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LICHTPUNT 
Ontmoetingsmoment voor alleenstaande 75+’ers 
 

De korte, donkere winterdagen zorgen er voor 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 alleen-

staanden zijn tijdens 

deze periode, nog 

meer dan anders, 

aangewezen op zich-

zelf. Daarom wil stad Hoogstraten in samenwerking 

met de seniorenraad en seniorenverenigingen voor 

deze alleenstaande ouderen een lichtpuntje creëren.  

Vertrouwde formule 

Het is al het 7de jaar dat de seniorenraad, 

seniorenverenigingen en stad Hoogstraten initiatief 

nemen om alleenstaande ouderen hoop te geven in 

moeilijke omstandigheden. Vanwege de COVID-

pandemie werd het programma van Lichtpunt 

noodgedwongen aangepast of geannuleerd. Dit jaar 

wordt Lichtpunt terug georganiseerd volgens zijn 

vertrouwde formule. Alle alleenstaande inwoners 

van 75 jaar of ouder nodigen we uit 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 alleen-

wonend, ontvingen in januari een gepersonaliseerde 

uitnodiging per post.    

 

Omwille van het groot aantal deelnemers spreiden 

we de bijeenkomsten over verschillende data. 

Afhankelijk van de deelgemeente waarin je woont, 

zal je uitgenodigd worden in het lokaal diensten-

centrum van Meer of Hoogstraten.  

Meer info  

Heb je hierover vragen? Of heb je eind januari nog 

geen uitnodiging ontvangen terwijl je wel aan de 

voorwaarden voldoet? Neem dan zeker contact met 

ons op via het buurtloket, 03 340 16 30, of 

dienstencentrum@hoogstraten.be. We staan klaar 

om een antwoord te geven op je vragen en te 

luisteren naar je bezorgdheden.   

 

TENTOONSTELLING 
08/02-05/03: schilderijen Jozef ‘Pruis’ De Wilde 
 

HOOGSTRATEN 
 

Jozef De Wilde (†1996), in 

Hoogstraten beter gekend 

als de ‘Pruis’, was de 

echtgenoot van Magda 

Sterkens die sinds kort in 

woonzorgcentrum Stede 

Akkers verblijft. Jozef is 

beginnen schilderen nadat 

hij met brugpensioen ging 

en heeft daarbij een aanzienlijk oeuvre aan prachtige 

werken nagelaten.  

 

Landschappen en clowns  
 

Hij hield van de streek en de mooie natuur. Hij 

probeerde deze schoonheid natuurgetrouw vast te 
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leggen. Vele van de landschappen zullen daarom 

voor velen misschien bekend voorkomen.  

 

Andere vaak terugkerende 

thema’s zijn Franse 

landschappen, geïnspireerd 

door de vele reizen samen 

met Magda naar Frankrijk. 

Daarnaast schilderde Pruis 

ook vaak clowns, 

aangewakkerd door zijn 

fascinatie voor de legendarisch clown Popov van het 

Russisch Staats-circus. 
 

Verkoop ten voordele van het goede doel 
 

De familie kan de nagelaten schilderijen niet 

allemaal zelf bewaren, en is daarom op zoek naar 

een nieuwe bestemming voor deze tentoongestelde 

werken. Zij vragen daarvoor zelf geen geld, maar een 

vrije bijdrage aan LDC Hoogstraten ten voordele van 

het ’t Ver-zet-je wordt geapprecieerd.  

 
 

BLOEMSCHIKKEN 
08/02: winterse creatie 
 

MEERLE 

 

Op woensdag 8 februari kan je in de voormiddag om 

9u00 of in de namiddag om 13u30 deelnemen aan 

een les bloemschikken onder leiding van Tonia 

Jacobs. Deze keer kiest Tonia voor een mooi 

winterstuk in een vaas, 

zoals het voorbeeld op 

de foto. Je dient zelf 

een vaas te voorzien 

zoals op de afbeelding. 

Een vierkante vaas kan 

eventueel ook, maar 

zorg er wel voor  dat de 

vaas doorzichtig is en 

een minimum hoogte heeft van 15 cm.  

Kostprijs voor deelname is 10 euro. Tijdens de pauze 

kan je dan genieten van een tas koffie of thee, dit is 

inbegrepen in de prijs. 

Mee te brengen: kniptang, aardappelmesje en vaas.  

VALENTIJN 
14/02: geniet van een verwenkoffie 
 

MEER/MEERLE 

 

Valentijn is het moment waarop je een geliefde laat 

weten wat je voor hem of haar voelt.  

Geef eens een compliment 

We willen dit moment aangrijpen om je uit te 

nodigen je naasten een compliment te geven of om 

te laten weten hoe graag je iemand hebt, los van een 

liefdesrelatie. Want een compliment geven of 

krijgen, dat doet nu eenmaal deugd.  

Koffie met iets lekkers 

Daarbovenop bieden 

we op Valentijn een 

verwenkoffie aan in de 

lokale dienstencentra 

van Meer en Meerle. Je 

kan een koffie met 

zoete lekkernijen 

bestellen voor 1,50 

euro tijdens de koffiekrant en 2,50 euro vanaf de 

middag tijdens de cafetaria-uren.  

 

DIAMOND PAINTING 
15/02: schilderen met schitterende steentjes  
 

MEERLE 

 

Degene die het al eens eerder deden, zullen het 

beamen. Diamond painting 

is een rustgevende en 

creatieve activiteit waarbij 

je op het einde van de 

namiddag een schitterend 

resultaat mee naar huis kan 

nemen. 
 

Zin om het zelf eens te ervaren?  
 

Schrijf je dan zeker vooraf in voor deze leuke 

activiteit op woensdag 15 februari in het Raadhuis. 

Je betaalt 3 euro voor een kaart met een sjabloon 

waarop je kan werken.  
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MANTELZORGCAFE ‘DEN ERDBISM’ 
16/02: toelichting centrum voor dagverzorging  
 

HOOGSTRATEN 
 

Ook in 2023 bieden we de 

mogelijkheid aan 

mantelzorgers om elkaar 

te ontmoeten tijdens het 

mantelzorgcafé. Op 

donderdag 16 februari 

ontmoeten mantelzorgers elkaar op een informele 

manier in de leslokalen van LDC Hoogstraten tussen 

14u00 en 16u00.  

 

Dagverzorgingscentrum 
 

Tijdens deze namiddag geeft Kim Michielsen, 

coördinator van het Centrum voor Dagverzorging, 

een toelichting over hun werking. Je krijgt de kans 

om op een vrijblijvende en laagdrempelige manier je 

vragen te stellen over het dagverzorgingscentrum.  
 

Interesse?  
 

Inschrijven is niet nodig. Heb je nog vragen of twijfel 

je of dit iets voor jou is? Aarzel dan niet om contact 

op te nemen met het lokaal dienstencentrum.    

 

SMULNAMIDDAG CARNAVAL 

21/02 en 22/02: pannenkoeken smullen 
 

MEER/MEERLE 
 

Het is carnaval. De tijd van het 

jaar om je te verkleden, te 

dansen en eens lekker gek te 

doen.  

 

Na de geslaagde editie vorig 

jaar in LDC Meerle organiseren 

we dit jaar een smulnamiddag met pannenkoeken in 

zowel LDC Meerle als Meer.  
 

• LDC Meer: Op dinsdag 21 februari van 14u00 

tot 16u00 in samenwerking met Femma 

Meer 

• LDC Meerle: Op woensdag 22 februari van 

14u00 tot 16u00  

Kom verkleed en krijg een gratis pannenkoek 
 

Je betaalt 1 euro voor een pannenkoek met zoet 

beleg. Kom je verkleed? Dan krijg je een gratis 

pannenkoek! Kom je ook? Iedereen is van harte 

welkom. Inschrijven is niet nodig.  

 

VOORUITBLIK MAART 
Infomomenten van stadsdienst Wonen 
 

Een aanpassing 

aan je woning kan 

allerlei voordelen 

hebben. Zo kan je 

bijvoorbeeld 

isolatiewerken uitvoeren die zorgen voor een lagere 

energiefactuur.  Of zorgt het plaatsen van elektrische 

rolluiken ervoor dat je langer je zelfstandigheid 

behoudt.  
 

 

De dienst Wonen komt naar je buurt en informeert 

je tijdens de koffiekrant 
 

Wil je graag meer te weten komen over de 

mogelijkheden op het vlak van woningaanpassingen 

en de premies waar je mogelijks recht op hebt? Dan 

hebben we goed nieuws. Een medewerker van de 

dienst Wonen van stad Hoogstraten brengt in maart 

een bezoek aan de koffiekrant in elke deelgemeente. 

Dus ook in jouw buurt. Naast informatie over 

premies en aanpassingsmogelijkheden is er ook de 

mogelijkheid om een V-test te doen.   

 

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.  
 

 

Noteer de infomomenten over woning-

aanpassingen   en   premies    alvast    in    je    agenda  
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volgens onderstaande data en locaties.  
 

• Dinsdag 7/3 - LDC Meerle 

• Donderdag 23/3 - LDC Meer 

• Maandag 27/3 - LDC Hoogstraten 

• Woensdag 29/3 - OKRA-lokaal Minderhout 

• Donderdag 30/3 - BiB Wortel 

• Vrijdag 31/3 - Taverne De Zevenster, Meersel-

Dreef 

 
IEDEREEN WELKOM 
Kom gezellig binnen 
 

 

In het lokaal dienstencentrum is iedereen van harte 

welkom. Kom gezellig binnen om een babbel te 

doen, iets te drinken, een hapje te eten, de krant of 

een tijdschrift te lezen, een gezelschapsspel te 

spelen, deel te nemen aan een activiteit, te surfen op 

het internet, … Kortom, er is elke maand vanalles te 

beleven. Wil je ons spreken of heb je een vraag? 

Weet dan dat je tijdens het buurtloket zonder 

afspraak terecht kan bij een medewerker van het 

LDC of de thuiszorgdiensten. 

 

Ideeën  
 

Verderop in de Centrumkrant vind je per locatie de 

contactgegevens en de kalender met dienstverlening 

en wekelijkse activiteiten terug. De wisselende 

activiteiten en de menu’s van het buurtrestaurant 

worden per maand nog toegevoegd. Heb je ideeën, 

vragen of suggesties? Laat ze ons weten via het 

buurtloket, de ideeënbus, telefonisch via 03 340 16 

30, per mail aan dienstencentrum@hoogstraten.be 

of spreek ons gerust aan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  cafetaria 

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

LDC Hoogstraten 

 KALENDER FEBRUARI 
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gratis - tweedehands boeken en multimedia 
Dagelijkse activiteiten 

08/02-05/03 TENTOONSTELLING  
schilderijen Jozef (Pruis) De Wilde - gratis - vrije inkom tijdens 
openingsuren 

inkomhal-
expositie-
gang 

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 

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

cafetaria  
 

Eendaagse activiteiten 
Donderdag 
02/02 

19u00 21u00 FAMILIEGROEP DEMENTIE  
lotgenotencontact voor mantelzorgers van personen met dementie  
thema: dementie en het dagelijks leven - gratis - inschrijven niet nodig 
- meer info hoogstraten@alzheimerligavlaanderen.be of 03 340 16 00 

leslokalen 

Maandag 
06-13-27/02 

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

leslokalen 

Dinsdag 
07/02 

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

cafetaria 

Donderdag 
16/02 

14u00 16u00 MANTELZORGCAFÉ 
lotgenotencontact voor mantelzorgers - thema: centrum voor 
dagverzorging - gratis – inschrijven niet nodig 

leslokalen 

Vrijdag 
17/02 

10u00 12u00 BIB AAN HUIS GROOTLETTER- EN LUISTERBOEKEN  
diverse genres gratis te ontlenen - reservaties doorgeven 

campus 

Donderdag 
23/02 

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 

01/02 Tomatensoep balletjes, cordon bleu met stroganoff, salade en frieten, ijsje 

02/02 Preisoep, kipfilet met currysaus met groenterijst, speculoosmousse 

03/02 Pomoensoep, wijting met hollandaisesaus, oventomaat en natuuraardappelen, chocoladepudding 

04/02 Kippenroomsoep, kalkoenlapje met tijmsaus, bloemkool in bechamelsaus en puree, koekjespap 

05/02 Broccolisoep, rundertong in madeirasaus, cresson en kroketten, gebak 

06/02 Groentenbouillon, kalkoenlapje, jus, witte kool in bechamel, peterseliepuree, crème liegoise choco 

07/02 Seldersoep, spaghetti bolognaise met kaas, rijstpap 

08/02 Wortelsoep met tijm, kalfsblanket met fijne groentjes en frieten, ijsje 

09/02 Ajuinsoep met gemalen kaas, kippenbil, basilicumroomsaus, andijvie, aardappelen, pralinémousse 

10/02 Tomatensoep met venkel, hokifilet met dijonaisesaus en wortelpuree, vanillepudding 

11/02 Cressonsoep, kalfsburger met uiensaus, erwten en wortelen en gebakken aardappelen, sabayon 

12/02 Brunoisesoep, gebraad met jagersaus, gebakken witloof en aardappelnootjes, gebak 

13/02 Tomatensoep met balletjes, kipfilet met pepersaus en savooikoolpuree, crème liegoise vanille 

14/02 Spinaziesoep, chipolatta met jus, spruiten met spek en natuuraardappelen, griesmeel met rozijnen 

15/02 Knolselder-wortelsoep, stoofvlees, witloofsalade en frieten, ijsje   

16/02 Boerensoep, vogelnestje met tomatensaus en preipuree, chocolademousse  

BUURTRESTAURANT FEBRUARI 
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17/02 Courgettesoep, visfilet met dillesaus, venkel en tagliatelle, mokkapudding  

18/02 Champignonsoep, kalkoenschnitzel met jus, spinazie in room en aardappelpuree, roze yoghurt 

19/02 Vissoep, konijn op grootmoederswiize, prinsessenboontjes en kroketten, gebak 

20/02 Vermicellisoep, varkensbrochette, robertsaus, gestoofde savooi, aardappelen, cr. liegoise mokka 

21/02 Witloofsoep, balletjes in tomatensaus, selder en puree, condérijst 

22/02 Tomatensoep, rundsgoulasch met paprika en frietjes, ijsje 

23/02 Bloemkoolsoep, kalkoenlapje met jus, schorseneren en gebakken aardappelen, kokosmousse 

24/02 Savooikoolsoep, scharrolletjes met citroensaus en pompoenpuree, speculoospudding 

25/02 Aspergesoep, schnitzel met jus, erwten op Franse wijze en puree, sabayon 

26/02 Andalousische soep, orloffgebraad met broccoli en rösties, gebak 

27/02 Aardappelsoep, rundsburger met ajuinsaus, appelmoes en aardappelen, crème liegoise chocolade 

28/02 Tomatenroomsoep, varkenslapje, jus en andijviepuree, rijstpap 

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 

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 
Woensdag 
01/02  

13u00 16u30 BREIEN  
samen creatief aan de slag - breng je eigen gekozen handwerk en 
eigen materiaal mee - i.s.m. Ferm Meer - gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Dinsdag 
07/02 

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

cafetaria 

Klooster Mussenakker 13, 2321 Meer 

03 340 16 30 -  dienstencentrum@hoogstraten.be 
 
 
 

LDC Meer 

 KALENDER FEBRUARI 
 
 

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be
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Dinsdag 
14/02 

10u00 14u00 VALENTIJNSKOFFIE  
Geniet van een lekkere verwenkoffie voor 1,50 euro tijdens de 
koffiekrant en 2,50 euro tijdens de cafetaria-uren (na 12u00) - vrije 
inkom 

cafetaria 

Woensdag 
15/02 

13u00 16u30 GEZELSCHAPSSPELEN 
Schuif gezellig mee aan en speel samen een gezelschapsspel. Kom 
alleen of met gezelschap. Neem je graag je eigen spel of stok kaarten 
mee? Dat mag ook! - gratis - inschrijven niet nodig  

cafetaria 

Dinsdag 
21/02 

13u30 16u00 SMULNAMIDDAG PANNENKOEKEN 
Pannenkoeken smullen tijdens carnaval - 1 euro/pannenkoek. Kom 
verkleed en krijg een gratis pannenkoek - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Woensdag 
22/02 

13u00 16u30 BREIEN  
samen creatief aan de slag - breng je eigen gekozen handwerk en 
eigen materiaal mee - i.s.m. Ferm Meer - gratis - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

 
 

BUURTRESTAURANT FEBRUARI 
Datum  Menu 

07/02 Seldersoep, spaghetti bolognaise met kaas, rijstpap 

14/02 Witloofsoep, chipolata, jus, schorseneren in bechamelsaus en aardappelen, griesmeel met rozijnen 

21/02 Spinaziesoep, rundsgoulasch met paprika en champignons, frietjes, crème liegoise 

28/02 Tomatenroomsoep, slavink charcutièresaus met witloofsalade en dennenappelkroketten, rijstpap 

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 

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  cafetaria 

LDC Meerle 

 

Raadhuis Gemeenteplein 1, 2328 Meerle 

03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
 

KALENDER FEBRUARI 
 

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be
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rummikub, uno, kaarten, pitjesbak, kaarten, … - gratis - vrije inkom 
- inschrijven niet nodig  

Eendaagse activiteiten 

Woensdag 
08/02 

09u00 11u30 BLOEMSCHIKKEN: LES VOORMIDDAG 
thema winter - vooraf inschrijven - kostprijs 10 euro (incl. 
koffie/thee) - meebrengen: kniptang, aardappelmesje en vaas 

vormings-
lokaal 

Woensdag 
08/02 

13u30 16u00 BLOEMSCHIKKEN : LES NAMIDDAG 
thema winter - vooraf inschrijven - kostprijs 10 euro (incl. 
koffie/thee) - meebrengen: kniptang, aardappelmesje en vaas 

vormings-
lokaal 

Dinsdag  
14/02 

10u00 12u00 VALENTIJNSKOFFIE 
Geniet van een lekkere verwenkoffie voor 1,50 euro tijdens de 
koffiekrant  

cafetaria 

Woensdag 
15/02 

13u30 16u00 DIAMOND PAINTING 
Knutselnamiddag - vooraf inschrijven - kostprijs: 3 euro voor een 
kaart (excl. drank) 

vormings-
lokaal 

Woensdag 
22/02 

13u30 16u30 SMULNAMIDDAG PANNENKOEKEN 
Pannenkoeken smullen tijdens carnaval - vrije inkom - 1 
euro/pannenkoek. Kom verkleed en krijg een gratis pannenkoek. 

cafetaria 

 

 

BUURTRESTAURANT FEBRUARI 
 

Datum Menu  

01/02 Tomatensoep met balletjes, kipfilet met currysaus en groenterijst, condérijst 

08/02 Wortelsoep met tijm, kalfsblanket met fijne groentjes, sla en aardappelen, pralinémousse 

15/02 Courgettesoep, vogelnestje met preipuree, chocolademousse 

22/02 Tomatensoep, balletjes in tomatensaus, selder en puree, condérijst 

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 FEBRUARI 
 

LDC Meersel-Dreef 

 

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 

KALENDER FEBRUARI 
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