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WARME DAGEN = ZORG DRAGEN 
Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed 
 

 Voor veel mensen zijn 
de warme zomerse 
dagen aangenaam, maar 
voor kwetsbare groepen 
als kinderen en ouderen 
zijn ze vaak hinderlijk en 
zelfs gevaarlijk. Daarom 
vragen we iedereen om 
extra waakzaam te zijn en zich voor te bereiden op erg 
warme dagen.  
 

Zorg voor jezelf 
Voldoende drinken is belangrijk. Tijdens warme dagen 
wordt nog meer dan anders aangeraden om regelmatig 
te drinken, in totaal minstens 1,5 liter water per dag, en 
best voor je dorst hebt. Maar hoe weet je of je 
voldoende drinkt? Kijk naar de kleur van je urine. Is deze 
lichtgeel? Dan drink je waarschijnlijk voldoende. Is deze 
donkergeel? Drink dan meer.  
 
Zorg voor anderen 

Heb extra aandacht voor 
je naasten. Ken je 
alleenstaande senioren of 
zieken? Ga op warme 
dagen eens kijken of ze 
zich goed voelen en 
voldoende vocht binnen-
krijgen. Misschien kan je 
wat boodschappen doen 
voor een licht verteer-

bare maaltijd of wat extra groenten en fruit. Zijn er 
baby’s, jonge kinderen of (huis)dieren in de buurt? Help 
ze om voldoende te drinken. Laat kinderen of je huisdier 
nooit achter in een geparkeerde auto, ook niet als je 
twee minuutjes naar de winkel moet. 
 
Wees voorbereid 
Het ziet er bewolkt uit, geen vuiltje aan de lucht. Toch 
ben je tijdens de zomermaanden best altijd voorbereid. 
Zorg ervoor dat je altijd water bij hebt, zeker onderweg. 
En hou de weersvoorspellingen in de gaten, zo kom je 
minder snel voor verrassingen te staan. Zoek op tijd 
koele plekken op en vermijd de zon. Draag lichte kledij 
en een hoofddeksel. Verplaats inspanningen naar een 
koeler moment op de dag. Als je de zon niet kan 
vermijden, smeer je best zonnecrème.  
 

GELEIDELIJKE HEROPSTART LDC 
Veilig en gezellig samenkomen is weer mogelijk 

HOOGSTRATEN Zoals we reeds aankondigden in de 
Centrumkrant van juni gaat het LDC geleidelijk aan 
versoepelen waar mogelijk. In Stede Akkers Hoogstraten 
zijn vanaf maandag 21 juni de maaltijden voor abonnees 
en het lotgenotencontact rond rouwverwerking opnieuw 
gestart. Daarnaast is het wassalon op werkdagen weer 
toegankelijk voor externen. Ook de petanquers spelen 
op woensdagnamiddag nog altijd op Het Erf bij de 
bejaardenwoningen. Vanaf augustus hopen we de 
cafetaria terug te kunnen openen voor publiek.  
 
MEERLE/MEERSEL-DREEF In Meerle heropenen we vanaf 
dinsdag 6 juli in de refter van Vrije Basisschool De 
Klimtoren. Het LDC zal geopend zijn om gezellig samen 
te keuvelen tijdens de koffiekrant, in groep te eten 
tijdens het dorpsrestaurant en om een gezelschapsspel 
zoals Rummikub te spelen. De koffiekrant in Meersel-
Dreef zal vanaf vrijdag 6 augustus weer wekelijks te 
bezoeken zijn in het zaaltje  van taverne Bij De Paters. 
Kijk voor meer informatie en de programmatie in de 
kalender per locatie op pagina 3 en 4 van deze 
Centrumkrant.  
 

VERFRISSING OP DE CAMPUS 
Borrelkar op woensdagnamiddag bij goed weer 

 HOOGSTRATEN Vanwege de zomerse temperaturen en 
aangezien onze cafetaria nog niet open is voor publiek, 
brengen wij bij goed weer op woensdagnamiddag graag 
een verfrissing naar je toe buiten op de campus. Zit je op 
het terras bij het Neerhof, breng je 
een bezoek aan de kapel, ben je aan 
het wandelen op de campus, speel je 
mee petanque en heb je zin in een 
verfrissing of versnapering? De 
borrelkar komt bij goed weer op 
woensdagnamiddag tussen 14u30 en 
15u30 naar Het Neerhof en Het Erf 
(bij de petanquevelden). Je kan ter plekke een frisdrank 
of water aankopen voor 1,30 euro en een versnapering 
zoals een wafel of chips voor 1 euro. Er zijn geen 
alcoholische dranken te verkrijgen. Gelieve zo veel 
mogelijk gepast te betalen.  
 

Ijscrèmekar rijdt rond campus Stede Akkers 

HOOGSTRATEN Op dinsdagnamiddag rond 14u30 rijdt 
een ijskar rond campus Stede Akkers met een 
assortiment aan vers ambachtelijk hoeve-ijs. De ijskar 
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komt bij goed weer. Het uur is afhankelijk van de toer. 
Hou dus zeker het belletje in de gaten.  
 

NIEUWE BEWONERS NEERHOF 
Fazant Nand en konijn Roosje 

HOOGSTRATEN Achter de Kapel van het Gasthuis ligt het 
buitenterras van het Neerhof. Sinds de lentedagen is het 
een echte trekpleister. De regelmatige bezoekers van 
het Neerhof hebben vast al 
gezien dat er nieuwe kippen 
en een fazant wonen. De 
fazant werd ons geschonken 
door Frans Donckers en heeft 
het naar zijn zin hier. Ook 
konijn Heintje kreeg 

gezelschap van soortgenoot 
Roosje. Dit diertje kregen we 
van Katrien Van den Bossche. 
Een dierenarts zorgde er wel 
eerst voor dat er geen kleine 
konijntjes zullen komen. 
Houden jullie de dieren ook 
mee gezond door ze niet bij te voederen? De vrijwillige 
verzorgers Jaan en Yeline doen er alles aan om de 
beestjes in goede conditie te houden.  
 

MANTELZORGCOACH 
Bereikbaar voor al je vragen over mantelzorg 

Op 23 juni was het dag van de 
Mantelzorgers. Elke dag weer zorgen 
en zetten mantelzorgers zich vol 
overgave in voor iemand anders. Dat 
heeft een grote waarde. Daarom 
zette mantelzorgcoach Joke Van 
Leeuwenborgh hen graag eens in de 
bloemetjes met een welgemeende 

dankjewel. Wees trots op jezelf en de rol die je vervult in 
het leven van een zorgbehoevende. Heb je vragen? Dan 
kan je steeds terecht bij de mantelzorgcoach via 03 340 
16 00 of joke.vanleeuwenborgh@hoogstraten.be. Vanaf 
dit najaar zal het Mantelzorgcafé terug georganiseerd 
worden. Elke eerste donderdag van de maand ontmoet 
je mantelzorgers om 
ervaringen uit te 
wisselen en wordt 
diverse info gegeven. 
De maandelijkse 
planning kan je ook 
telkens terugvinden in 
de Centrumkrant. 
 

WASSALON 
Kleine wasjes, grote wasjes 

 HOOGSTRATEN Zit je (tijdelijk) zonder wasmachine? Dan 
kan je mits afspraak terug in het LDC gebruik maken van 
een wasmachine en droogtrommel. Momenteel is het 
wassalon enkel geopend 
tijdens de openingsuren van 
het onthaal op werkdagen 
van 09u00 tot 16u30 (vrijdag 
tot 15u30). Er is geen 
begeleiding. Producten zoals 
zeep of wasverzachter zijn 
niet inbegrepen en moeten 
zelf meegebracht worden. Een volle wastrommel 
wassen, bedraagt 2 euro. Om te drogen betaal je 1 euro. 
De afrekening gebeurt via een geautomatiseerd 
betaalsysteem met penningen. De nodige 
betaalpenningen koop je aan de toog van de cafetaria op 
werkdagen (uitzonderlijk op maandag) tussen 13u30 en 
15u30 of op afspraak. Je reserveert je gewenste dag en 
uur via onthaal Stede Akkers. Dit kan tot de werkdag 
voordien uiterlijk 16u00.  
 
 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
 

Middagrestaurant 

HOOGSTRATEN Voorlopig is het middagrestaurant enkel 
toegankelijk voor abonnees van 12u00 tot 13u00. De 
maaltijden worden in juli nog opgediend in de leslokalen 
van het dienstencentrum, dus voorlopig nog niet in de 
vertrouwde cafetaria. Wil je graag in groep en op 
regelmatige basis bij het LDC komen eten? Neem 
contact met ons op. Afhankelijk van de beschikbare 
plaatsen in de leslokalen kan je in juli al starten. Vanaf 
augustus hopen we het middagrestaurant terug open te 
stellen voor alle gebruikers en bezoekers.  
 

Dorpsrestaurant 

MEERLE Op woensdag (werkdagen) is het dorps-
restaurant geopend van 12u00 tot 13u00. Een menu 
bestaat uit soep, hoofdschotel, dessert en kost 6,20 
euro. Reserveren doe je tot uiterlijk de woensdag 
voordien om 16u00. Betalen doe je contant op de dag 
van reservatie. In het dorpsrestaurant zijn de geldende 
horecaregels van kracht.  
 

Koelverse maaltijden  
 

AAN HUIS Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht 
en dessert. Elke maaltijd wordt op een voedselveilige 
manier gekoeld, hygiënisch verpakt en aan huis 
geleverd. Voor het bewaren en opwarmen van de 
maaltijd is een koelkast en microgolfoven nodig. De 
levering van een koelverse maaltijd (driegangenmenu) 
kost 6,16 euro. Ook maatwerk als dieet en afwerking 
(voorgesneden of gemalen) is mogelijk.  
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MENU JULI  

Middagrestaurant in Hoogstraten, voorlopig enkel nog maar toegankelijk voor abonnees 
Datum Plaats Menu 

01/07 Hoogstr Wortelsoep met tijm, barbecue, kokosmousse 

02/07 Hoogstr Ajuinsoep met gem.kaas, wijtingfilet, hollandaisesaus, gestoofde prei, puree, specoloospudding 

05/07 Hoogstr Tomatensoep met balletjes, kalkoenlapje, jagersaus, wortelpuree, crème liegoise vanille 

06/07 Hoogstr Brunoisesoep met vermicelli, vleesbrood, jus, gebakken aardappelen, griesmeel 

07/07 Hoogstr 
Meerle 

Witloofsoep, tong in madeirasaus, tuinkers, frieten, ijsje 
Witloofsoep, tong met madeirasaus, spinaziepuree, ijsje 

08/07 Hoogstr Venkelsoep, rundervink, blackwellsaus, spinaziepuree, straciatellamousse 

09/07 Hoogstr Paprikasoep met basilicum, wijting, dijonaisesaus, gestoofde prei, puree, duopudding 

12/07 Hoogstr Preisoep, mimosaburger, pepersaus, andijviepuree, crème liegoise chocolade 

13/07 Hoogstr Tomatensoep, kalkoenlapje, honing-tijmsaus, erwten, wortelen, rijstpap 

14/07 Hoogstr 
Meerle 

Knolseldersoep, runderstoofvlees, gemengde sla, frieten, ijsje 
Knolseldersoep, macaroni met kaas, ham, broccoli, aardbeienmousse 

15/07 Hoogstr Komkommersoep, macaroni met kaas, ham, broccoli, aardbeienmousse 

16/07 Hoogstr Champignonsoep, hokifilet, dillesaus, venkel in curryroom, puree, pudding met rozijnen 

19/07 Hoogstr Andijviesoep, rundsburger, jus, jonge wortelen, natuuraardappelen, crème liegoise mokka 

20/07 Hoogstr Wortelsoep met gember, kalkoenlapje, tijmsaus, witloofsalade, geb. aardappelen, condezrijst 

21/07 Hoogstr 
Meerle 

NATIONALE FEESTDAG - GESLOTEN 

22/07 Hoogstr Tomatengroentensoep, loempia, currysaus, groentenrijst, speculoosmousse 

23/07 Hoogstr Seldersoep, gepaneerde vis, tartaar, spinaziepuree, chocoladepudding 

26/07 Hoogstr Tomatensoep met venkel, kalfsburger, dragonsaus, witte kool, puree, crème liegoise chocolade 

27/07 Hoogstr Rapensoep, spaghetti bolognaise met kaas, rijstpap 

28/07 Hoogstr 
Meerle 

Minestrone, kippenbil met duivensaus, gemengde sla, frieten, ijsje 
Minestrone, kippenbil met druivensaus, gemengde sla, natuuraardappelen, vanillepudding 

29/07 Hoogstr Aardappelsoep, schnitzel, tijmsaus, erwten, wortelen, natuuraardappelen, pralinémousse 

30/07 Hoogstr Savooikoolsoep, vispannetje met julienne, puree, vanillepudding 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

Vraag voor het bestellen van je maaltijd om informatie over de aanwezige allergenen. 

 
 

LDC STEDE AKKERS HOOGSTRATEN - KALENDER JULI 

Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten - 03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be  
Externe locatie: ontmoetingsruimte bibliotheek, Lindendreef 1 B, Hoogstraten 
 

Permanent aanbod 
Elke werkdag (ma t/m vr)   

 09u00 16u30 WASSALON - reservatie 2 werkdagen vooraf - vrijdag open tot 15u30 wassalon 

12u00 13u00 MIDDAGRESTAURANT - voorlopig enkel voor abonnees leslokalen 

Elke dinsdag COMPUTERASSISTENTIE - begeleiding vrijwilligers - info pc, tablet, 
smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 

ontmoetings
-ruimte BiB  14u00 16u30 

Elke zaterdag KOFFIEKRANT DE NIEUWE FEFTIG - vrije toegang - gratis kranten en 
tijdschriften lezen - koffie en thee 0,50 euro - i.s.m ’t ver-zet-je 

heilig bloed-
laan 242 B  10u00 12u00 

Wekelijkse activiteiten 
Woensdag 13u30 15u30 PETANQUE - recreatief spel - in samenwerking met Okra 

Hoogstraten - gratis - inschrijven is niet nodig 
het erf 

 14u30 15u30 NON-ALCOHOLISCHE BORRELKAR - bij goed weer tussen 14u30 en 
15u30 - vrije toegang - consumpties contant, liefst gepast te betalen 

het erf 
neerhof 

Dinsdag 14u30 15u30 IJSCRÈMEKAR - bij goed weer rijdt ijskar rond campus - divers 
assortiment vers ambachtelijk hoeve-ijs - consumpties te betalen 

campus 
stede akkers 

Eendaagse activiteiten 
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Vrijdag 
23/07 

09u30 11u00 LOTGENOTEN ROUWVERWERKING - samenkomst personen in rouw 
- gratis -  nieuwe leden deelname na afspraak  

leslokalen of 
extern 

 

LDC MEERLE - KALENDER JULI 
Lokaal (refter) Vrije Basisschool De Klimtoren, Ulicotenseweg 1, 2328 Meerle, 0472 18 26 83, 
dienstencentrum@hoogstraten.be. Inschrijven diensten en activiteiten aan onthaal tijdens openingsuren en 
activiteiten. 

Permanent aanbod 

Wekelijks  

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

zaal 
  Woensdag 10u00 12u00 

12u00 14u00 DORPSRESTAURANT - reserveren uiterlijk woensdag voordien 16u00 

Eendaagse activiteiten 

Woensdag 
14 & 28/07  

13u30 16u00 BUURTBABBEL EN GEZELSCHAPSSPELEN - gezellig keuvelen - 
rummikub, kaarten, uno, pitjesbak, … - gratis - vrije toegang  

zaal 

 

 

 PUZZELFUN 
 Welk woord moet ertussen om telkens twee nieuwe woorden te vormen? 
 

 Voorbeeld:      brieven    …….. BUS ……..     halte 
  
 

  hagel        …….……………...     room  

  brom    …….……………....     tuig  

  koel    …….……………...     deur  

  runder    …….……………....    bal  

  snel    …….……………...     reis  

  brei     …….……………...     hak 

  linnen   …….……………...     koop 

 

We zien je graag terug en wensen je fijne zomerdagen!  

 

 

 


