je tot tot twee werkdagen vooraf.  
 

Koelverse maaltijden  
 

AAN HUIS Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en 
dessert. Elke maaltijd wordt op een voedselveilige manier 
gekoeld, hygiënisch verpakt en aan huis geleverd. Voor 
het bewaren en opwarmen van de maaltijd is een 
koelkast en microgolfoven nodig. De levering van een 
koelverse maaltijd (driegangenmenu) kost 6,16 euro 
(excl. 6% btw). Ook maatwerk als dieet en afwerking 
(voorgesneden of gemalen) is mogelijk. 
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KALENDER MEI 

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 

12u00 13u00 MIDDAGRESTAURANT - voorlopig enkel voor abonnees leslokalen 

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 
03/05 tot 30/05 TENTOONSTELLING FANTASIEPOPPEN - geboetseerde kleiwerken 

van Marleen Daemen uit Wortel - gratis toegang tijdens openingsuren 
inkomhal 

TENTOONSTELLING 10 JAAR CAMPUS STEDE AKKERS - ontdek een 
overzicht van de voorbije 10 jaar - gratis tijdens openingsuren 

expogang 

01/05 tot 31/05  BEZINNINGSMOMENTEN MARIAMAAND  kapel van 
het gasthuis Rozenhoedje bidden: maandag t.e.m. vrijdag van 18u30 tot 19u30  

laatste gebed op 31/05 om 16u00 met aansluitend koffie en koek 

Mariaviering - enkel voor bewoners wzc  
Kapel gesloten voor publiek op:  03/05 - 04/05 - 06/05: 10u00 - 11u00 
                                                          05/05: 13u30 - 15u15 
                                                         23-24/05: 14u00 - 15u00 

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 - voorlopig max. met 4 personen aan tafel 

cafetaria  
 

Meerdaagse activiteiten 
Donderdag 
12/05  

14u00 16u00 ROUWBEGELEIDNG BIJ PARTNERVERLIES - onder begeleiding van 
ConTempo - 7 groepssessies - inschrijving afgesloten 

leslokalen 

Eendaagse activiteiten 

Maandag 
02/05 

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

cafetaria  

Dinsdag 
03/05 

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

cafetaria 

Maandag 
09/05 

10u00 12u00 INFOMOMENT THUISZORG - stad biedt ondersteuning voor ouderen 
die thuis wonen - meer info zie p. 1 - gratis - inschrijven niet nodig  

cafetaria 

Dinsdag 
17/05 

14u00 16u00 MUZIKALE SMULNAMIDDAG AARDBEIEN - discobar 45 toeren - vrije 
toegang - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Donderdag 
19/05 

11u00 12u00 UITLEENPOST GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN - diverse genres 
gratis te ontlenen - vrije toegang 

cafetaria 

LDC Hoogstraten 
Stede Akkers Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten  
03 340 16 30 - 0497 80 21 38 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
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MENU MEI (middagrestaurant voorlopig enkel open voor abonnees)  

Datum Menu  

02/05 Seldersoep, vogelnest met tomatengroentesaus, puree, crème liegoise mokka 

03/05 Wortelkokossoep, rundsburger met jus, savooikool, gebakken aardappelen, condérijst 

04/05 Preisoep, varkensstoofpotje, gemengde sla, frieten, ijsje 

05/05 Tomatensoep, kipfilet met currysaus, groenterijst, speculaasmousse 

06/05 Aardappelsoep, gepaneerde pladijs, spinaziepuree, chocoladepudding 

09/05 Peterseliesoep, Ardeense burger met rozemarijnsaus, schorseneren, aardappelen, crème liegoise choco 

10/05 Tomatensoep met venkel, kipfilet met tijmsaus, wortelpuree, rijstpap 

11/05 Pastinaaksoep, stoofvlees met witloofsalade, frieten, ijsje 

12/05 Rode bietensoep, kalkoenrollade met basilicumsaus, broccoli, aardappelen, pralinémousse 

13/05 Pompoensoep, wijting met witte wijnsaus, oventomaat, puree, vanillepudding 

16/05 Tomatensoep, kipfilet met pepersaus, Vlaamse groenten, aardappelen, crème liegoise vanille 

17/05 Courgettesoep, boomstammetje met jus, bloemkool in bechamel, peterselieaardappelen, griesmeel 

18/05 Wortelsoep, kalfsblanket, gemengde sla, frieten, ijsje 

19/05 Spinazieroomsoep, kalkoenpavé met dragonsaus, broccolipuree, straciatellamousse  

20/05 Erwtensoep, hokifilet met hollandaisesaus, gestoofde prei, bieslookaardappelen, duopudding 

23/05 Champignonsoep, kipkrokantje met ratatouille, puree, crème liegoise mokka 

24/05 Preisoep, chipolatta met jus, rode kool, aardappelen, condérijst 

25/05 Currysoep, stoofvlees met witloofsalade, frieten, ijsje 

26/05 Tomatensoep met balletjes, macaroni met kaas, ham en broccoli, speculaasmousse 

27/05 Auberginesoep, visfilet met dugèrésaus, puree met brunoise, chocoladepudding 

30/05 Tomatensoep met venkel, kalfsbrood met vleesjus, appelmoes, gebakken aardappelen, crème liegoise choco 

31/05 Knolseldersoep, kalkoenlapje met pepersaus, snijbonen, aardappelen, rijstpap 

Dieetmaaltijd? Allergisch voor bepaalde ingrediënten? Meld dit vooraf bij je inschrijving. 
 

KALENDER MEI  
Permanent wekelijks aanbod 

Maandag  13u00 16u30 INTERNETCAFÉ - begeleiding door vrijwilligers - info pc, tablet, 
smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang  

cafetaria 

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

cafetaria 
  Woensdag 10u00 12u00 

12u00 13u00 DORPSRESTAURANT - 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 toegang - inschrijven niet nodig  
cafetaria 

Eendaagse activiteiten 
Dinsdag 
10/05 

10u00 12u00 INFOMOMENT THUISZORG - stad biedt ondersteuning voor ouderen 
die thuis wonen - meer info zie p. 1 - gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

 

MENU MEI  

Datum Menu 

04/05 Preisoep, varkensstoofpotje, gemengde sla, gebakken aardappelen, condérijst 

11/05 Pastinaaksoep, wijting met witte wijnsaus, oventomaat, puree, pralinémousse 

18/05 Wortelsoep, kalkoenpavé met dragonsaus, broccolipuree, duopudding 

25/05 Currysoep, stoofvlees met witloofsalade, puree, speculaasmousse 

Dieetmaaltijd? Allergisch voor bepaalde ingrediënten? Meld dit vooraf bij je inschrijving. 

LDC Meerle 
Raadhuis Gemeenteplein 1, 2328 Meerle 
03 340 16 30 - 0472 18 26 83 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
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KALENDER MEI 

Permanent wekelijks aanbod 

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

cafetaria 
  

12u00 13u00 DORPSRESTAURANT - reserveren tot 2 werkdagen vooraf cafetaria 

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

cafetaria 

Woensdag 13u00 16u30 

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

cafetaria 

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

cafetaria 

Eendaagse activiteiten 
Donderdag 
19/05 

10u00 12u00 INFOMOMENT THUISZORG - stad biedt ondersteuning voor ouderen 
die thuis wonen - meer info zie p. 1 - gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

 

MENU MEI    

Datum Menu  

03/05 Wortelkokossoep, vogelnest met tomatengroentesaus, puree, speculaasmousse 

10/05 Tomatensoep met venkel, stoofvlees met witloofsalade, frieten, rijstpap 

17/05 Courgettesoep, kipfilet met pepersaus, bloemkool in bechamelsaus, peterselieaardappelen, vanillepudding 

24/05 Preisoep, chipolatta met jus, rode kool, natuuraardappelen, condérijst 

31/05 Knolseldersoep, goulash met gemengde sla, kroketten, ijsje 

Dieetmaaltijd? Allergisch voor bepaalde ingrediënten? Meld dit vooraf bij je inschrijving. 

KALENDER MEI 

Permanent wekelijks aanbod 

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

bib 

Eendaagse activiteiten 

Donderdag 
12/05 

10u00 12u00 INFOMOMENT THUISZORG - stad biedt ondersteuning voor ouderen 
die thuis wonen - meer info zie p. 1 - gratis - inschrijven niet nodig 

bib 

 

KALENDER MEI 

Permanent wekelijks aanbod 

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

zaal 

Eendaagse activiteiten 

Vrijdag 
13/05 

10u00 12u00 INFOMOMENT THUISZORG - stad biedt ondersteuning voor ouderen 
die thuis wonen - meer info zie p. 1 - gratis - inschrijven niet nodig 

zaal 

 

 

 

LDC Meer 

LDC Wortel 

 

Uitleenpost BiB Worteldorp 15, 2323 Wortel 

03 340 16 30 - 0497 80 21 38 - dienstencentrum@hoogstraten.be 

 
 
 

LDC Meersel-Dreef 
Taverne De Zevenster Dreef 42, 2328 Meersel-Dreef 
03 340 16 30 - 0472 18 26 83 -  dienstencentrum@hoogstraten.be 
 

Klooster Mussenakker 13, 2321 Meer 
03 340 16 30 - 0472 18 26 83 -  dienstencentrum@hoogstraten.be 
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