
 

1 

  

 

NR. 114: EDITIE DECEMBER 2022 - 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.

 

EINDEJAARSPERIODE IN DE LDC’S 
Kom langs. Samen maken we het gezellig!  

 

De lokale dienstencentra worden weer gezellig 

aangekleed in kerstsfeer tijdens de eindejaarsperiode. 

Alle locaties blijven open volgens de gebruikelijke 

openingstijden die je leest verderop in de kalenders van 

de Centrumkrant.  

 

De deuren van LDC Stede Akkers staan op feestdagen 

altijd voor je open. Heb je met Kerstmis en Nieuwjaar nog 

geen plannen? Spring dan zeker even binnen. We maken 

het samen gezellig!  

 

Kerstmis 
 

Op zondag 25 december  tussen 

13u00 en 16u30 vieren we Kerstmis 

in cafetaria Stede Akkers. Onze 

vrijwilligers zorgen voor de 

kerstsfeer, iets lekkers om te 

snoepen en een klein cadeautje 

(zolang de voorraad strekt). Om de 

namiddag   helemaal   compleet   te  

maken, organiseren we zoals steeds een wedstrijd.  

 

 

 

Raad mee en misschien win jij wel een etentje voor twee 

in het lokaal dienstencentrum.  

 

Nieuwjaarke zoete, het varken heeft 4 voeten…  
 

Op oudejaarsdag zijn alle enthousiaste zangertjes welkom 

in cafetaria Stede Akkers en ook in de lokale 

dienstencentra in Meer en Meerle wordt aan de kindjes 

een leuke traktatie bedeeld. Op zaterdag 31 december en 

zaterdag 1 januari is de cafetaria van Stede Akkers open 

tussen 13u00 en 16u30 om het jaar mooi af te sluiten of 

om te klinken op het nieuwe jaar.  

 

LICHTPUNT 
Alleenstaande 75-plussers worden uitgenodigd 

 

De winter is in het land. De korte, donkere dagen zorgen 

ervoor dat ouderen vaker thuis zijn en minder sociale 

contacten onderhouden. Misschien kan je terugvallen op 

je huisgenoten, maar dat is niet voor iedereen het geval. 

Heel wat alleenstaanden zijn tijdens deze periode, nog 

meer dan anders, aangewezen op zichzelf. De stad 

Hoogstraten wil een lichtpunt creëren voor deze 

alleenstaande ouderen.  

 

 

Centrumkrant 
LOKALE DIENSTENCENTRA HOOGSTRATEN 
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Vertrouwde formule 
 

Het is al het 7de jaar op rij 

dat de seniorenraad, 

seniorenverenigingen en 

stad Hoogstraten initiatief 

nemen om alleenstaande 

ouderen hoop te geven in 

moeilijke omstandig-

heden. Tijdens de COVID-

pandemie werd het 

programma noodgedwongen aangepast en brachten tal 

van vrijwilligers een bezoek aan de deur met lekkere 

koekjes.  

 

Dit jaar schakelen we weer over naar de vertrouwde 

formule waarbij alle alleenstaande inwoners van 75 jaar 

of ouder uitnodigen voor een fijne middag in goed 

gezelschap. Samen met dorpsgenoten genieten de 

genodigden van een lekker middagmaal met aansluitend 

de gelegenheid om gezellig na te praten met koffie en 

gebak.  

 

Persoonlijke uitnodiging   
 

Alle inwoners die 75 jaar of ouder zijn én die in het 

bevolkingsregister geregistreerd staan als alleenstaand, 

ontvangen in januari een gepersonaliseerde uitnodiging 

per post.    

 

Omwille van het groot aantal deelnemers worden de 

bijeenkomsten gespreid over verschillende data. 

Afhankelijk van de deelgemeente waarin je woont, zal je 

uitgenodigd worden in het lokaal dienstencentrum van 

Meer of Hoogstraten.  

 

 

 

Contact 
 

Heb je hierover vragen? Of heb je eind januari nog geen 

uitnodiging ontvangen terwijl je wel aan de voorwaarden 

voldoet? Neem dan zeker contact op met een 

medewerker van de lokale dienstencentra. Wij staan 

klaar om een antwoord te geven op jouw vragen en te 

luisteren naar je bezorgdheden.   

 

GELE DOOS 
Kijk je Gele Doos regelmatig na 

 

Alle inwoners van Hoogstraten ouder dan 70 jaar kregen 

intussen een uitnodiging om een gele doos op te halen bij 

het LDC in hun buurt. Al meer dan 1100 mensen zijn op 

deze uitnodiging ingegaan.   

 

Gele Doos in huis en nu?  
 

In de Gele Doos zitten 

verschillende formu-

lieren die hulpverle-

ners helpen om een 

goede inschatting te 

maken van de zorg 

die nodig is wanneer 

je het zelf niet meer 

duidelijk kan maken. 

Je vindt een blanco 

medische fiche in de Gele Doos waarop je onder andere 

de contactgegeven van je huisarts vermeldt, aangeeft of 

je bloedverdunners neemt, allergieën hebt,  …  Daarnaast 

is het goed om een recente medicatielijst te bewaren in 

de Gele Doos. Als je over een wilsverklaring beschikt, 

steek je best ook een kopie hiervan in de Gele Doos.  

Wanneer er sprake is van verwardheid, kan het zinvol zijn 

om een vermissingsfiche toe te voegen aan de doos.  
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Hulp nodig?  
 

Kan je wat hulp gebruiken bij het invullen? Of heb je graag 

dat iemand je nog wat extra toelichting geeft over de 

verschillende formulieren? Ga dan zeker eens langs bij 

een buurtloket in je buurt. De medewerker van het 

buurtloket neemt de tijd om dit samen met jou te 

overlopen. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Is 

het moeilijk om je te verplaatsen, maar heb je toch graag 

een woordje uitleg? Neem dan telefonisch contact op en 

bekijken we samen hoe we jou het beste kunnen helpen.  

 

CADEAUTIP 
Maak iemand blij met een consumptiekaart  
 

Geef eens een consumptiekaart van het LDC cadeau.  

Voor 10 euro kan je een 

consumptiekaart aankopen aan 

de toog in de cafetaria van LDC 

Hoogstraten, Meer en Meerle. 

Deze kaart is te gebruiken in de 

desbetreffende lokale diensten-

centra voor de betaling van al je 

consumpties. 

Leuk om te geven én leuk om te 

krijgen!  

 

HULPVRAAGFRAUDE 
Hoe bescherm je jezelf hier voor?  
 

De laatste maanden hoor je steeds vaker over 

hulpvraagfraude. Maar wat is dat juist? En hoe kan je 

jezelf hiervoor behoeden?  

 

Hoe werkt het? 

Fraudeurs doen zich via e-mail, sms of appberichten voor 

als één van jouw dierbaren. Ze vragen om dringende 

financiële hulp. 

 

Op de een of andere manier geraken ze aan je gegevens. 

Ze sturen je een bericht in naam van een nauw familielid 

of van een nauwe vriend. De oplichters verzinnen 

natuurlijk eerst een smoesje waarom je plots 

gecontacteerd wordt door een onbekend nummer. 

Bijvoorbeeld: “Sorry, ik ben mijn smartphone kwijt. Dit is 

mijn nieuwe nummer.” 

 

Na wat gebabbel over koetjes en kalfjes krijg je al snel de 

vraag om geld over te schrijven op een bepaald 

rekeningnummer, omdat je 

‘dierbare’ dringend een grote 

aankoop moet betalen of het 

even financieel wat moeilijker 

heeft.  

 

De berichten komen zeer 

geloofwaardig en echt over. 

Als slachtoffer wil je natuurlijk 

je familielid of vriend 'helpen' 

en heb je de neiging om het 

geld onmiddellijk te storten. Niet doen! Want wanneer je 

je echte familielid of vriend contacteert, blijkt er niets aan 

de hand. En de oplichters? Die zijn dan al lang met het 

geld aan de haal via een niet-traceerbaar 

rekeningnummer waarop het geld gestort is. 

 

Wat kan je ertegen doen? 
 

Gouden tip: bel de afzender van het bericht eerst zelf op 

Niet gebeld? Geen geld! Betaal enkel nadat je je dierbare 

persoonlijk mondeling hebt gesproken én herkend. Een 

oplichter verzint smoesjes waarom hij of zij jou niet 

mondeling te woord kan staan: de telefoon is in het water 

gevallen, het nieuwe nummer is nog niet aangesloten 

voor spraakverbindingen, hij/zij zit in de stiltecoupé van 

de trein, of hij/zij is wél goed bereikbaar en zegt dat het 

inderdaad heel gek is dat jouw telefoontje niet 

binnenkomt. Hoge druk en sterk aandringen tot snelle 

betaling? Dit is bijna altijd een teken van bedrog 

 

Toch slachtoffer? 
 

- Bel Card Stop op het nummer 078 170 170. 

- Contacteer zo snel mogelijk je bank.  

- Dien klacht in bij de politie. 

 

DANSEN, ZINGEN EN GENIETEN 

Elke 1ste dinsdag van de maand: muzieknamiddag 

 

MEER  
 

Vanaf heden zal er elke 

1ste dinsdag van de 

maand een muziek-

namiddag plaatsvinden 

in de cafetaria van LDC 

Meer.  Op dinsdag 6 

december luisteren we het LDC op met het muzikaal 
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talent van Eddie Van Delm. Sfeer gegarandeerd! Dus 

noteer alvast deze muzikale activi-teiten op je kalender.  

Samen maken we er gezellige namiddagen van!  

 

SINTERKLAAS 
06/12: Zou de Sint graag koffie drinken?  
 

MEER/MEERLE 
 

Op 6 december zullen veel kinderharten ’s morgens weer 

sneller slaan. Misschien heeft de Sint na zijn nachtelijke 

ronde wel nood aan een tas koffie of een lekker warm 

middagmaal.  

We zetten in het 

Klooster en het 

Raadhuis alvast een 

extra stoel klaar voor 

de goed-heiligman.  

Kom je ook?  

 

DIAMOND PAINTING 
07/12: Een wenskaart met kleurrijke steentjes 
 

MEERLE  
 

In samenwerking met Femma Meerle organiseren we op 

woensdag 7 december een knutselactiviteit in het 

Raadhuis in Meerle. Tijdens deze gezellige namiddag 

maak je een wenskaart door middel van ‘diamond 

painting’. Bij deze techniek kleef je schitterende, 

kleurrijke parels op een 

daarvoor bestemd sjabloon. 

De nummers op het sjabloon 

geven aan welke kleur, op 

welke plaats hoort.   

Heb je dit nooit eerder 

gedaan? Geen probleem, 

Tonia Jacobs maakt je vertrouwd met deze mooie en 

ontspannende techniek.   

Schrijf jezelf in via een medewerker van het LDC of via het 

onthaal. Je betaalt 3 euro voor de kaart en het materiaal. 

Deze activiteit start om 13u30 tot eindigt om 16u00.  

 

TENTOONSTELLING 

07/12- 02/01: Varkentjes 

HOOGSTRATEN   
 

De laatste tentoonstelling van dit jaar staat helemaal in 

het teken van varkens. Jeanne Hendriks uit Minderhout 

toont een klein stukje uit haar grote verzameling 

varkentjes.   

 

Nadat ze 45 jaar geleden zelf een echte big liet opgroeien 

tot een volgroeid varken, is haar interesse ontstaan voor 

deze dieren.  Eén van de eerste varkentjes uit haar 

verzameling kreeg Jeanne van haar kinderen voor haar 

verjaardag. Toen ze enthousiast vertelde tegen vrienden 

en familie over dit mooie cadeau, gaven ook anderen haar 

varkentjes.  

 

Jeanne verzamelde intussen al 

meer dan 300 soorten 

varkentjes in alle maten en 

vormen o.a. spaarvarkens, 

glazen varkens, knuffel-

varkens, wenskaarten met 

varkens, ondeugende varkens 

en zelfs een big op ware grootte. 

 

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Kom dan zeker een 

kijkje nemen vanaf 7 december tijdens de openingsuren.   

 

KNUTSELACTIVITEIT 

15 en 22/12: Sleutelhangers vilten voor goede doel 
 

MEER  
 

Samen met de academie voor beeldende kunsten IKO en 

basisschool De Meerpaal-Kiekeboe slaan we de handen in 

elkaar voor een sociaal-

artistiek project ‘Kunstkuur’. 

Hierbij gaan we samen 

creatief aan de slag. Samen 

met de kindjes van de lagere 

school knutselen we vilten 

sleutelhangers voor de 

Stichting De Kleine Strijders. 

De stichting heeft als doel 

om het ziekenhuisverblijf 

van kinderen en hun ouders 

een beetje aangenamer te maken.  

 

De sleutelhangers worden gemaakt met behulp van 

koekjesvormen, schapenwol en viltnaalden. De techniek 

die we toepassen heet ‘naaldvilten’ en is een eenvoudige 

en rustgevende techniek voor alle leeftijden vanaf 7 jaar. 
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De workshops worden georganiseerd in LDC Meer op 

donderdag 15 en 22 december volgens verschillende 

tijdsblokken.  

 

Inschrijven 
 

Je kan je inschrijven via het LDC of het onthaal voor een 

blok van 9u00 tot 10u30, van 10u30 tot 12u00 en van 

13u30 tot 15u30. Deelname is gratis. Per blok kunnen 

maximum 10 personen inschrijven.  

 

REPAIRCAFE 

17/12: Red je kapotte spullen van de vuilbak  
 

HOOGSTRATEN 
 

Op zaterdag 17 december 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 
21/12: Sfeervol kerststuk  

MEERLE 
 

Je tafel versieren met een zelfgemaakt kerststuk geeft je 

feestmaal meteen een persoonlijke toets. Heb je zin om 

ook een kerstkrans voor op tafel 

te maken? Schrijf je dan zeker 

in voor de bloemschik-

activiteit in het Raadhuis in 

Meerle op woensdag 21 

december. Er is een les van 

9u00 tot 1200 en van 13u30 tot 

16u00.  

 

Inschrijven 
 

De kostprijs is 12 euro (inclusief alle materialen). Verwerk 

je graag je eigen kleine kerstlichtjes op batterijen in je 

kerstkrans? Dan mag je die meenemen en betaal je 10 

euro. 

 
 

KALENDER DECEMBER 
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 

10u00 12u00 BUURTLOKET - aanspreekpunt voor je welzijns- en zorgvragen - vrije 
toegang - 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 
07/12-02/01 TENTOONSTELLING: VARKENTJES - van Jeanne Hendriks uit 

Minderhout - gratis - vrije toegang tijdens openingsuren 
inkomhal 

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

LDC Hoogstraten 
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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 

cafetaria 

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

cafetaria  
 

Eendaagse activiteiten 
Maandag 
05/12 

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

cafetaria  

Dinsdag 
06/12 

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

cafetaria 

Donderdag 
15/12 

14u00 16u00 MANTELZORGCAFE - lotgenotencontact met als thema ‘Babbels & 
Bubbels - gratis - inschrijven verplicht 

leslokalen 

Vrijdag 
16/12 

11u00 12u00 BIB AAN HUIS GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN - diverse genres 
gratis te ontlenen - reservaties doorgeven 

campus 

Zaterdag 
17/12 

09u00 12u00 REPAIRCAFE - met behulp van vrijwilligers probeer je kapotte 
voorwerpen een tweede leven te geven- vrije toegang - gratis 

cafetaria 

   
 

 
 

 

Datum  Menu 
01/12 Preisoep, chipolata met jus, rode kool en puree, kokosmousse 

02/12 Groentesoep, koolvis met kreeftensaus en knolselderpuree, speculoospudding 

03/12 Kippenroomsoep, runderballetjes met selder in tomatensaus en peterselieaardappelen, chocoladeflan 

04/12 Tomatensoep met venkel, kalkoengebraad met druivensaus, boterbonen en aardappelnootjes, gebak 

05/12 Portugese soep, kippenbil met jus, bloemkool en gebakken aardappelen, crème liegoise chocolade 

06/12 Pompoensoep, gevulde courgette, tomatenkruidensaus en peterselieaardappelen, mandarijnen van de Sint 

07/12 Vissoep, rundertong in madeira, tuinkers en frieten, ijsje 

08/12 Wortelsoep met kokosroom, vogelnest in tomatensaus met broccolipuree, aardbeimousse 

09/12 Tomatengroentesoep, gegratineerde vis met veloutésaus en pompoenpuree, pudding met rozijnen 

10/12 Cressonsoep, kalkoenlapje met charcutieresaus, erwten en natuuraardappelen, panna cotta 

11/12 Bloemkoolsoep met kruidenkaas, gevuld kalfsgebraad met dragonsaus, witloof en kroketten, gebak 

12/12 Pastinaaksoep, parmentierschotel met wortelen en puree, crème liegoise vanille 

13/12 Peterseliesoep, schnitzel met jus, schorseneren in bechamel en natuuraardappelen, griesmeel met rozijnen 

14/12 Courgette-auberginesoep, runderstoofvlees met gemengde sla en frieten, ijsje 

15/12 Currysoep, kalkoenlapje met saus op grootmoeders wijze en andijviepuree, straciatellamousse 

16/12 Erwtensoep met spek, kipfilet met hollandaisesaus, gestoofde prei en bieslookaardappelen, duopudding 

17/12 Brunoisesoep, runderpavé met tijmsaus, erwten op Franse wijze en puree, havemoutpudding 

18/12 Kervelsoep met balletjes, kipfilet met aalbessensaus, gestoofd peertje met aardappelnootjes, gebak 

19/12 Savooikoolsoep, rundsburger met ajuinsaus, rode kool en gebakken aardappelen, crème liegoise mokka 

20/12 Paprikasoep, kipfilet met jagersaus en wortelpuree, condérijst 

21/12 Komkommersoep met dille, kalkoenragout in stroganoff, gemengde sla en frieten, ijsje 

22/12 Rapensoep, spaghetti bolognaise met kaas, speculoosmousse 

23/12 Spruitensoep, wijting met duglèrésaus, broccoli en natuuraardappelen, chocoladepudding 

24/12 Aspergesoep, rundertong in madeira, sperziebonen en puree, roze yoghurt 

25/12 Tomatenroomsoep, orloffgebraad met archiducsaus, groentenkrans en kroketten, kerstgebakje 

26/12 Romige kruidenkaassoep, varkensgebraad, pruimensaus, witloof en gegratineerde aardappelen, bavarois 

27/12 Knolseldersoep, rundsburger met bearnaisesaus, broccolimix en natuuraardappelen, rijstpap 

28/12 Courgettesoep, vol-au-vent, gemengde sla en frieten, ijsje 

29/12 Broccoliroomsoep, kalkoen cordon bleu met jus, Vlaamse groenten en puree, aardbeimousse 

30/12 Tomatensoep, vispannetje met julienne en bieslookaardappelen, vanillepudding 

BUURTRESTAURANT DECEMBER 
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31/12 Champignonsoep, rosbief met rode wijnsaus, cresson en gebakken aardappelen, flan karamel 

Werkwijze: 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 toegang - gratis kranten en tijdschriften lezen - 
koffie en thee 0,50 euro -  

cafetaria 
  

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

cafetaria 

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

cafetaria 

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

bureau 

Eendaagse activiteiten 
Dinsdag 
06/12 

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

cafetaria 

Donderdag 
15 en 22/12 

09u00 10u30 KNUTSELACTIVITEIT: SLEUTELHANGER VILTEN VOOR GOEDE DOEL - 
3 workshops per tijdsblok van 9u00 tot 10u30, van 10u30 tot 12u00 en 
van 13u30 tot 15u30 - gratis - inschrijven verplicht - meer info p. 4-5 

cafetaria 

10u30 12u00 

13u30 15u30 

Woensdag 
28/12 

13u30 14u30 VOORLEESUURTJE - schuif gezellig aan tijdens voorleesuurtje voor 
kinderen en hun (groot)ouders - vrije toegang - gratis 

jeugdbib 

 
 

BUURTRESTAURANT DECEMBER 
Datum  Menu 

06/12 Pompoensoep, kippenbil met jus, bloemkool en gebakken aardappelen, crème liegoise 

13/12 Peterseliesoep, schnitzel met jus, schorseneren in bechamelsaus en puree, griesmeel met rozijnen 

20/12 Paprikasoep, rundsburger met ajuinsaus, rode kool en gebakken aardappelen, crème liegoise mokka 

27/12 Knolseldersoep, vol-au-vent met gemengde sla en frieten, rijstpap 

Werkwijze: 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. 
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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 toegang 

cafetaria 

Dinsdag 10u00 12u00 KOFFIEKRANT - vrije toegang - gratis kranten en tijdschriften 
lezen - koffie en thee 0,50 euro - gesloten op 1 november 

cafetaria 
  Woensdag 10u00 12u00 

10u00 12u00 BUURTLOKET - aanspreekpunt voor je welzijns- en zorgvragen - 
vrije toegang - 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 07/12 13u30 16u00 KNUTSELNAMIDDAG - wenskaart maken met diamond painting 

- inschrijven - 3 euro (incl. kaart en materiaal) 
vormings-
lokaal 

Woensdag 21/12 13u30 16u00 BLOEMSCHIKKEN - deelname kost 12 euro inclusief materiaal -  
10 euro bij eigen kerstlichtjes - inschrijven verplicht 

vormings-
lokaal 

 

 

BUURTRESTAURANT DECEMBER 
 

Datum Menu  
07/12 Vissoep, vogelnest in tomatensaus en broccolipuree, aardbeienmousse 

14/12 Courgette-auberginesoep, runderstoofvlees met gemengde sla en natuuraardapelen, crème liegoise 

21/12 Komkommersoep met dille, kipfilet met jagersaus en wortelpuree, condérijst 

28/12 Courgettesoep, rundsburger met bearnaisesaus, broccolimix en puree, rijstpap 

Werkwijze: 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 toegang - gratis kranten en tijdschriften lezen - 
koffie en thee 0,50 euro  

bib 

 

 
Permanent wekelijks aanbod 

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

zaal 
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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 

Raadhuis Gemeenteplein 1, 2328 Meerle 

03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
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LDC Meerle 
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