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NR. 117: EDITIE MAART 2023 - VERANTW. UITG.: ROGER VAN APEREN, P.A. JAAK AERTSLAAN 7, 2320 HOOGSTRATEN 

ABONNEMENT: VERZENDING PER E-MAIL IS GRATIS. VERZENDING PER POST KOST 6 EURO.

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 
Hartelijk dank aan al onze vrijwilligers! 
 

Vrijwilligers zijn 

van onschatbare 

waarde. Ze vormen 

het kloppend hart 

van onze lokale 

dienstencentra. Tijdens de week van de vrijwilliger 

van 25 februari tot en met 5 maart bedanken we 

onze talrijke vrijwilligers met een ontbijt. We willen 

hen uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet en 

enthousiasme om onze werking  mogelijk te maken.  

 

Word vrijwilliger  
 

Wil je zelf graag vrijwilligerswerk doen in een warme 

en gezellige omgeving met toffe mensen? Of deel 

uitmaken van een leuk vrijwilligersteam? Binnen 

onze lokale dienstencentra zijn er vele 

vrijwilligerstaken te vervullen, gaande van 

toogvrijwilliger, koffiekrantvrijwilliger, lesgever, 

coördinator of begeleider van activiteiten, 

decovrijwilliger, Goei Gebuur, ... Contacteer ons voor 

meer informatie of bij interesse via het buurtloket, 

03 340 16 30 of dienstencentrum@hoogstraten.be. 

Dan bekijken we graag samen met je de 

mogelijkheden.  

 

DIGIDAK 
Ontdek de nieuwe lessenreeks 
 

De werking van Digidak draait terug op volle toeren! 

Na de paasvakantie start alweer een nieuwe 

lessenreeks. De lessen richten zich in eerste instantie 

op absolute beginners, maar iedereen die zijn 

digitale vaardigheden wil bijschaven, is welkom!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lessen zijn steeds gratis,   

maar vooraf inschrijven is wel 

noodzakelijk.  

Kom naar één van de 3 inschrijfmomenten:   

Centrumkrant 
LOKALE DIENSTENCENTRA HOOGSTRATEN 

IKO HOOGSTRATEN 

• 24/04 (9u-12u): Hoe kies ik een geschikte 
smartphone?  

• 8/5, 15/5 en 22/5 (9u-12u): Smartphone voor 
beginners (Android)  

• 5/6 (9u-12u): Whatsapp voor Android  

• 12/6 (9u-12u): De onlinediensten van de overheid  

• 19/06 en 26/6 (13u30-16u30): Ontwerp je 
fotoboek   

• 25/4, 2/5 en 9/5 (9u-12u): iPhone voor beginners  

• 16/5 en 23/5 (9u-12u): Handige apps 
(iPhone/iPad)  

• 30/5 en 6/6 (9u-12u): Tips om veilig te surfen  

• 13/6 en 20/6 (9u-12u): Werken in de cloud: hoe 
moet dat?  

• 26/4, 3/5, 10/5 (9u-12u): Computergebruik voor 
beginners.  

• 17/05, 24/05 en 31/5 (9u-12u): Windows 11 

• 7/06, 14/06 en 21/6 (9u-12u): Wandelen en 
fietsen met RouteYou  
 

      RAADHUIS MEERLE  

• 24/4, 8/5 en 15/5 (13u30-16u30): Wandelen en 
fietsen met RouteYou  

• 16/05 en 23/5 (13u30-16u30): Wenskaarten 
maken - basis  

• 30/05 en 6/6 (13u30-16u30): Ontwerp je 
fotoboek  

• 13/06 en 20/6 (13u30-16u30): Wenskaarten 
maken - gevorderden  

• 26/4, 3/5 en 10/5 (9u-12u):  Computergebruik 
voor beginners  

• 17/5 24/5 en 31/5 (9u-12u): Internet & e-mail  
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- maandag 13/03 (13u00 tot 16u30)      

cafetaria LDC Meerle, Raadhuis 

- dinsdag 14/03 (13u00 tot 16u30)  

cafetaria LDC Hoogstraten, Stede Akkers 

- woensdag 15/03 (13u00 tot 16u30) 

cafetaria LDC Meer, Klooster  

Kijk verderop in de kalender voor de exacte locaties. 

Geraak je niet tot bij de inschrijfmomenten? Bel of 

mail naar dienst cultuur via 03 340 19 57 of 

cultuur@hoogstraten.be. Na deze momenten kan je 

ook nog inschrijven bij de cultuurdienst.  

 

INFOMOMENTEN WONEN 
Tijdens de koffiekrant in elke deelgemeente 
 

Zoals aangekondigd in 

de vorige Centrumkrant 

verwelkomen we een 

medewerker van de 

dienst Wonen van stad 

Hoogstraten tijdens de koffiekrant in jouw buurt. 

Naast informatie over premies en aanpassings-

mogelijkheden is er ook de mogelijkheid om een V-

test te doen.  Je kan vrijblijvend langskomen. 

Inschrijven is niet nodig.   
 

 

V-test 
 

De V-test of de VREG-test is de prijsvergelijker voor 

elektriciteit en aardgas van de VREG (Vlaamse 

Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt ). Via die 

simulator vergelijk je de contracten van de 

verschillende energieleveranciers. Wil je graag de V-

test doen? Neem dan zeker  je laatste eindafrekening 

mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EEN WARME BUURT 
Ontdek het breiwerk in en rond LDC Meer 
 

MEER 
 

De fietsenrekken bij het LDC 

en de BiB in Meer worden in 

maart opgefleurd door 

breiwerk van Ferm Meer. 

Dit ter ere van het 100 jaar 

bestaan van hun vereniging. 

Ook zal de cafetaria extra aangekleed worden met 

een kleurrijke vlaggenlijn die samengesteld werd 

tijdens het handwerken in de cafetaria op 

woensdagnamiddag. Vraag je je bijkomend soms wel 

eens af wie de cafetaria elke keer zo mooi versiert? 

Dat zijn de vrijwilligers van het decoteam. Zij zorgen 

regelmatig voor een nieuwe en leuke aankleding van 

de cafetaria. Kom zeker eens een kijkje nemen. Je 

bent van harte welkom! Wil je zelf creatief aan de 

slag? Kijk in de kalender voor de creatieve 

activiteiten of sluit aan bij het decoteam.  

 

DE KEMPEN BEWEEGT 
Bewegen in alle comfort 
 

De lente komt eraan, maar nog tot eind april kan je 

elke werkdag om 10u30 of 15u00 eenvoudigweg in 

je eigen huiskamer beweegoefeningen doen via het 

bewegingsprogramma #deKempenbeweegt dat 

uitgezonden wordt op de regionale tv-zender RTV.  

Sportcoaches geven bewegingslessen van 15 à 20 

minuten. De lessen richten zich tot ouderen, maar er 

zijn oefeningen op verschillende niveaus en ook voor 

minder mobiele mensen.  

 

 

TENTOONSTELLING 
08/03-02/04: bewonder figuurzaagwerkjes  
 

HOOGSTRATEN 

Wanneer en waar?  
 

• Dinsdag 7/3: LDC Meerle, Raadhuis 

• Donderdag 23/3: LDC Meer, Klooster 

• Maandag 27/3: LDC Hoogstraten, Stede 

Akkers 

• Woensdag 29/3: OKRA-lokaal Minderhout 

• Donderdag 30/3: LDC Wortel, uitleenpost 

bibliotheek 

• Vrijdag 31/3: LDC Meersel-Dreef, Taverne 

De Zevenster 

 

mailto:cultuur@hoogstraten.be
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In maart stelt Abdul Wahid Qayumzada zijn 

figuurzaagwerkjes tentoon in LDC 

Hoogstraten. Abdul, geboren in 

Kabul, woont sinds 8 jaar in 

Hoogstraten. Na zijn actieve 

carrière bij enkele Hoogstraatse 

ondernemingen, is Abdul 

intussen met pensioen. Naast zijn 

flexijob maakt hij in zijn vrije tijd 

de meest prachtige figuurzaagwerken. Benieuwd 

naar deze fijne kunstwerkjes die met veel liefde, 

geduld en vakmanschap gemaakt zijn? Kom ze 

bewonderen tijdens de openingsuren van het LDC. 
 

 

SCHLAGERNAMIDDAG 

07/03 en 21/03: muzieknamiddag DJ Blue Boy 
 

HOOGSTRATEN 
 

In maart heb je in de cafetaria van LDC Hoogstraten 

twee kansen om te komen genieten van 

Nederlandstalige schlagermuziek. DJ Blue Boy, beter 

gekend als Jos Bluekens, brengt zoals steeds de 

nodige sfeer en ambiance in de cafetaria. Nog geen 

plannen? Twijfel niet en schuif aan voor een gezellige 

namiddag vol meezingers op dinsdag 7 en 21 maart.   

 

MANDALA’S KLEUREN 
08/03: creatieve en rustgevende activiteit 
 

MEER 
 

Woensdag 8 maart is het 

internationale vrouwendag. 

Naar aanleiding van deze 

dag nodigen we je, in 

samenwerking met Femma 

Meer, van harte uit om mandala’s te komen kleuren 

van 13u30 tot 15u30 in de cafetaria van LDC Meer. 

We voorzien leuke kleurplaten. Je dient enkel je 

eigen kleurmateriaal mee te nemen. Inschrijven is 

niet nodig. Uiteraard zijn mannen op deze 

vrouwendag ook meer dan welkom om gezellig en 

ontspannend mee te kleuren.   

 

MUZIKALE SMULNAMIDDAG 
14/03: pannenkoeken en discobar 45 toeren  
 

HOOGSTRATEN 
 

Pannenkoeken en hits uit de 

oude doos! Klinkt dat als muziek 

in je oren? Kom dan zeker 

dansen, sjansen en smullen op 

dinsdag 14 maart van 14u00 tot 

16u00 in de cafetaria van LDC Stede Akkers.  

 

KNUTSELNAMIDDAG 
15/03: maak je eigen kleurijke decoratie 
 

MEERLE 
 

Op woensdag 

15 maart kan je 

weer gezellig 

mee komen 

knutselen in LDC Meerle. We gaan aan de slag met 

krijt, glasverf en zout om zo tot een kleurrijk 

decoratiestukje te komen.  

Inschrijven 
 

Deelname aan deze activiteit kost 3 euro, inclusief 

materiaal en een tas koffie of thee. Je dient enkel zelf 

een kleine trechter mee te brengen. Schrijf jezelf in 

via dienstencentrum@hoogstraten.be of 03 340 16 

30.  

 

BINGO 
15/03: maak kans op leuke prijzen 
 

HOOGSTRATEN 

 

Op woensdag 15 maart van 

14u00 tot 16u00 laten we 

in LDC Hoogstraten de 

ballen rollen. De 

vrijwilligers van dienst 

bezorgen je een leuke 

namiddag met tal van 

mooie prijzen. Een bingokaart kost 1 euro en inschrijven 

is niet nodig.  

 

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be
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REPAIRCAFÉ 
18/03: geef je kapotte spullen een tweede leven 
 

HOOGSTRATEN 
 

Zaterdag 18 maart 

van 9u00 tot 12u00 

vindt het Repair Café 

opnieuw plaats in de 

cafetaria van LDC 

Stede Akkers. Heb jij 

bijvoorbeeld een kapotte stoel, een broodrooster die 

niet meer werkt, een broek met een gaatje op de 

knie, …? Dan kan je je oude spullen mogelijks nog een 

tweede kans geven en redden van de afvalberg.  

 

Gratis en vrijwillig 
 

Het Repair Café is gratis en iedereen is van harte 

welkom. Bezoekers helpen elkaar op vrijwillige basis 

bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Onze 

vrijwilligers geven je eerlijk advies of een herstelling 

nog mogelijk en zinvol is.  
 

 

BLOEMSCHIKKEN 
29/03: maak je eigen paasstuk 
 

MEERLE 
 

De lente hangt in de 

lucht. Wil je graag een 

mooie  paasdecoratie 

maken? Neem dan deel 

aan een les 

bloemschikken in de 

voor- of namiddag in 

het Raadhuis voor 12 euro (inclusief een tas koffie of 

thee). Je brengt zelf een eigen schaal mee waarop je 

je bloemstuk wil maken. Heb je thuis een 

snoeischaartje? Neem dit dan ook zeker mee.  

 

Inschrijven  

Je kan je inschrijven voor een les bloemschikken 

vanaf 7 maart via het buurtloket, 03 340 16 30 of 

dienstencentrum@hoogstraten.be. Je inschrijving is 

pas in orde na bevestiging. 

 

 

 
 

 

Permanent wekelijks aanbod 

Maandag tot 

en met 

donderdag 

10u00 12u00 KOFFIEKRANT - vrije inkom - gratis kranten en tijdschriften lezen - 

koffie en thee 0,50 euro 

cafetaria 

10u00 12u00 BUURTLOKET - aanspreekpunt voor je welzijns- en zorgvragen - vrije 

inkom - zonder afspraak  

inkomhal 

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 

08/03-02/04 TENTOONSTELLING - figuurzaagwerkjes- Abdul Wahid Qayumzada 

- vrije toegang 

inkomhal 

Wekelijks activiteiten 

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

LDC Hoogstraten 

 KALENDER MAART 
 
 

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be


 

5 

Dinsdag 13u00 16u30 COMPUTERASSISTENTIE - begeleiding vrijwilligers - info pc, tablet, 

smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije inkom 

cafetaria 

 13u00 15u30 BREIGROEPJE DE HANDIGE HANDJES - samen breien en helpen aan 

zelfgekozen werkstuk - eigen materiaal meebrengen - gratis - 

inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Vrijdag 14u00 16u00 GEZELSCHAPSSPELEN - rummikub, uno, kaarten, pitjesbak, … - gratis 

- inschrijven niet nodig  

cafetaria  

 

Eendaagse activiteiten 

Dinsdag 

07/03 -21/03 

13u00 17u00 SCHLAGERNAMIDDAG - De mooiste Nederlandstalige schlagers van 

DJ Blue Boy 

cafetaria 

Maandag 

06-13-27/03 

14u00 15u00 GEHEUGENTRAINING  - 12 lessen - 30 euro - inschrijvingen afgesloten leslokalen 

Dinsdag 

07/03 

10u00 12u00 HOBBYCLUB DE MANDALA’S - prenten inkleuren - eigen 

kleurmateriaal meebrengen - gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Dinsdag 

14/03 

14u00 16u00 MUZIKALE SMULNAMIDDAG - pannenkoeken en discobar 45 toeren- 

vrije toegang 

cafetaria 

Woensdag 

15/03 

14u00 16u00 BINGO - doe mee en maak kans op een leuke prijs - vrije deelname - 

inschrijven niet nodig - 1 euro/kaart 

cafetaria 

Vrijdag 

17/03 

10u00 12u00 BIB AAN HUIS GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN - diverse genres 

gratis te ontlenen - reservaties doorgeven 

campus 

Zaterdag 

18/03 

09u00 12u00 REPAIRCAFÉ - vrijwilligers herstellen kapotte voorwerpen - vrije 

inloop 

cafetaria 

Maandag 

27/03 

10u00 12u00 INFOMOMENT - medewerker stadsdienst Wonen geeft info over 

premies m.b.t. wonen en woonkwaliteit - vrije toegang 

cafetaria 

Donderdag 

30/03 

14u00 16u00 ROUWVERWERKING - maandelijks lotgenotencontact rond 

rouwverwerking bij partnerverlies i.s.m. Contempo vzw - inschrijven 

aan de onthaalbalie of bel naar 03 340 16 30 

leslokalen 

   
 

 
 

 

Datum  Menu 

01/03 Erwtensoep met spek, slavink charcutièresaus, witloofsalade en frieten, ijsje 

02/03 Kervelsoep met balletjes, macaroni met ham, prei en champignons in kaassaus, aardbeimousse 

03/03 Wortelsoep, gebakken visfilet, venkel in curryroom en puree, pudding met rozijnen 

04/03 Kippensoep, kalkoenpavé met jus, boterboontjes en gebakken aardappelen, panna cotta 

05/03 Bouillon met vermicelli, ardeens gebraad met rode wijnsaus, groentekrans en kroketten, gebak 

06/03 Tomatengroentesoep, witte pens, vleesjus en groene koolpuree, crème liegoise vanille 

07/03 Andijviesoep, lamsburger met tijmsaus, vergeten groenten en gebakken aardappelen, griesmeel 

08/03 Currysoep, vol-au-vent, cresson en frieten, ijsje 

09/03 Venkelsoep, witloof met ham in kaassaus en puree, straciatellamousse 

10/03 Knolseldersoep, gepaneerde vis, tartaar en spinaziepuree, koekjespudding 

11/03 Groentesoep, runderpavé met ajuinsaus, rode kool en natuuraardappelen, roze yoghurt 

12/03 Paprikasoep, Kalkoengebraad met aalbessensaus, gebakken witloof en aardappelnootjes, gebak 

13/03 Rapensoep, braadworst met jus, snijbonen en natuuraardappelen, crème liegoise mokka 

14/03 Spruitensoep, rundsburger met blackwellsaus en spinaziepuree, condérijst 

15/03 Tomatensoep met balletjes, cordon bleu, stroganoffsaus, salade en frieten, ijsje 

BUURTRESTAURANT MAART 
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16/03 Preisoep, kipfilet met currysaus en groenterijst, speculaasmousse 

17/03 Pompoensoep, wijting met hollandaisesaus, oventomaat en aardappelen, chocoladepudding 

18/03 Kippenroomsoep, kalkoenlapje met tijmsaus, bloemkool in bechamelsaus en puree, koekjespap 

19/03 Broccolisoep, rundertong in madeirasaus, cresson en kroketten, gebak 

20/03 Groentebouillon, kalkoenlapje met jus, witte kool en peterseliepuree, crème liegoise chocolade 

21/03 Seldersoep, spaghetti bolognaise met kaas, rijstpap  

22/03 Wortelsoep met tijm, kalfsblanket met fijne groentjes en frieten, ijsje 

23/03 Ajuinsoep met gemalen kaas, kippenbil, basilicumroomsaus, andijvie, aardappelen, pralinémousse 

24/03 Tomatensoep met venkel, hokifilet met dijonaisesaus en wortelpuree, vanillepudding 

25/03 Cressonsoep, kalfsburger met uiensaus, erwten, wortelen en gebakken aardappelen, sabayon 

26/03 Brunoisesoep, gebraad met jagersaus, gebakken witloof en aardappelnootjes, gebak 

27/03 Spinaziesoep, kipfilet met robertsaus, perzikken en puree, crème liegoise vanille 

28/03 Courgettesoep, chipolatta, jus, spruiten met spek en aardappelen, griesmeel met rozijnen 

29/03 Winterse boerensoep, stoofvlees, witloofsalade en frieten, ijsje 

30/03 Tomatensoep met balletjes, vogelnest met tomatensaus en preipuree, chocolademousse 

31/03 Knolselder-wortelsoep, koolvisfilet, knolselder in currysaus en tagliatelli, mokkapudding 

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. 

 

 
 

Permanent wekelijks aanbod 

Dinsdag 10u00 12u00 KOFFIEKRANT - vrije inkom - gratis kranten en tijdschriften lezen - 

koffie en thee 0,50 euro  

cafetaria 

  

10u00 12u00 BUURTLOKET - aanspreekpunt voor je welzijns- en zorgvragen - vrije 

inkom - zonder afspraak  

bureau 

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 MET COMPUTERASSISTENTIE - computergebruik en 

begeleiding door vrijwilligers - gratis - vrije inkom 

HANDWERKGROEPJE - breng je eigen handwerk en materiaal mee - 

gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Donderdag 10u00 12u00 KOFFIEKRANT - vrije inkom - gratis kranten en tijdschriften lezen - 

koffie en thee 0,50 euro 

cafetaria 

 10u00 12u00 BUURTLOKET - aanspreekpunt voor je welzijns- en zorgvragen - vrije 

inkom - zonder afspraak  

bureau 

Eendaagse activiteiten 

Klooster Mussenakker 13, 2321 Meer 

03 340 16 30 -  dienstencentrum@hoogstraten.be 
 
 
 

LDC Meer 

 KALENDER MAART 
 
 

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be
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Dinsdag 

07/03 

14u00 16u00 MUZIEKNAMIDDAG: OPTREDEN EDDIE VAN DELM - gezellig dansen, 

zingen of rustig luisteren naar de muziek - gratis - vrije inkom 

cafetaria 

Woensdag 

08/03 

13u30 15u30 MANDALA’S KLEUREN - prenten inkleuren - eigen kleurmateriaal 

meebrengen - gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Woensdag 

15/03 

13u00 16u30 GEZELSCHAPSSPELEN - schuif gezellig mee aan en speel samen een 

gezelschapsspel - gratis - inschrijven niet nodig  

cafetaria 

Donderdag 

23/03 

10u00 12u00 INFOMOMENT WONEN - medewerker stadsdienst Wonen geeft info 

over premies m.b.t. wonen en woonkwaliteit - vrije toegang 

cafetaria 

 

 

 

 

 

 

BUURTRESTAURANT MAART 
Menu 

Andijviesoep, witte pens, vleesjus en groene koolpuree, cème Liegoise 

Brunoisesoep, cordon blue stroganoffsaus, salade en gebakken aardappelen, condérijst 

Seldersoep, kalkoenlapje met jus, witte kool en peterseliepuree, yoghurt met fruit 

Witloofsoep, kipfilet pepersaus en savooikoolpuree, crème liegoise 

Reserveer je maaltijd tot 2 werkdagen vooraf. Groepen vanaf 8 personen reserveren uiterlijk een week 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. 

Permanent wekelijks aanbod 

Maandag  13u00 16u30 CAFETARIA, GEZELSCHAPSSPELEN, FOLDERS, KRANTEN, TIJD-

SCHRIFTEN - consumpties betalend - vrije inkom 

cafetaria 

INTERNETCAFÉ MET COMPUTERASSISTENTIE - computergebruik en 

begeleiding door vrijwilligers - gratis - vrije inkom 

cafetaria 

Dinsdag 10u00 12u00 KOFFIEKRANT - vrije inkom - gratis kranten en tijdschriften lezen - 

koffie en thee 0,50 euro 

cafetaria 

  Woensdag 10u00 12u00 

10u00 12u00 BUURTLOKET - aanspreekpunt voor je welzijns- en zorgvragen - vrije 

inkom - zonder afspraak 

bureau 

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, kaarten, pitjesbak, … - gratis 

- vrije inkom - inschrijven niet nodig  

cafetaria 

Eendaagse activiteiten 

Dinsdag  

07/03 

10u00 12u00 INFOMOMENT WONEN - medewerker stadsdienst Wonen geeft 

info over premies m.b.t. wonen en woonkwaliteit – vrije toegang 

cafetaria 

Woensdag 

15/03 

13u30 16u00 KNUTSELNAMIDDAG “KLEURRIJK DECORATIESTUK” - vooraf 

inschrijven - 3 euro incl. koffie/thee - meebrengen: kleine trechter 

vormings-

lokaal 

LDC Meerle 

 

Raadhuis Gemeenteplein 1, 2328 Meerle 

03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
 

KALENDER MAART 
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Woensdag 

29/03 

09u00 11u30 BLOEMSCHIKKEN PASEN: LES VOORMIDDAG  - inschrijven van 7/3 

tot volzet - 12 euro (incl. koffie/thee) - meebrengen: schaal en 

kniptang 

vormings-

lokaal 

Woensdag 

29/03 

13u30 16u00 BLOEMSCHIKKEN PASEN: LES NAMIDDAG - inschrijven van 7/3 tot 

volzet - 12 euro (incl. koffie/thee) - meebrengen: schaal en kniptang 

vormings-

lokaal 
 

 

BUURTRESTAURANT MAART 
 

Datum Menu  

01/03 Erwtensoep met spek, macaroni met ham, prei en champignons in kaassaus, aardbeienmousse 

08/03 Currysoep, vol-au-vent, slaatje en pommes duchesses, yoghurt met fruit 

15/03 Tomatensoep met balletjes, rundsburger met blackwellsaus en spinaziepuree, crème liegoise 

22/03 Wortelsoep met tijm, spaghetti bolognaise met kaas, rijstpap 

29/03 Courgettesoep, chipolatta, schorseneren, bechamelsaus en aardappelen, griesmeel met rozijnen 

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. 

  
 

 

 

Permanent wekelijks aanbod 

Donderdag 10u00 12u00 KOFFIEKRANT - vrije inkom - gratis kranten en tijdschriften lezen - 

koffie en thee 0,50 euro  

bib 

Eendaagse activiteit 

Donderdag    

30/03 

10u00 12u00 INFOMOMENT WONEN - medewerker stadsdienst Wonen geeft info 

over premies m.b.t. wonen en woonkwaliteit – vrije toegang 

bib 

 

 

 

 

 

Permanent wekelijks aanbod 

Vrijdag 10u00 12u00 KOFFIEKRANT - vrije inkom - gratis kranten en tijdschriften lezen - 

koffie en thee 0,50 euro 

zaal 

Eendaagse activiteit 

Vrijdag 

31/03 

10u00 12u00 INFOMOMENT WONEN - medewerker stadsdienst Wonen geeft info 

over premies m.b.t. wonen en woonkwaliteit – vrije toegang 

zaal 

 

 

KALENDER MAART 
 

LDC Meersel-Dreef 

 

KALENDER MAART 
 

LDC Meersel-Dreef 

 

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 
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