
 

1 

 

 

NR. 115: EDITIE JANUARI 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRUM VOOR DAGOPVANG 
Zorgen voor iemand anders, vergeet jezelf niet! 
 

Een partner, ouder, broer of zus verzorgen… Heel 

wat mensen doen dit met alle liefde en plezier. Toch 

mogen we niet onderschatten hoeveel energie dit 

vraagt. Zorgen voor iemand, doe je meestal niet van 

de ene dag op de andere. Het begint met wat kleine 

taken, die zich stilletjes uitbreiden. Tot op een dag 

duidelijk wordt, dat deze zorg een aanzienlijk deel 

van je leven in neemt. Toch heeft iedereen nood aan 

tijd voor zichzelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemakkelijk gezegd, maar hoe doe je dat? 

De medewerkers van het centrum voor 

dagverzorging of kortweg CDV, nemen de zorg voor 

je naaste even van je over. Op die manier krijg je als 

mantelzorger de kans om eens ongestoord een 

klusje op te knappen, een boodschap te doen of om 

simpelweg eens tot rust te komen.  

In het CDV ligt de nadruk op warme zorg, ontmoeting 

en nabijheid. De gebruikers van het centrum 

brengen de dag door in een kleine groep in een 

huiselijke omgeving. Er worden activiteiten op maat 

georganiseerd die onderling contacten stimuleren.  

’s Middags wordt er aan tafel aangeschoven voor  

een warme maaltijd. En voor wie wil, is er ook 

mogelijkheid om even te rusten. Dit allemaal onder 

begeleiding van een team van enthousiaste, 

professionele zorgverleners. 

 

De eerste stap is de moeilijkste.   

Als je twijfelt of het CDV een hulp voor je kan zijn, 

aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen 

met Kim Michielsen, coördinator (03 340 16 00). Er 
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wordt tijd gemaakt om o.a. de werking, het 

financiële plaatje, het vervoer, … uitgebreid toe te 

lichten. Jouw vragen en bezorgdheden worden 

besproken, zodat je vol vertrouwen de eerste stap 

kan zetten.  
 

MUZIEKNAMIDDAG 
03/01: Zingend en dansend het nieuwe jaar in 

 

MEER 

 

Wil je met plezierig en al 

zingend en dansend 2023 in 

gaan? Op dinsdag 3 januari van 

14u00 tot 16u00 gooien we de 

benen los. Naast al het muzikaal 

vertier kan je elkaar de beste wensen bieden bij een 

lekker glaasje cava of fruitsap dat we speciaal voor deze 

gelegenheid voorzien. Een glaasje cava of fruitsap kost 

1,50 euro zolang de voorraad strekt. Iedereen van harte 

welkom! Gratis toegang.  
 

HOBBYCLUB DE MANDALA’S 
03/01: Goed voor lichaam en geest 
 

HOOGSTRATEN 
 

Heb je wel eens gehoord van mandala’s kleuren? 

Maar weet je niet wat dat precies is en wat er zo 

bijzonder aan is? Het lijkt op het eerste gezicht 

misschien een doorsnee manier van kleuren, maar er 

zit wel degelijk een diepere gedachtegang achter. 

Het woord mandala betekent ‘cirkel’ in het Sanskriet 

en staat symbool voor de oneindigheid van het 

leven. Er bestaan 

onder andere ronde en 

vierkante mandala’s en 

ze zijn bijna altijd 

gerangschikt rond een 

centrum. Vaak zijn ze 

symmetrisch en dus 

meetkundig in balans. 

Een mandala kleuren is 

meer dan alleen maar 

een spelen met 

kleurtjes. Het heeft 

een aantal duidelijke voordelen. Zo verhoogt het 

onder andere je concentratie en verbetert het je 

creativiteit. Het heeft zelfs een meditatief effect, 

waardoor je bijvoorbeeld minder piekert.  
 

Schuif gezellig aan 

Is het voor jou soms moeilijk om je piekergedachten 

even stop te zetten? Of ben je gewoon graag creatief 

bezig? Dan is hobbyclub De Mandala’s zeker iets 

voor jou. Elke eerste dinsdag van de maand tussen 

10u00 en 12u00 komen ze samen in de cafetaria van 

LDC Hoogstraten. Neem je kleurpotloden mee en 

schuif bij aan. Wij zorgen ervoor dat er voldoende 

mandala’s zijn om uit te kiezen.  
 

Probeer het alvast uit 

Om te weten of dit iets voor jou is, kan je alvast de 

mandala op de achterkant van de Centrumkrant 

inkleuren. Wil je ook graag mandala’s kleuren in LDC 

Meer of LDC Meerle? Laat het ons weten via het 

buurtloket, dienstencentrum@hoogstraten.be of 03 

340 16 30. Dan voorzien we daar ook maandelijks 

mandala’s om samen te kleuren. 

 

NIEUWJAARSDRINK 
04/01: Klinken op 2023 

 

MEERLE 
 

Op woensdag 4 januari heffen we het glas op jouw 

gezondheid en het nieuwe jaar. Vanaf 12u00 kan je  

kan je voor 1,5 euro een glaasje cava of fruitsap 

kopen zolang de voorraad strekt.  

 
 

BREIEN 
04/01 en 18/01: Kom gezellig mee handwerken 
 

MEER  
 

Ben je vaak bezig met breien, naaien, haken of 

borduren? Vind je 

het leuk om deze 

hobby samen met 

anderen te 

beoefenen? Kom 

dan op woensdag 4 

en 18 januari van 13u00 tot 16u30 mee handwerken 

in de cafetaria van LDC Meer. De organisatie is in 

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be
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samenwerking met Ferm Meer. Je werkt aan een 

zelfgekozen handwerk en brengt je eigen materiaal 

mee. Schuif gezellig en vrijblijvend bij aan tafel. 

Naast de gezelligheid kan je ook ideeën uitwisselen, 

elkaar helpen en inspiratie opdoen. Deelname is 

gratis. Zowel voor starters als ervaren 

handwerk(st)ers.  
 

Ook op woensdag 1 en 22 februari wordt er tussen 

13u00 en 16u30 samengekomen om te breien. Bij 

voldoende interesse wordt bekeken om dit frequent 

aan te bieden. 

 

TENTOONSTELLING 
04/01 - 05/02: Fotografie ‘For fun’ 
 

HOOGSTRATEN   
 

Er waren eens 3 collega’s, Corri Rit en Lea, die na hun 

pensioen ontdekte dat ze een gezamenlijk interesse 

hebben voor alles wat met fotografie te maken 

heeft.  
 

Elkaar inspireren 

Toen Corri, Rit en Lea amateurfotograaf Bert leerden 

kennen, werd al snel duidelijk hoe getalenteerd hij is. 

Met veel passie voor 

het vak en het nodige 

geduld deelde hij zijn 

kennis met hen. Bert 

volgde verscheidene 

opleidingen bij 

bekende fotografen 

en deed daar veel 

ervaring op. Dankzij een stevige portie 

doorzettingsvermogen en een goede begeleiding 

van mentor Bert, stellen de  amateurfotografen van 

‘For fun’ trots hun werk tentoon in de expositiegang 

en inkomhal van LDC Hoogstraten. Ook benieuwd 

naar deze mooie foto’s? Kom dan zeker een kijkje 

nemen van 4 januari tot 5 februari tijdens de 

openingsuren.  

 

MUZIKALE SMULNAMIDDAG 

09/01: Lekkere hapjes met muzikale omkadering 
 

HOOGSTRATEN   
 

Maandag 9 januari van 14u00 

tot 16u00 organiseren we de 

eerste muzikale smul-

namiddag van het nieuwe jaar 

in de cafetaria van LDC 

Hoogstraten. Kom lekker 

smullen van kleine ovenhapjes, mini koffiekoekjes, 

quiche en appelcake aan 0,50 euro per stuk. Dit 

allemaal terwijl je geniet van de prachtige klassiekers 

van ‘Discobar 45 toeren’. 

 

GEZELSCHAPSSPELEN 
11/01: Doe je mee?  
 

MEER 
 

We spelen samen gezelschapsspelen op woensdag 

11 januari van 13u00 tot 16u30. Iedereen kan gratis 

deelnemen. Er is een divers aanbod aan 

gezelschapsspelen, gaande van kaarten, Rummikub, 

pitjesbak, Wie is het?, Cluedo, Mens-erger-je-niet, … 

Maar je mag ook je eigen gezelschapsspel 

meenemen. Gezonde competitie is toegestaan, maar 

het gaat er ontspannen aan toe en meedoen is 

belangrijker dan winnen. Organisatie in 

samenwerking met Ferm Meer. 

 
 
 

NIEUWJAARSFEEST 
12/01: Samen klinken op het nieuwe jaar 

MEER 
 

Tijdens het nieuwjaarsfeest 

in samenwerking met Okra 

Meer staat amusement 

voorop en klinken we 

samen op het nieuwe jaar. 

Kom gezellig iets drinken, babbelen, kaarten, 
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gezelschapsspelen spelen of deelnemen aan een 

initiatie kubb bij goed weer. Iedereen is vrijblijvend 

van harte welkom tussen 13u30 en 16u00. We kijken 

er alvast naar uit je te ontmoeten. Tot dan!  

 

GEHEUGENTRAINING  
30/01: Start nieuwe reeks 
 

HOOGSTRATEN   
 

Laat je geheugen 

je soms wel eens 

in de steek? Dan is 

geheugentraining 

misschien wel iets 

voor jou. Je traint 

samen met 

andere deelnemers in de leslokalen van LDC 

Hoogstraten jouw geheugen. Je krijgt leuke 

opdrachten van een ervaren lesgever.  
 

Lessenreeks 

Inschrijven is enkel mogelijk voor de reeks van 12 

lessen en kost 30 euro. De lessen vinden plaats van 

30 januari tot 15 mei, telkens op maandagnamiddag 

van 14u00 tot 15u00.  
 

Inschrijven 

Inschrijven doe je aan het buurtloket, het onthaal 

van het ’t Gastenhuys of via 03 340 16 30, 

dienstencentrum@hoogstraten.be.  

 

VOORUITBLIK  
08/02: Bloemschikken in thema winter 
 

MEERLE   
 

Ook in 2023 organiseren we weer lessen 

bloemschikken in het Raadhuis van Meerle onder 

enthousiaste begeleiding van Tonia Jacobs. Op 

woensdag 8 februari maak je een winterstuk. Tonia 

begeleidt een les in de voormiddag van 09u00 tot 

11u30 en een les in de namiddag van 13u30 tot 

16u00. Ben je benieuwd en wil je graag deelnemen? 

Hou dan zeker de Centrumkrant van februari in de 

gaten voor meer info.  

 

 
 

 

 

KALENDER JANUARI 
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 
04/01-05/02 TENTOONSTELLING FOTOGRAFIE FOR FUN - van Corri, Rit en Lea -  

gratis - vrije toegang tijdens openingsuren - meer info p. 3 
inkomhal
expogang 

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 
Dinsdag 
03/01 

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

cafetaria 

Maandag 
09/01 

14u00 16u00 MUZIKALE SMULNAMIDDAG - gezellige muzikale smulnamiddag  met 
kleine warme hapjes (0,50 euro/stuk) -  vrije toegang 

cafetaria 

Vrijdag 
20/01 

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

campus 

Donderdag 
26/01 

14u00 16u00 ROUWVERWERKING - maandelijks lotgenotencontact rond rouw-
verwerking bij partnerverlies i.s.m. Contempo vzw - inschrijven  via 
onthaalbalie ‘t Gastenhuys of bel naar 03 340 16 30 

leslokalen 

Maandag 
30/01 

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

 

 
  

 
 
 
 

 

Datum  Menu 
01/01 Aardappelsoep met brunoise, varkenshaasje, champignonroomsaus, bonenbosjes met spek en 

aardappelnootjes, gebak 

02/01 Tomatensoep met balletjes, kipfilet met pepersaus en savooikoolpuree, crème liegoise vanille 

03/01 Witloofsoep, chipolata met jus, schorseneren in bechamelsaus en aardappelen, griesmeel met rozijnen 

04/01 Courgettesoep, stoofvlees, witloofsalade, frieten, ijsje 

05/01 Boerensoep, vogelnestje met tomatensaus en preipuree, chocolademousse 

06/01 Courgettesoep, visfilet met dillesaus, venkel en tagliatelli, mokkapudding 

07/01 Champignonsoep, kalkoenschnitzel met jus, spinazie in roomsaus en puree, roze yoghurt 

08/01 Vissoep, konijn op grootmoeders wijze, prinsessenboontjes en kroketten, gebak 

09/01 Vermicellisoep, varkensbrochette, robertsaus, gestoofde savooi en aardappelen, crème liegoise mokka 

10/01 Spinaziesoep, balletjes in tomatensaus, selder en puree, condérijst 

11/01 Tomatensoep, rundsgoulasch met paprika en champignons en frietjes, ijsje 

12/01 Bloemkoolsoep met kruidenkaas, kalkoenlapje, jus, spruitjes met spek en geb. aardappelen, kokosmousse 

13/01 Savooikoolsoep, scharrolletjes met citroensaus en pompoenpuree, speculoospudding 

14/01 Aspergesoep, schnitzel met jus, erwten op Franse wijze en puree, sabayon 

15/01 Andalousische soep, orloffgebraad met jus, broccoli en rösties, gebak 

16/01 Aardappelsoep met look, rundsburger, ajuinsaus, appelmoes, natuuraardappelen, crème liegoise chocolade 

17/01 Tomatenroomsoep, varkenslapje met jus en andijviepuree, rijstpap 

18/01 Erwtensoep met spek, slavink charcutièresaus, witloofsalade met frieten, ijsje 

19/01 Kervelsoep met balletjes, macaroni met ham, prei en champignons in kaassaus, aardbeimousse 

20/01 Wortelsoep, gebakken visfilet met venkel in curryroom en puree, pudding met rozijnen 

21/01 Kippensoep, kalkoenpavé met jus, boterboontjes en gebakken aardappelen, panna cotta 

22/01 Bouillon met vermicelli, Ardeens gebraad met rode wijnsaus en groentenkrans en kroketten, gebak 

23/01 Tomatengroentensoep, witte pens, vleesjus en groene koolpuree, crème liegoise vanille 

24/01 Andijviesoep, lamsburger met tijmsaus, vergeten groenten en gebakken aardappelen, griesmeel 

25/01 Currysoep, vol-au-vent met cresson en frieten, ijsje 

26/01 Venkelsoep, witloofgratin met ham en puree, straciatellamousse 

27/01 Knolseldersoep, gepaneerde vis met tartaar en spinaziepuree, koekjespudding 

BUURTRESTAURANT JANUARI 
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28/01 Groentesoep, hutsepot met buikspek, roze yoghurt 

29/01 Paprikasoep, kalkoengebraad met aalbessensaus, gebakken witloof en aardappelnootjes, gebak 

30/01 Rapensoep, braadworst met jus, bloemkool in bechamelsaus en geb. aardappelen, crème liegoise mokka 

31/01 Brunoisesoep, rundsburger met blackwellsaus en spinaziepuree, condérijst 

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 

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 
03/01 

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

cafetaria 

Woensdag 
04 en 18/01 

13u00 16u30 BREIEN - samen creatief aan de slag met eigen gekozen handwerk en 
eigen materiaal - i.s.m. Ferm Meer - gratis - vrije toegang   

cafetaria 

Woensdag 
11/01 

13u00 16u30 GEZELSCHAPSSPELEN - Rummikub, kaarten, pitjesbak, … - i.s.m. Ferm 
Meer - gratis - vrije toegang - inschrijven niet nodig 

cafetaria 

Donderdag 
12/01 

13u30 16u00 NIEUWJAARSRECEPTIE - gezellig samenzijn - gezelschapsspelen, 
kaarten en initiatie kubb - i.s.m. Okra Meer - gratis - vrije toegang  

cafetaria 

 
 

BUURTRESTAURANT JANUARI 
Datum  Menu 

03/01 Witloofsoep, kipfilet met pepersaus en savooikoolpuree, crème Liegoise 

10/01 Spinaziesoep, balletjes in tomatensaus met selder en natuuraardappelen, condérijst 

17/01 Tomatenroomsoep, varkenslapje met jus en andijviepuree, rijstpap 

24/01 Andijviesoep, vol-au-vent, cresson en frietjes, griesmeel 

31/01 Brunoisesoep, braadworst met jus, bloemkool in bechamelsaus en gebakken aardappelen, yoghurt 

Reserveer je maaltijd tot 2 werkdagen vooraf. De maaltijd wordt om 12u00 warm aangeleverd en 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. 

Klooster Mussenakker 13, 2321 Meer 

03 340 16 30 -  dienstencentrum@hoogstraten.be 
 
 
 

LDC Meer 

 
KALENDER JANUARI 
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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  

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 

 

BUURTRESTAURANT JANUARI 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Datum Menu  
04/01 Courgettesoep, chipolata met jus, schorseneren in bechamelsaus en aardappelen, griesmeel met rozijnen 

11/01 Tomatensoep, rundsgoulash met paprika, champignons en pommes duchesses, crème Liegoise 

18/01 Erwtensoep met spekjes, slavink charcutièresaus, witloofsalade en puree, aardbeimousse 

25/01 Currysoep, lamsburger met tijmsaus, vergeten groenten en gebakken aardappelen, yoghurt met fruit 

Reserveer je maaltijd tot 2 werkdagen vooraf. De maaltijd wordt om 12u00 warm aangeleverd en 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 

KALENDER JANUARI 
 

 

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 Meerle 

 

Raadhuis Gemeenteplein 1, 2328 Meerle 

03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 
 

LDC Meersel-Dreef 

 

KALENDER JANUARI 
 

KALENDER JANUARI 
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MANDALA 
Kleur de mandala in en kom tot rust 

 

Heb je de smaak te pakken? Wil je wel vaker een mandala kleuren? En dit liefst in een gemoedelijke, 
ontspannen groepssfeer? Kijk dan op pagina 2 voor meer info.   


