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KUNST OP CAMPUS STEDE AKKERS 
Heb je het muurschilderij als espot?  
 

HOOGSTRATEN Campus Stede Akkers heeft er een 
pareltje bij. Verscholen tussen de assistentiewoningen 
van De Wingerd en De Linde vind je een muurschilderij 
van Colectivo Licuado, een jong kunstenaarsduo uit 
Uruguay. Voor dit werk werd gekeken naar het 

woonzorgcentrum en 
welke historie deze 
locatie allemaal met 
zich meedraagt. Vroe-
ger was er op deze 
locatie een moederhuis 
en een ziekenhuis. Om 
het kunstwerk meer 
draagkracht te geven is 
er op een participatieve 
manier gewerkt aan dit 
beeld. In samenspraak 
met enkele bewoners, 

zorgkundigen en personeelsleden zijn er pistes gekozen 
om uiteindelijk dit beeld te bekomen. Het mooie aan dit 
werk is dat het alles omvat wat er al op de campus heeft 
plaatsgevonden. Je ziet het oude ziekenhuis, je ziet een 
zorgkundige met klederdracht van toen samen met een 
baby en je ziet ouderen rondlopen op de campus, wat 
zorgt voor een compleet plaatje. Dit muurschilderij is 
onderdeel van kunst in het straatbeeld van stad 
Hoogstraten.  

KOFFIEKRANT WORTEL 
Vertrouwde stek, nieuw ruimer lokaal 

WORTEL Elke donderdag ontvangen de enthousiaste 
vrijwilligers van 
de koffiekrant in 
Wortel je in de 
uitleenpost van 
de bib. Omdat 
het huidige 
hoekje in de bib 
te klein werd, is 
de koffiekrant 
verhuisd naar 

een ruimer lokaal in hetzelfde gebouw. Je kan de 
koffiekrant dus nog steeds bereiken via de hoofdingang 
van de bib, maar voortaan staat de koffie klaar in een 

ander lokaal. Spring gerust eens binnen voor een gezellige 
babbel of een kop koffie of thee.  
 

MUZIKALE SMULNAMIDDAG 
02/08: muziek en lekkere ijscoupes 

HOOGSTRATEN Op dinsdag 2 augustus van 14u00 tot 
16u00 komt ‘Discobar 45 toeren’ vrolijke zomerplaatjes 
draaien en kan je smullen van een vanille ijscoupe met 
keuze uit verschillende toppings: dame blanche, 
advocaat, banana split of aardbei. Je betaalt 2 euro voor 
1 bol, 3 euro voor 2 bollen en 3,50 euro voor 3 bollen.  
 

TENTOONSTELLING 
03/08 - 05/09: LEGO gebouwen 

HOOGSTRATEN In de jaren 80 kreeg Filip Brosens als kind 
van zijn ouders een klein doosje met plastic LEGO-blokjes. 
Hij begon te bouwen, creëerde zijn eigen werken en de 
passie is niet meer 
weggegaan. Ongeveer 
10 jaar geleden ging 
de verkoop van LEGO 
achteruit waardoor 
LEGO voor volwas-
senen werd geïn-
troduceerd. “Ik volg 
als verzamelaar de 
reeks van de modulaire- en architectuurgebouwen. De 
modulaire gebouwen omvatten gebouwen in 
verschillende verdiepingen. Deze worden maar om de 
zoveel jaren uitgegeven, waardoor deze zeer gegeerd zijn 
bij verzamelaars. De architectuur-reeks omvat bekende 
gebouwen van over de hele wereld die uitgegeven 
worden als miniatuur”, vertelt Filip. De tentoonstelling 
LEGO-gebouwen is te bewonderen in de inkomhal van 
LDC Stede Akkers tijdens de openingsuren. Toegang is 
gratis.  
 

OPTREDEN 
23/08: Trio Tripel 
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HOOGSTRATEN Op dinsdag 23 augustus van 14u00 tot 
16u00 komen Bart Van Delm, Koen Cornelissen en Peter 
Van Coillie met Trio Tripel de cafetaria opluisteren met 
hun akoestische muziek. Iedereen is welkom, maar er zijn 
voorbehouden plaatsen voor bewoners van het 
woonzorgcentrum.  
 

VOORUITBLIK NAAR SEPTEMBER 

Alvast enkele data om te noteren 

Meer informatie volgt in de Centrumkrant van 
september.  
LDC Stede Akkers in Hoogstraten:  

• 06 en 13/09: optreden Mieke  

• 17/09: Repaircafé  

• 19/09: start reeks geheugentraining  

• 23/09: optreden Trabant  
 

LDC Klooster in Meer:  

• 15/09: lezing Alfred Coninx i.s.m. OKRA Meer met 
steun van Avansa Kempen  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDER AUGUSTUS 

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 
03/08 tot 05/09 TENTOONSTELLING LEGO GEBOUWEN - modulaire- en architecturale 

miniatuurgebouwen van Filip Brosens - gratis - vrije toegang 
inkomhal 

Wekelijks activiteiten 
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 
01/08 

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 

 

ZOMERVAKANTIE 

Sluitingsdagen en feestdagen in augustus 
 

• 25/07 tot 05/08: LDC en BiB Raadhuis Meerle  

• 15/08: LDC Raadhuis Meerle 

• 22/08 tot 02/09: LDC en BiB Klooster Meer 
 
Tijdens de sluitingsperiode blijven de andere 
locaties open. Geraak je moeilijk tot bij een 
locatie? Neem dan contact met ons op. Dan 
zoeken we samen naar een gepaste oplossing. 
 
 

• 22/09: extra buurtrestaurant met quiz i.s.m. Samana 
Meer 

 

LDC Eigenaard in Oud-Turnhout: 

• 27/09: lezing over inzicht en rouw en rouwprocessen 
gegeven door rouwzorgvereniging ConTempo  
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Dinsdag 
02/08 

14u00 16u00 MUZIKALE SMULNAMIDDAG - geniet van een lekker ijsje met de 
vrolijke platen van ‘Discobar 45 toeren’ - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Dinsdag 
23/08 

14u00 16u00 MUZIEKNAMIDDAG: OPTREDEN TRIO TRIPEL -  gratis - inschrijven niet 
nodig - voorbehouden plaatsen voor bewoners wzc 

cafetaria 

 

BUURTRESTAURANT AUGUSTUS 

 

Datum Menu 

01/08 Pastinaaksoep, Florentijns eitje, natuuraardappelen, crème liegoise chocolade 

02/08 Andalousische soep, schnitzel met jus, broccoli, puree, rijstpap 

03/08 Slasoep, kippenbout met jagersaus, salade, frieten, ijsje 

04/08 Paprikasoep, gebraad met mosterdsaus, zomersalade, rozemarijnaardappelen, pranlinémousse 

08/08 Kruidenkaassoep, rundsburger, bloemkool, natuuraardappelen, crème liegoise vanille 

09/08 Andijviesoep, hespenspek met ajuinsaus, wortelen, bieslookaardappelen, griesmeel met rozijnen 

10/08 Portugese soep, kalfsblanket, tuinkers, frieten, ijsje 

11/08 Kervelsoep, vogelnest, bonen in tomatensaus, puree, chocolademousse 

15/08 Tomatensoep met balletjes, kalkoenlapje met jus, groentekrans, gratin aardappelen, gebak 

16/08 Venkelsoep, kalfsbrook met vleesjus, appelmoes, gebakken aardappelen, condérijst 

17/08 Minestronesoep, runderstoofvlees, witloofsalade, frieten, ijsje 

18/08 Groentesoep, gemarineerde kip met currysaus en groenterijst, kokosmousse 

22/08 Bouillon met vermicelli, mimosaburger, roomsaus, jonge wortelen, puree, crème liegoise chocolade 

23/08 Tomatensoep, kalkoenlapje mosterdsaus, erwten, natuuraardappelen, rijstpap 

24/08 Preisoep, varkensstoofpotje, tomatensalade, frieten, ijsje 

25/08 Knolseldersoep, spaghetti bolognaise met rundergehakt en kaas, aardbeimousse 

29/08 Seldersoep, rundsburger met jus, perziken, gebakken aardappelen, crème liegoise vanille 

30/08 Wortelsoep, cordon bleu met saus, prinsessenbonen, natuuraardappelen, griesmeel 

31/08 Broccolisoep, kalkoenpavé met basilicumsaus, frieten, ijsje 

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 AUGUSTUS 

Permanent wekelijks aanbod 

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

cafetaria 

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 BUURTRESTAURANT - driegangen dagmenu voor € 6,20 wordt 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 AUGUSTUS 
Datum Menu  

LDC Meerle 

 

Raadhuis Gemeenteplein 1, 2328 Meerle 
03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
Zomersluiting: maandag 25/07 tot vrijdag 05/08 
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10/08 Portugese soep, hespenspek met ajuinsaus, wortelen, bieslookaardappelen, chocolademousse 

17/08 Minestronesoep, kalfsbrood met jus, appelmoes, gebakken aardappelen, condérijst 

24/08 Preisoep, kalkoenlapje met mosterdsaus, erwten, natuuraardappelen, rijstpap 

31/08 Broccolisoep, kippenreepjes met bieslooksaus, wortelpuree, stracciatellamousse 

Voor een driegangen dagmenu betaal je € 6,20. Je reserveert 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 AUGUSTUS 
Permanent wekelijks aanbod 

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

cafetaria 
  

12u00 13u00 BUURTRESTAURANT - driegangen dagmenu voor € 6,20 wordt 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 - 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 

 
 

BUURTRESTAURANT AUGUSTUS 
Datum  Menu 

02/08 Andalousische soep, kippenbout met jagersaus, salade, rozemarijnaardappelen, pralinémousse 

09/08 Andijviesoep, kalfsblanket, tuinkers, frieten, griesmeel met rozijnen 

16/08 Venkelsoep, kalkoenlapje met jus, groentekrans, gratin aardappelen, kokosmousse 

Voor een driegangen dagmenu betaal je € 6,20. Je reserveert 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 AUGUSTUS 

Permanent wekelijks aanbod 

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

bib 

 

KALENDER AUGUSTUS 
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 
Zomersluiting: maandag 22/08 tot vrijdag 02/09 
 
 
 

 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 

LDC Wortel 
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