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Centrumkrant 
Nr. 101: LDC editie oktober 2021 - Verantw. Uitg.: Roger Van Aperen, p/a Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten

CAFETARIA STEDE AKKERS  
Vanaf ma. 4/10: terug open voor iedereen  

HOOGSTRATEN Vanaf maandag 4 oktober staan de 
deuren van onze cafetaria dagelijks weer open voor 
iedereen die graag langskomt voor babbel, een drankje, 
een versnapering of om op de computer te surfen. Op 
weekdagen van 10u00 tot 12u00 zorgen de vrijwilligers 
ervoor dat je tijdens de koffiekrant voor 0,50 euro een 
koffie of thee kan drinken. Vanaf 12u00 is de toog 
geopend. Dan is er een ruimer drankenaanbod en is de 
koeltoog aangevuld met verse zoetigheden zoals taart 

en koffiekoeken. 
In het weekend 
is de cafetaria 
enkel geopend 
in de namiddag 
van 13u00 tot 
16u30. Het mid-

dagrestaurant is voorlopig enkel nog maar toegankelijk 
voor vaste klanten in de leslokalen. Wil je ook graag 
komen eten in het LDC? Neem dan contact met ons op. 
Er is nog plaats om bij aan te sluiten.  
 
Aangepaste richtlijnen 
Bij je bezoek aan de cafetaria dien je wel rekening te 
houden met volgende richtlijnen: maximum met 4 
personen aan een tafel, de tafels staan nog op ruime 
afstand van elkaar en het dragen van een mondmasker 
is verplicht wanneer je je verplaatst in de ruimte. Deze 
regels gelden, aangezien onze cafetaria zich bevindt te 
midden van het woonzorgcentrum en de ruimte dus ook 
vrij toegankelijk is voor de bewoners van het woonzorg-
centrum en hun bezoek.  
 

KOFFIEKRANT WORTEL 
Vanaf do. 7/10: wekelijks gezellig buurten   

WORTEL De koffiekrant breidt uit naar Wortel. Vanaf 7 
oktober ben je wekelijks op donderdag van 10u00 tot 
12u00 welkom in de bibliotheek. Je kan tegen contante 
betaling van 0,50 euro een koffie of thee drinken. 
Kraanwater is gratis. De vrijwilligers kijken er naar uit je 
te mogen verwelkomen. De locatie is toegankelijk voor 
rolstoel- en rollatorgebruikers.  
 

WE VERHUIZEN NAAR HET RAADHUIS 
Vanaf ma. 18/10: nieuwe locatie voor LDC Meerle  

MEERLE Sinds september 2017 zijn we met onze werking 
aanwezig in Meerle. Eerst in de Chirolokalen, daarna in 

de refter van Vrije 
Basisschool De Klim-
toren. Nu zijn we blij te 
mogen aankondigen dat 
het gerestaureerde 
Raadhuis in Meerle zijn 
deuren opent vanaf 
maandag 18 oktober. 
Tot en met woensdag 6 
oktober zijn we nog 
aanwezig met onze werking in de school. Om vervolgens 
op dinsdag 12 en woensdag 13 oktober te sluiten voor 
de verhuizing en de verdere inrichting. De feestelijke 
opening, waarvan we graag een heus volksfeest maken, 
zal op zaterdag 20 november plaatsvinden.  
 
Waarvoor kan ik in het Raadhuis terecht?  
Naast onze vertrouwde ontmoetingsmomenten, dienst-
verlening en activiteiten, zal het gebouw ook onderdak 
bieden aan de bibliotheek. Samen willen we ervoor 
zorgen dat het Raadhuis een laagdrempelige, centrale 
ontmoetingsplaats in de buurt vormt waar iedereen zich 
welkom en thuis voelt. Ben je minder mobiel? Dan kan je 
via de lift het hele gebouw betreden en tijdens onze 
openingstijden kan je rekenen op de nodige assistentie. 
Buiten onze aanwezigheid en die van de bibliotheek 
staat het gebouw in de avonduren en in het weekend 
(van vrijdag tot en met zondag) ter beschikking van het 
lokale verenigingsleven. De ruimtes zijn te huur voor 
socioculturele activiteiten en vergaderingen vanaf 1 
december via de dienst vrije tijd, 03 340 19 11, 
cultuur@hoogstraten.be.  
 

INSPIRATIEDAG 
Di. 19/10: op tijd zorgen voor later 

MEERLE/HOOGSTRATEN Ben je gelukkig in je eigen 
woning, maar realiseer je je dat je woning eigenlijk veel 
te groot is geworden en dat deze eigenlijk niet is 
aangepast om er je oude dag in door te brengen? 
Misschien ben je wel 
bereid om wat aanpas-
singen te doen, maar 
weet je niet goed waar 
te beginnen. Of vraag je 
jezelf wel eens af wat er 
kan gebeuren als alleen 
thuis wonen niet meer 
lukt? Welke stappen 
moeten er dan genomen 
worden? Op deze en nog 
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veel meer vragen krijg je een antwoord op de 
Inspiratiedag: ‘Op tijd zorgen voor later’ die 
georganiseerd wordt op dinsdag 19 oktober 2021.   
 
Zin om deel te nemen? 
De inspiratiedag wordt op twee momenten 
georganiseerd: een namiddagsessie die start om 13u00 
in de parochiezaal in Meerle (Gemeenteplein 2) en een 
avondsessie die start om 19u30 in onze cafetaria Stede 
Akkers in Hoogstraten. Je kan een keuze maken uit één 
van de drie onderstaande sessies. 
 

Sessie 1: 

• Overweeg je een kleinere woonst? Dit is het 
aanbod van de stad.  

• Woonzorgcentrum Stede Akkers: wanneer thuis 
wonen niet langer haalbaar is.  

Sessie 2: 

• Hoogstraten kiest voor zorgzame buurten.   

• Advies over aangepast en comfortabel wonen. 
Sessie 3: 

• Dementiewegwijzer    

• Hoe de mantelzorger ondersteunen?  
 

Inschrijven is mogelijk tot en met 12 oktober via de 
inschrijflink ‘www.hoogstraten.be/inspiratiedag’ of via 
de onthaalbalie Stede Akkers of 03 340 16 00. De 
plaatsen zijn beperkt, dus tijdig inschrijven is de 
boodschap. Afsluiten gebeurt telkens met een tas koffie 
en een zoete versnapering. De sprekers van de 
infosessies begeven zich na afloop telkens onder de 
deelnemers. Je kan hen dan ook aanspreken om je vraag 
individueel te stellen. Voor meer informatie contacteer 
je team thuis- en woonzorg via 03 340 16 00 of 
teamwoonzorg@hoogstraten.be. 
 

WINNAARS FOTOWEDSTRIJD  
Julien, An en Paul winnen een consumptiekaart  

Proficiat aan Julien Kempeneers, An Krols en Paul 
Hermans! Ze wisten ons te vertellen waar deze foto in 

de cafetaria van Stede Akkers 
Hoogstraten is genomen. De 
foto is ingezoomd op de 
bedieningsknopjes van de water-
koeler. De winnaars mogen een 

consumptiekaart van 10 euro voor de cafetaria afhalen 
bij onthaalbalie Stede Akkers, open op werkdagen van 
09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30 (vrijdag tot 
15u30).  
 

SUPERHELDEN GEZOCHT 
Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?  

Voor de werking van ons LDC in Hoogstraten, Meerle, 
Meersel-Dreef en Wortel zijn we op zoek naar extra 
helpende handen. Wil je mee dienstverlening, 
ontmoeting en ontspanning mogelijk maken in je buurt 

én daarnaast nog eens deel uitmaken van een tof 
vrijwilligersteam? Lees dan zeker verder. Binnen ons LDC 
zijn er tal van taken waar je als vrijwilliger je interesses 
en talenten in kwijt kan.  
 
LDC Stede Akkers Hoogstraten:  

• Vrijwilligers voor de cafetaria  

• Hulp bij het outdoorteam als je graag buiten bezig 
bent en een hart hebt voor planten en dieren 

• Begeleiders die anderen graag aanzetten tot sport 
en beweging (vb. begeleiding tijdens zetelfietsen) 

LDC Raadhuis Meerle:  

• Vrijwilligers voor de cafetaria, koffiekrant en het 
dorpsrestaurant 

LDC Meersel-Dreef en Wortel:  

• Vrijwilligers voor de koffiekrant  
 

Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij het LDC, 
maar weet je niet goed wat het allemaal inhoudt? Dan 
plannen we graag een kennismakingsgesprek met je in. 
Spreek ons gerust aan of je kan ons bellen via 03 340 16 
30 of mailen dienstencentrum@hoogstraten.be. 

 

RESTAURANT STEDE AKKERS 
Middagrestaurant 

HOOGSTRATEN Voorlopig is het middagrestaurant enkel 
toegankelijk voor abonnees van 12u00 tot 13u00. De 
maaltijden worden 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.  
 

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.  
 

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 (excl. 6% btw). Ook maatwerk als dieet en 
afwerking (voorgesneden of gemalen) is mogelijk. 

http://www.hoogstraten.be/inspiratiedag
mailto:teamwoonzorg@hoogstraten.be
mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be
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MENU OKTOBER 
Middagrestaurant in Hoogstraten voorlopig enkel toegankelijk voor abonnees 
Datum Plaats Menu 

01/10 Hoogstr Witloofsoep, wijting, dijonaisesaus, gestoofde prei, puree, duopudding 

04/10 Hoogstr Broccolisoep, rundsburger, roomsaus, erwten, geb. aardappelen, crème liegoise chocolade 

05/10 Hoogstr Ajuinsoep, gegratineerde hespenrolletjes met witloof, puree, rijstpap 

06/10 
 

Hoogstr 
Meerle 

Erwtensoep met spek, kalkoenragout, salade, frieten, ijsje 
Erwtensoep met spek, kalkoenragout, salade, gebakken aardappelen, crème liegoise chocolade 

07/10 Hoogstr Andalousische soep, waterzooi met kip, natuuraardappelen, aardbeimousse 

08/10 Hoogstr Spruitensoep, gepaneerde vis, tartaar, spinaziepuree, pudding met rozijnen 

11/10 Hoogstr Aardappelsoep met bieslook, rundervink, ajuinsaus, wortelpuree, crème liegoise mokka 

12/10 Hoogstr Tomatenroomsoep, kipkrokantje, jus, schorseneren, bechamel, natuuraardappelen, condérijst 

13/10 
 

Hoogstr 
Meerle 

Bloemkoolsoep, stoofvlees, salade, frieten, ijsje  
GESLOTEN - verhuis naar Raadhuis 

14/10 Hoogstr Courgettesoep, macaroni met ham, prei en champignons, speculaasmousse 

15/10 Hoogstr Currysoep, koolvis met kreeftensaus, venkelpuree, chocoladepudding 

18/10 Hoogstr Tomatensoep met balletjes, Florentijns eitje, puree, crème liegoise chocolade 

19/10 Hoogstr Andijviesoep, kipfilet met choronsaus, pompoenpuree, rijstpap 

20/10 Hoogstr 
Meerle 

Portugese soep, tong in madeira, tuinkers, frieten, ijsje 
Portugese soep, tong in madeira, tuinkers, puree, pralinémousse 

21/10 Hoogstr Preisoep, cordon bleu met jus, erwten, wortelen, gebakken aardappelen, pralinémousse 

22/10 Hoogstr Kruidenkaassoep, wijting met knolselder in lichte curry, natuuraardappelen, vanillepudding 

25/10 Hoogstr Savooikoolsoep, boerenworst, jus, appelmoes, gebakken aardappelen, crème liegoise vanille 

26/10 Hoogstr Witloofsoep, hespenspek, blackwellsaus, andijvie, natuuraardappelen, griesmeel met rozijnen 

27/10 Hoogstr 
Meerle 

Venkelsoep, kalfsburger met pepersaus, gemengde sla, frieten, ijsje 
Venkelsoep, kalfsburger met pepersaus, gemengde sla, puree, mokkapudding 

28/10 Hoogstr Tomatengroentensoep, spirelli met spinazie en kippenblokjes, chocolademousse 

29/10 Hoogstr Peterseliesoep, vispannetje met prei, puree, mokkapudding 

Allergisch voor bepaalde ingrediënten? 

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

 

LDC STEDE AKKERS HOOGSTRATEN - KALENDER OKTOBER 

Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten - 03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be  
Externe locaties:   Pax, Dokter Versmissenstraat 3, Hoogstraten 

    De nieuwe Feftig, Heilig Bloedlaan 242 B, Hoogstraten 
 

Permanent wekelijks aanbod 
Maandag 
t/m vrijdag 

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

cafetaria 

10u00 16u30 INTERNETCAFÉ - gratis gebruik van computers - vrije inkom cafetaria 

10u00 16u30 WASSALON - reservatie 1 werkdag vooraf wassalon 

10u00 16u30 WEGGEEFHOEKJE – tweedehands, gratis boeken en multimedia cafetaria 

12u00 13u00 MIDDAGRESTAURANT - voorlopig enkel voor abonnees leslokalen 

Woensdag  14u00 16u00 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 Zaterdag 10u00 12u00 

Dagelijkse activiteiten 
van 05/10 tot 29/10 TENTOONSTELLING: SCHAALMODELLEN BRANDWEERWAGENS - 

verzameling van Jef Aerts - tijdens openingstijden - gratis toegang 
inkomhal 

 FOTOTENSTOONSTELLING: HOOGSTRATEN EN DEELGEMEENTEN  
fotowerk van Willy Schalk - tijdens openingstijden - gratis toegang 

expogang 

Wekelijks activiteiten 
Maandag 10u00 11u30 LINE DANSEN  - les 1 euro, oefenen gratis - doorlopend mogelijkheid pax 
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tot inschrijven voor les of plaats op wachtlijst 

Dinsdag 13u00 16u30 COMPUTERASSISTENTIE - begeleiding vrijwilligers - info pc, tablet, 
smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 

cafetaria 

 13u00 16u30 BREIGROEPJE HANDIGE HANDJES - samen breien en helpen aan 
zelfgekozen werkstuk - eigen materiaal meebrengen - gratis 

leslokalen  

Woensdag 13u30 15u30 PETANQUE - recreatief spel - in samenwerking met Okra 
Hoogstraten - gratis - inschrijven is niet nodig 

het erf 

Vrijdag 13u30 16u00 GEZELSCHAPSSPELEN - Rummikub, Uno, pitjesbak, … - gratis - 
inschrijven niet nodig - voorlopig max. met 4 personen aan tafel 

cafetaria 

Occasionele activiteiten 

Maandag 14u00 15u00 GEHEUGENTRAINING - 04/10, 11/10, 18/10 en 25/10 - inschrijving 
afgesloten 

leslokalen 

Donderdag 19u30 21u30 ROUWBEGELEIDING MET LOTGENOTEN - 14/10 en 28/10 - 
begeleiding ConTempo - inschrijving afgesloten 

leslokalen 

Eendaagse activiteiten 

Dinsdag 
05/10 

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

cafetaria 

Dinsdag 
12/10 

09u00 11u30 DECOTEAM - animatieteam die zorgt voor decoratie in cafetaria  - 
thema herfst - inschrijven als helper op beurtrol kan doorlopend 

cafetaria 

Woensdag 
20/10 

13u00 16u00 INFOSESSIE TEXTIEL - gespecialiseerde firma toont kledij en geeft 
advies - gratis en vrijblijvende toegang - geen aankoopverplichting 

leslokalen 

Vrijdag 
22/10 

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

leslokalen 

Woensdag 
27/10 

14u00 15u15 ZANGKOOR DE TIJD VAN TOEN - repetitie olv Bart Van Delm - gratis 
- inschrijven op wachtlijst is mogelijk 

leslokalen 

 

LDC RAADHUIS MEERLE - KALENDER OKTOBER 
Gemeenteplein 1, 2328 Meerle - 03 40 16 30 - 0472 18 26 83 - dienstencentrum@hoogstraten.be 

• t/m woensdag 6 oktober 2021: in refter Vrije Basisschool De Klimtoren, Ulicotenseweg 1 in Meerle 

• GESLOTEN: dinsdag 12 en woensdag 13 oktober 2021, vanwege verhuis naar Raadhuis 

Permanent wekelijks aanbod 

Maandag  13u00 16u30 INTERNETCAFÉ - begeleiding door vrijwilligers - info pc, tablet, 
smartphone - hulp bij online verrichtingen - gratis - vrije toegang 
vanaf 18/10 

cafetaria 

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

cafetaria 
  Woensdag 10u00 12u00 

12u00 13u00 DORPSRESTAURANT - reserveren uiterlijk woensdag voordien 16u00 cafetaria 

 13u00 16u30 CAFETARIA, GEZELSCHAPSSPELEN, FOLDERS, KRANTEN, TIJD-
SCHRIFTEN - consumpties betalend - vrije inkom - vanaf 18/10 

cafetaria 

 

LDC MEERSEL-DREEF - KALENDER OKTOBER 
Taverne De Zevenster - Bij De Paters, Dreef 42, 2328 Meersel-Dreef - 03 340 16 30 - dienstencentrum@ 
hoogstraten.be 

Permanent wekelijks aanbod 

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

zaal 

 

LDC WORTEL - KALENDER OKTOBER 
Uitleenpost bibliotheek, Worteldorp 15, 2323 Wortel - 03 340 16 30 - dienstencentrum@hoogstraten.be 

Permanent wekelijks aanbod 

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

zaal 

 

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be

