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DIGIPUNT 

Hulp bij digitale dienstverlening overheid 
 

HOOGSTRATEN 
 

Hulp nodig bij één 

van de vele 

digitale 

toepassingen die 

de overheid of 

andere instanties aanbieden? Dan kan je vanaf nu 

terecht bij het ‘digipunt’ in de inkomhal van het 

stadhuis. Tussen 18u00 en 20u00 is er een getrainde 

informaticastudent van BEEGO aanwezig die jou kan 

bijstaan bij al je vragen over de digitale 

dienstverlening van stad Hoogstraten en dat van 

andere overheidsdiensten. Dat kan gaan over Itsme, 

Mijn Burgerprofiel, het e-loket van de stad, digitaal 

een afspraak maken, tax-on-web, …  

De student neemt de tijd om jou verder te helpen 

met jouw probleem en waar mogelijk uit te leggen 

hoe je er in de toekomst zelf mee aan de slag kan. 

Deze dienstverlening is helemaal gratis en je hoeft 

geen afspraak te maken.  

 

SOLO SLIM 
Leuk nieuwtje van op de welzijnscampus 
 

HOOGSTRATEN 
 

Elke donderdag spelen 

enkele bewoners van  

de assistentiewoningen 

De Wingerd met de 

kaarten. Het was 

tijdens zo’n kaart-

namiddag dat bewoner 

Jos Verschraegen onlangs een solo slim speelde. De 

kaarters onder jullie weten hoe bijzonder dit is. Een 

solo-slim is het allerhoogste bod waarbij men alle 13 

slagen moet halen en waarbij de gedraaide troef 

blijft gelden. De speler links van de deler moet 

uitspelen. Proficiat Jos!  

Ook zin om te kaarten of een gezelschapsspel te 

spelen? Kom dan op woensdagnamiddag naar de 

cafetaria van LDC Meerle of LDC Meer. Of speel mee 

op vrijdagnamiddag in de cafetaria van LDC 

Hoogstraten.   

 

GEZOCHT  
Vrijwillige fietsinstructeurs 
 

HOOGSTRATEN 
 

Een op zeven Belgen kan niet 

fietsen. Dit heeft een enorme 

impact op welzijn, zelfstandigheid, 

gezondheid, tewerkstelling, milieu en nog veel meer.  

Wil jij hier ook iets aan veranderen? Heb je zin en tijd 

om volwassenen te leren fietsen? Stad Hoogstraten 

is op zoek naar vrijwilligers die zich kunnen 

engageren om in de periode tussen de paas- en 

zomervakantie volwassenen te leren fietsen.  

Taakomschrijving 
 

Tijdens de eerste lessenreeks leer je mensen van 

verschillende leeftijden en afkomst fietsen. Dit 

gebeurt op wekelijkse basis in de periode van 28 april 

tot 30 juni. De lessen vallen telkens op vrijdag 

voormiddag van 09u00 tot 12u00. Jij neemt het 

praktische luik op (1.5u) samen met andere 

vrijwilligers van Stad Hoogstraten, terwijl het aspect 

verkeersveiligheid (1.5u) door een lesgever van Ligo 

wordt voorzien. De lessen vinden plaats in 
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Hoogstraten. Vanaf het najaar wordt er een tweede 

lesreeks georganiseerd voor senioren, om veilig te 

leren fietsen met een elektrische fiets. 

Dus ben jij sociaal, hou je van fietsen en werk je graag 

met diverse groepen? Neem dan zeker contact op 

met Michail Rombouts op het nummer 0471 24 56 

10 of michail.rombouts@hoogstraten.be. De stad 

zorgt voor een goede opleiding en de nodige 

ondersteuning.  

 

PETANQUE 
05/04: We gaan weer van start! 
 

HOOGSTRATEN 
 

De petanquespelers 

hernemen vanaf deze 

maand hun activiteiten 

op campus Stede Akkers. 

Ze spelen elke woensdag 

van 13u30 tot 15u30 bij goed weer op het veld aan 

de bejaardenwoningen. Sluit gerust bij aan. Het gaat 

er ontspannen en niet competitief aan toe. De 

organisatie is in samenwerking met Okra 

Hoogstraten. Hierdoor zijn Okra-leden verzekerd. 

 

FOTOTENTOONSTELLING 
05/04-28/04: rivier de Mark, van bron tot monding 
 

HOOGSTRATEN 
 

Louter door naar een 

foto te kijken, kun je je 

bepaalde geluiden, 

geuren en emoties 

herinneren. En dat is 

net wat deze foto-

tentoonstelling van initiatiefnemen Willy Schalk over 

de Mark wil doen.    

De Mark was in het verleden de levensader voor 

onze streek en is nu nog belangrijker geworden. 

Water wordt als het nieuwe goud omschreven en we 

zijn ons meer bewust van de kostbaarheid ervan. Om 

deze fototentoonstelling mogelijk te maken werd de 

ontdekkingstocht gestart aan de bron (in Koekhoven, 

Merksplas) om dan de breder wordende rivier via de 

deelgemeenten van Hoogstraten te volgen tot ze 

uitmondt in de brede AA (Breda). Tijdens het 

parcours werden foto's gemaakt en waren er 

verhalen te ontdekken (verdwenen bruggen/molens 

of kastelen). Die foto's worden gegroepeerd en 

geven een weergave van het traject.  

Benieuwd? Breng dan zeker een bezoek aan de 

expositiegang van LDC Stede Akkers en geniet van 

deze mooie foto’s. Misschien geeft dit wel aanleiding 

tot het ophalen van herinneringen aan zwempartijen 

in de Mark of vroegere overstromingen. 

 

BINGO 
05/04: Doe mee en maak kans op leuke prijzen 
 

MEERLE 
 

Op woensdag 5 april van 

14u00 tot 16u00 organiseren 

we een gezellige namiddag 

bingo in de cafetaria van het 

Raadhuis. De vrijwilligers van 

dienst bezorgen je een leuke 

namiddag met tal van mooie prijzen. Een bingokaart 

kost 1 euro en inschrijven is niet nodig.  

 
 

PAASMAANDAG 
10/04: Opgelet, aangepaste dienstverlening 
 

MEERLE/HOOGSTRATEN 
 

LDC Meerle is volledig gesloten op paasmaandag. 

LDC Hoogstraten is gewoon open volgens de 

gebruikelijke openingsuren. Dat wil zeggen dat je van 

harte welkom bent in de cafetaria en het 

buurtrestaurant. Enkel het buurtloket is gesloten.  

 

1 JAAR LDC MEER 
11/04, 12/04 en 13/04: Koffie met iets lekkers 
 

MEER  
 

Hieperdepiep hoera, LDC Meer 

bestaat één jaar! Vorig jaar op 

zondag 10 april werd  ons LDC, 

samen met de bibliotheek en het 

gemeenschapscentrum, feestelijk en 
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plechtig ingehuldigd. Kom tijdens de openingsuren 

op dinsdag 11, woensdag 12 of donderdag 13 april 

gezellig langs in LDC Meer. Bestel een koffie, thee of 

chocolademelk én krijg er gratis iets lekkers bij. 

Zolang de voorraad strekt. Vier je met ons mee? 

 

MODESHOW 
18/04: Tijd voor een nieuwe outfit? 
 

HOOGSTRATEN 
 

We laten de 

winter achter ons 

en bergen onze 

dikke wollen 

truien op.  Het 

ideale moment 

om uit te kijken naar een mooie nieuwe lente-outfit. 

Op dinsdag 18 april kan je in de cafetaria van LDC 

Hoogstraten genieten van een modeshow waarbij de 

nieuwe trends voor dit voorjaar worden getoond. 

Nadien is er gelegenheid om kleding aan te kopen. In 

de leslokalen kan de kleding gepast worden. Het 

aanbod bestaat voornamelijk uit bovenkleding voor 

mannen en vrouwen. Er zal ook aanbod zijn van 

ondergoed, nachtkledij, jassen en sjaaltjes. Je kan je 

aankopen zowel cash als met de bankkaart betalen.   

 
 

MANTELZORGCAFÉ 
20/04: Levend verlies bij mantelzorgers 
 

HOOGSTRATEN 
 

Een mantelzorger is iemand 

die langdurig en onbetaald 

zorgt voor iemand die 

bijvoorbeeld chronisch ziek 

is, een handicap heeft of 

hulpbehoevend is. Mantel-

zorgen kan dankbaar en uitdagend zijn, maar 

tegelijkertijd heel ingrijpend voor je eigen leven.  

 

Alles wordt anders 
 

De relatie tussen mantelzorg en verlies & rouw is nog 

niet algemeen erkend, terwijl er toch voortdurend 

verloren wordt. Zoals verlies van gezondheid op 

fysiek, psychisch/mentaal vlak bij degene die 

verzorgd wordt.  
 

Ook de mantelzorger verliest 
 

De mantelzorger verliest stukje bij beetje de persoon 

die de ander was en ook steeds meer de invulling van 

het eigen leven. De relatie wordt anders. Ook het 

aantal mensen waarmee er contact is, kan 

verminderen. Deze vorm van verlies (en rouw) wordt 

‘levend verlies’ genoemd. Inzicht in dit verlies kan 

helpen de eigen situatie te herkennen en hiermee 

om te gaan. 
  

Meer weten… 
 

Op donderdagmiddag 20 april van 14u00 tot 16u00 

zal Judith van der Spank, rouw- en verliesconsulent 

en tevens ervaringsdeskundige, dieper ingaan op dit 

onderwerp in de leslokalen van LDC Hoogstraten. 

Naast toelichting over het thema is er zeker ruimte 

voor het delen van ervaringen. Het mantelzorgcafé is 

gratis en inschrijven is niet nodig.  

 
 

GROOTLETTERBOEKEN  
20/04: Boeken ontlenen in de cafetaria 
 

HOOGSTRATEN 
 

De afgelopen maanden werden de grootletter-

boeken aan huis verdeeld voor de bewoners van 

campus Stede Akkers. Op die manier hoopte we 

meer mensen te bereiken. Na een evaluatie blijkt dat 

de meeste bewoners er toch de voorkeur aan geven 

om de boeken uit te lenen in de cafetaria zoals het 

vroeger was. Dus vanaf donderdag 20 april tussen 

10u00-12u00 kan wie wil in de cafetaria een boek 

ontlenen uit de grootletterbibliotheek.  

 
 

AARDBEIENAUTOMAAT 
21/04: Begin nieuw aardbeienseizoen 

HOOGSTRATEN  
 

Ten laatste vanaf vrijdag 

21 april zijn de eerste 

verse aardbeien te koop 

aan de automaat in de 

cafetaria van LDC Hoog-
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straten. Bij goed weer kan je plaatsnemen op het 

terras bij de cafetaria en het Neerhof. Een ideale 

plaats om in het zonnetje te genieten van de eerste 

verse Hoogstraatse aardbeien.  
 

 

FAMILIEGROEP DEMENTIE 
21/04: Communiceren met en zonder woorden 
 

HOOGSTRATEN  
 

Naarmate de dementie vordert, 
wordt contact maken met een 
persoon met dementie moeilijker. 
Samen met andere lotgenoten die 
zorgen voor een naaste met 
dementie sta je stil bij deze 

veranderingen. Welke invloed heeft dit op je 
dagelijks leven en hoe kan je ondanks deze 
moeilijkheden toch goed contact blijven houden?  
 
Interesse?  
 

De familiegroep komt samen op vrijdag 21 april van 

14u00 tot 16u00 in de leslokalen van LDC Stede 

Akkers. Voor meer informatie kan je terecht bij 

Brenthe Grauwmans via 03 340 16 00 of per mail  

hoogstraten@alzheimerligavlaanderen.be. 

 

WEEK VAN DE VALPREVENTIE 
24/04-30/04: Wandel je mee? Samen in beweging! 
 

Zet je wandelschoenen alvast klaar, want de 12e 

editie van de Week van de Valpreventie is in 

aantocht! Deze week gaat dit jaar 

door van 24 tot en met 30 april. Met 

de slogan ‘Wandel je mee? Samen in 

beweging!’ wil de overheid 

iedereen aansporen om meer te 

wandelen en te bewegen.  

 

Aanbod in je buurt 

Beweeg je graag in groep? Informeer dan zeker eens 

naar het aanbod van de ouderenverenigingen 

(OKRA, NEOS, …) in je buurt. 

Misschien zit er wel een leuke 

beweegactiviteit tussen die jou 

aanspreekt. Of spring eens 

binnen bij het buurtloket of 

neem contact met ons op. Dan 

kijken we samen wat er mogelijk is.  

 
VERWENKOFFIE 
26/04: Een koffie met zoete lekkernijen 
 

MEERLE  
 

Lust je graag een koffie of thee met wat extra 

lekkernijen? Dan moet je voor een verwenkoffie op 

woensdag 26 april tussen 10u00 en 16u30 in de 

cafetaria van LDC Meerle zijn. Je betaalt tijdens de 

koffiekrant 1,50 euro voor een koffie of thee met 

zoetigheden. Vanaf 12u00 geniet je van dit lekkers 

voor 2,5 euro. 

 
 
 
 

 

 
 

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 

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

LDC Hoogstraten 

 KALENDER APRIL 
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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 

05/04 - 28/04 FOTOTENTOONSTELLING  

“De rivier de Mark, van bron tot monding” - gratis - vrije toegang 

expogang 

Wekelijks activiteiten 
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 

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

het erf 

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

cafetaria  
 

Eendaagse activiteiten 
Dinsdag 
04/04 

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

cafetaria 

Maandag 
17 en 24/04 

14u00 15u00 GEHEUGENTRAINING   
12 lessen - 30 euro - inschrijven tot volzet 

leslokalen 

Dinsdag 
18/04 

13u00 17u00 MODESHOW  
mogelijkheid tot aankoop van kleding- vrije toegang - meer info p. 3 

cafetaria 

Donderdag 
20/04 

10u00 12u00 UITLEENPOST GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN  
diverse genres gratis te ontlenen - gratis - vrije toegang 

cafetaria 

Donderdag 
20/04 

14u00 16u00 MANTELZORGCAFE 
mantelzorgers ontmoeten elkaar- info zie p. 3 

leslokalen 

Donderdag 
27/04 

14u00 16u00 ROUWVERWERKING 
thema “gemis aan intimiteit en tederheid bij alleenstaande” 
maandelijks lotgenotencontact rond rouwverwerking bij partnerverlies 
i.s.m. Contempo vzw - inschrijven aan de onthaalbalie of via 03 340 16 
30 

leslokalen 

   
 

 
 

 

Datum  Menu 

01/04 Champignonsoep, kalkoenlapje met jus, spinazie in room en  aardappelpuree, roze yoghurt 

02/04 Vissoep, rundertong in madeirasaus, prinsessenbonen met ui en kroketten, gebak 

03/04 Tomatensoep, kipfilet met pepersaus, Vlaamse groenten en aardappelen, crème liegoise mokka 

04/04 Bloemkoolsoep, boomstammetje met jus, snijboontjes en aardappelen, griesmeel met rozijnen 

05/04 Courgettesoep, blanket met champignons, wortelen en frieten, ijsje 

BUURTRESTAURANT APRIL 
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06/04 Wortelsoep, schnitzel met dragonsaus en broccolipuree, pralinemousse 

07/04 Erwtensoep, hokfilet met hollandaisesaus, gestoofde prei en aardappelen, fruitsla 

08/04 Bouillon met vermicelli, vogelnestje, tomatengroentesaus en puree, vanillepudding 

09/04 Spinaziesoep, orloffgebraad, witloof, roomsaus en pomme duchesse, abrikozentaart 

10/04 Tomatensoep met balletjes, lamsepigram, tijmsaus, prinsessenboontjes, ui en puree, paasgebak 

11/04 Rapensoep, braadworst met jus, rodekool met appel en aardappelen, rijstpap 

12/04 Preisoep, rundsstoofvlees, rauwkostsalade en frieten, ijsje 

13/04 Pastinaaksoep, macaroni met broccoli, champignons, ham en kaassaus, sabayonmousse 

14/04 Currysoep met kip, visfilet met duglérésaus, brunoisegroenten en puree, vers fruit 

15/04 Aspergesoep, slavink met jagersaus, gestoofde erwten met ui en aardappelen, roze yoghurt 

16/04 Vissoep, kalkoenpavé met jus, oventomaat en kroketten, eclair 

17/04 Paprikasoep, kalfsbrood met bruine saus, krieken en gebakken aardappelen, crème liegoise vanille 

18/04 Seldersoep, kalkoenlapje met pepersaus, spinazie in room en aardappelen, ijsje 

19/04 Aspergeroomsoep, vol-au-vent met boontjes en kroketten, bavarois  

20/04 Knolseldersoep, kipfilet met jus gestoofde wortelen met ui en aardappelen, havermoutpudding 

21/04 Kervelsoep, gepaneerde vis met tartaar, rauwkostsalade en puree, speculaaspudding 

22/04 Cressonsoep, gevogelteworst, jus, witte kool in bechamel en aardappelen, panna cotta met coulis 

23/04 Broccoliroomsoep, konijnenstoofvlees, gebakken witloof en aardappelnootjes, vanille muffin 

24/04 Wortel-pompoensoep, cordon bleu, basilicumsaus bonen en aardappelen, crème liegoise mokka 

25/04 Slasoep, rundsburger, bearnaise, wortelen, erwten en puree, griesmeel met rozijnen 

26/04 Aardappelsoep, vol-au-vent, tuinkers en frieten, ijsje 

27/04 Tomatensoep met balletjes, spaghetti bolognaise en gemalen kaas, straciatellamousse 

28/04 Groentesoep, scharrolletjes, véloutésaus en  knolselder-peterseliepuree, fruitsalade 

29/04 Kippenroomsoep, varkensmignonette met jus, andijvie en aardappelen koekjespap 

30/04 Aspergeroomsoep, Ardeens gebraad, portosaus, gegratineerde bloemkool en rösties, kriekentaart 

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 (groepen vanaf 8 personen een week vooraf) 

cafetaria 

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

cafetaria 

Woensdag 13u00 16u30 

INTERNETCAFÉ MET COMPUTERASSISTENTIE  

Klooster Mussenakker 13, 2321 Meer 

03 340 16 30 -  dienstencentrum@hoogstraten.be 
 
 
 

LDC Meer 

 KALENDER APRIL 
 
 

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be
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computergebruik en begeleiding door vrijwilligers - gratis - vrije inkom 

HANDWERGROEPJE 
samen creatief aan de slag - breng je eigen gekozen handwerk en eigen 
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 

Meerdaagse activiteiten 
11/04 t/m 13/04  1 JAAR LDC MEER 

bestel een koffie of thee en krijg er gratis iets lekkers bij - tijdens de 
openingsuren en zolang de voorraad strekt - vrije inkom 

cafetaria 

Eendaagse activiteiten 
Dinsdag 
04/04 

14u00 16u00 MUZIEKNAMIDDAG: OPTREDEN EDDIE VAN DELM  
gezellig dansen, zingen of rustig luisteren naar de muziek - gratis - vrije 
inkom 

cafetaria 

Woensdag 
19/04 

13u00 16u30 GEZELSCHAPSSPELEN 
schuif gezellig mee aan en speel samen een gezelschapsspel - gratis - 
inschrijven niet nodig  

cafetaria 

Woensdag  
26/04 

13u30 14u30 VOORLEESUURTJE VOOR KINDEREN EN HUN (GROOT)OUDERS 
luister naar verschillende verhalen voorgelezen door een vrijwilliger- 
vrije toegang - gratis 

cafetaria 

 

 
 
 
 

BUURTRESTAURANT APRIL 
Datum  Menu 

4/04 Bloemkoolsoep, boomstammetje met jus, snijboontjes en aardappelen, griesmeel met rozijnen 

11/04 Rapensoep, braadworst met bruine saus, rode kool met appel en natuuraardappelen, rijstpap 

18/04 Seldersoep, kalkoenlapje met pepersaus, spinazie in room en frietjes, havermoutpudding 

25/04 Slasoep, rundsburger met bearnaisesaus, wortelen en erwten, puree, yoghurt 

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 - gesloten paasmaandag 
10/04 

cafetaria 

INTERNETCAFÉ MET COMPUTERASSISTENTIE  
computergebruik en begeleiding door vrijwilligers - gratis - vrije 
inkom - gesloten op paasmaandag 10/04 

cafetaria 

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

cafetaria 
  Woensdag 10u00 12u00 

LDC Meerle 

 

Raadhuis Gemeenteplein 1, 2328 Meerle 

03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
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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, kaarten, … - gratis - vrije 
inkom - inschrijven niet nodig  

cafetaria 

Eendaagse activiteiten 

Woensdag 05/04 14u00 16u00 BINGO 
maak kans op leuke prijzen - 1 euro per bingokaart - vrije 
toegang - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Woensdag 
26/04 

10u00 16u30 VERWENKOFFIE  
koffie met iets lekkers - vrije toegang - je betaalt 1,50 tijdens de 
koffiekrant en 2,50 euro vanaf 12u00 

cafetaria 

 

 

BUURTRESTAURANT APRIL 
 

Datum Menu  

05/04 Courgettensoep, blanket met champignons en wortelen, pommes duchesses, crème liegeois 

12/04 Preisoep, lamsepigram met tijmsaus, prinsessenboontjes met ui en puree, yoghurt 

19/04 Aspergeroomsoep, kalfsbrood met bruine saus en krieken, gebakken aardappelen, crème liegeois 

26/04 Aardappelsoep, cordon blue, basilicumsaus, boterbonen, 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 

 

 
 

 

 
Permanent wekelijks aanbod 

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

zaal 

 

KALENDER APRIL 
 

LDC Meersel-Dreef 

 

KALENDER APRIL 
 

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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