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WELKOM DENNIS VAN DER AUWERA 
Nieuwe coördinator thuiszorg en dienstencentra 

Op maandag 17 januari 
verwelkomen we onze nieuwe 
collega, Dennis Van Der Auwera. 
Via deze Centrumkrant laten we 
je alvast met hem kennismaken. 
“Mijn naam is Dennis. Ik ben 34 
jaar oud en afkomstig uit 
Rijkevorsel. Ik ben getrouwd en 
papa van twee schatten van 

kinderen. Voor de aanstelling van deze functie was ik 
ongeveer 13 jaar actief als sociaal werker in AZ Turnhout. 
Hier was ik aanspreekpersoon voor verschillende 
afdelingen, zoals cardiologie, spoedgevallen en 
intensieve zorgen. Een pittige, maar boeiende job! Als 
sociaal werker in een ziekenhuis zijn we vaak de 
vertrouwenspersoon en verbinder tussen enerzijds de 
patiënt en anderzijds het zorglandschap. Door de ervaring 
die ik heb kunnen opdoen als eerstelijnswerker, kan ik 
zeggen dat ik met heel wat zorginstanties in contact 
gekomen ben. Hierdoor heb ik een brede kijk op het 
hulpverleningsaanbod van onze regio ontwikkeld. Ik hoop 
via deze nieuwe functie als coördinator team thuiszorg en 
lokale dienstencentra, mijn steentje te kunnen bijdragen 
tot het ontwerpen van een zorgzaam Hoogstraten. Ik sta 
alvast te popelen om jullie allemaal te leren kennen!” 
 

BEDANKT STAGIAIRE BRITT NEEFS 
We wensen je nog veel succes met je studie 

Ondertussen is Britt Neefs 
een bekend gezicht op 
Stede Akkers. Als 
studente maatschappelijk 
werk van de Thomas 
More Hogeschool in Geel 
liep ze van 27 september 
tot 14 januari stage bij het 

LDC. Diegene die niet zo vaak op Stede Akkers kwamen, 
hebben haar misschien wel aan de lijn gehad, gezien bij 
de Koffiekrant in Wortel of zijn door haar hartelijk 
onthaald voor de uitleg over de Gele Doos. Britt werd 
tijdens haar stage helemaal ondergedompeld in het leven 
van het LDC. Ook al was het vanwege corona net dat 
beetje anders dan normaal. Britt wist daar wel raad mee. 
“Mijn stage zit er helaas op. Ik vond het hier echt top! Ik 
heb veel mogen leren. Van onder andere pintjes 
verkopen in de cafetaria tot activiteiten organiseren, 

mailtjes versturen, telefoneren, affiches maken en zelfs 
een fazant van het Neerhof vangen. Met vrijwilligers, 
bezoekers, gebruikers en collega’s heb ik veel gepraat. Ik 
vond het fijn om iets voor hen te kunnen betekenen. De 
uitleg van de Gele Doos gaf ik met veel plezier. De Excel-
bestanden gaven me soms een zwaar hoofd. Ik wil jullie 
bedanken voor de fijne stage. Hopelijk zie ik jullie nog 
eens een volgende keer.” Britt, we wensen je nog veel 
succes met je studie en spring gerust nog eens binnen in 
het LDC.  
 

KOFFIEKRANT MEERSEL-DREEF 
Tijdelijk gesloten. Andere locaties blijven open 

MEERSEL-DREEF Vanwege de verstrengde corona-
maatregelen en de evolutie van het coronavirus in de 
samenleving is op vraag van de vrijwilligers in Meersel-
Dreef beslist om 
de Koffiekrant 
tijdelijk te 
sluiten. Voor 
een lekker tasje 
koffie of thee, 
een gezellige 
babbel of het 
lezen van de krant of een tijdschrift kan je nog steeds 
terecht tijdens de Koffiekrant in:  

• LDC Meerle  
Locatie? Raadhuis, Gemeenteplein 1 
Wanneer? Elke dinsdag en woensdag van 10u00 tot 
12u00 

• LDC Wortel   
Locatie? Uitleenpost bibliotheek, Worteldorp 15 
Wanneer? Elke donderdag van 10u00 tot 12u00 

• LDC Hoogstraten  
Locatie? Campus Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 
Wanneer? Elke werkdag van 10u00 tot 12u00 

• De Nieuwe Feftig Hoogstraten 
Locatie? Heilig Bloedlaan 242b 
Wanneer? Elke woensdag van 14u00 tot 16u00 en elke 
zaterdag van 10u00 tot 12u00 

• Hoofdbibliotheek Hoogstraten 
Locatie? Lindendreef 1b 
Wanneer? Elke werkdag van 09u00 tot 12u00 

Geraak je niet tot een locatie? Laat het ons weten en we 
zoeken met je mee naar een oplossing.  
 

TENTOONSTELLING 
04/01 – 07/02: kunst vanuit mijn kot 

 

 

ABONNEMENT 
Verzending per e-mail 
is gratis. Verzending 
per post kost 6 euro 
per jaar. 
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HOOGSTRATEN Drie kunstenaars 
van kunsthuis Yellow Art in Geel 
stellen hun werk tentoon die ze 
thuis tijdens de lockdown hebben 
gemaakt. De tentoonstelling is 
gratis te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van het LDC in de 
inkomhal en expogang. De 
kunstenaars zijn haast dagelijks 
aanwezig in de cafetaria voor een 
babbel en extra uitleg bij hun werken.  
 

Kijk je naar het werk van Luc Zwijsen, 
dan word je meegezogen in een wereld 
van reacties. In zijn gevatte en vaak 
humoristische lijntekeningen verwerkt 
hij de dagelijkse actualiteit. Hij weet 
moeiteloos situaties en sferen te vangen 

in enkele simpele lijnen.  
 
Gust De Puysseleir is een autodidacte 
kunstenaar. Zijn werk bevat diverse 
technieken. Tijdens deze expo laat hij 
je kennis maken met gesso-
monoprints die hij tijdens corona 
creëerde vanuit zijn kot. Zijn gesso-
monoprints je onbekend? Kom dan 
zeker eens een kijkje nemen. Gust 
geeft hierover graag meer uitleg tijdens zijn 
tentoonstelling.  
 

Nancy Hendriks haar werken zijn 
ontstaan door te experimenteren. 
Momenteel is ze veel bezig met 
zwarte stiftjes, kleurtjes en potlood. 
Ze maakt ook portretten. Ze zal 
regelmatig aanwezig zijn in de 
cafetaria. Dus breng gerust een foto 

van jezelf of je dierbaren mee, dan maakt Nancy er een 
mooi portret van.  
 

INFOSESSIE  
19/01: begeleide vakanties 

 HOOGSTRATEN Wil je er graag even tussen uit? Heb je 
behoeften om eens zorgeloos te ontspannen en te 
genieten van een reis die voor jou is geregeld en 
bovendien volledig wordt begeleid? Dan kan je beroep 
doen op de vakanties van Samana. Zij bieden 
groepsvakanties, individuele vakanties en bedevaarten 
aan. Dit voor personen met een beperking of chronische 
ziekte en hun mantelzorgers, personen met dementie, 
enzovoorts. Op dinsdag 19 januari van 14u00 tot 16u30 
geeft een vakantie-verantwoordelijke in LDC Stede 
Akkers meer informatie over het aanbod en kom je meer 
te weten over hoe de vakanties in zijn werk gaan. Je bent 
van harte welkom voor een babbel en een kop koffie of 

thee. Deelname is gratis. 
Inschrijven is mogelijk 
tot 12 januari via de 
contactgegevens van 
Samana Vakanties 
onderaan dit bericht. 
Kan je niet aanwezig 
zijn, maar wil je wel 
meer informatie? 
Contacteer dan ook 
Samana Vakanties via  
03 221 95 88 of vakanties.antwerpen@samana.be 
 

CORONA 
Wijzigingen in programmatie  

We proberen onze basisdienstverlening en ontmoe-
tingsmomenten zo veel als mogelijk in veilige 
omstandigheden te laten doorgaan. Het activiteiten-
aanbod in januari zal vanwege de maatregelen op een 
laag pitje draaien. Mochten er zich nog wijzigingen 
voordoen in onze programmatie of werking, dan doen we 
onze uiterste best dit tijdig te communiceren. Heb je 
vragen, nood aan een babbel of extra ondersteuning? 
Aarzel niet om ons te contacteren via 03 340 16 30 of 
dienstencentrum@hoogstraten.be. 
 
 

RESTAURANT  
Middagrestaurant Stede Akkers 

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 Raadhuis 

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. 
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MENU JANUARI (middagrestaurant in Hoogstraten voorlopig enkel toegankelijk voor abonnees) 
Datum Plaats Menu 

03/01 Hoogstr Tomatensoep met balletjes, kippenbil, robertsaus, erwten, wortelen, aardappelen, vanillecrème 

04/01 Hoogstr Spinaziesoep, schnitzel met jus, schorseneren in bechamelsaus, natuuraardappelen, griesmeel 

05/01 
 

Hoogstr 
Meerle 

Paprikasoep, stoofvlees, witloofsalade, frieten, ijsje 
Paprikasoep, gevogelteworst met jus, gestoofde spruiten, puree, crème liegoise vanille 

06/01 Hoogstr Winterse boerensoep, gevogelteworst met jus, gestoofde spruiten, puree, straciatellemousse 

07/01 Hoogstr Courgettesoep, koolvis met knolselder in lichte currysaus, tagliatelli, duopudding 

10/01 Hoogstr Erwtensoep met spek, rundsburger met jus, appelmoes, gebakken aardappelen, mokkacrème 

11/01 Hoogstr Tomatenroomsoep, kipfilet met kruidensaus, andijvie, natuuraardappelen, condérijst 

12/01 Hoogstr 
Meerle 

Aardappelsoep met look, goulash, gemengde sla, frieten, ijsje 
Aardappelsoep met look, gebakken visfilet met dillesaus, venkelpuree, speculoosmousse 

13/01 Hoogstr Peterseliesoep, macaroni met kaas, ham, prei en champignons, speculoosmousse 

14/01 Hoogstr Wortelsoep, gebakken visfilet met dillesaus, venkelpuree, chocoladepudding 

17/01 Hoogstr Andalousische soep, kipfilet, pepersaus, gestoofde savooi, geb. aardappelen, chocoladecrème 

18/01 Hoogstr Knolselder-wortelsoep, parmentierschotel met broccoli, gehakt en puree, rijstpap 

19/01 Hoogstr 
Meerle 

Tomatensoep, kalkoenrollade met champignons, salade, frieten, ijsje 
Tomatensoep, kalkoenrollade met champignons, salade, gebakken aardappelen, rijstpap 

20/01 Hoogstr Bloemkoolsoep, paprikaschnitzel, jus, erwten, rozemarijnaardappelen, pralinémousse 

21/01 Hoogstr Savooikoolsoep, scharrolletjes met pompoenpuree, vanillepudding 

24/01 Hoogstr Tomaten-groentensoep, kalkoenlapje, schorseneren, bechamelsaus, aardappelen, vanillecrème 

25/01 Hoogstr Andijviesoep, rundsburger, charcutièresaus, vergeten groenten, peterselieaardapp., griesmeel 

26/01 Hoogstr 
Meerle 

Currysoep, kalfsstoofpotje, gemengde sla, frieten, ijsje 
Currysoep, kipschnitzel, dragonsaus, vergeten groenten, peterselieaardappelen, mokkapudding 

27/01 Hoogstr Venkelsoep, kipschnitzel, gestoofde erwten, puree, chocolademousse 

28/01 Hoogstr Groentesoep, gepaneerde vis, tartaar, spinaziepuree, mokkapudding 

31/01 Hoogstr Preisoep, vleesbrood met jus, snijbonen, gebakken aardappelen, crème liegoise mokka  

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 JANUARI 
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 WEGGEEFHOEK - 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 
04/01 tot 07/02  TENTOONSTELLING KUNST VANUIT MIJN KOT- verzameling van 

Nancy Hendriks, Luc Zwijsen en Gust De Puysseleir - meer info p.1+2 
inkomhal en 
expogang 

Wekelijks activiteiten 
Maandag 10u00 11u30 LINE DANSEN  - les 1 euro, oefenen gratis - doorlopend mogelijkheid 

tot inschrijven voor les of plaats op wachtlijst 
Pax  

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

cafetaria 
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 13u00 15u30 BREIGROEPJE HANDIGE HANDJES - samen breien en helpen aan 
zelfgekozen werkstuk - eigen materiaal meebrengen - gratis 

leslokalen  

Vrijdag 14u00 16u00 GEZELSCHAPSSPELEN - Rummikub, Uno, pitjesbak, … - gratis - 
inschrijven niet nodig - voorlopig max. met 4 personen aan tafel 

cafetaria  
 

Eendaagse activiteiten 

Dinsdag 
11/01 

09u00 11u30 DECOTEAM OPRUIMEN KERST - inschrijven als helper op beurtrol kan 
doorlopend 

cafetaria 

Woensdag 
19/01 

14u00 16u30 INFOSESSIE BEGELEIDE VAKANTIES - i.s.m. Samana - deelname is 
gratis - inschrijven tot 12/01 - meer info zie p. 2  

leslokalen 

 

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

Permanent wekelijks aanbod 

Maandag  13u00 16u30 INTERNETCAFÉ - begeleiding door vrijwilligers - info pc, tablet, 
smartphone - hulp bij online verrichtingen - 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 

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

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

cafetaria 

Wekelijkse activiteiten 
Woensdag 13u30 16u30 GEZELSCHAPSSPELEN - Rummikub, Uno, pitjesbak, kaarten, … - gratis 

- vrije toegang - inschrijven niet nodig  
cafetaria 

 

LDC WORTEL - KALENDER JANUARI 
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  

bib 

 

REBUS EN MANDALA 
Los de rebus op en kleur de mandala in  

   

 ………..          ……………………………..         ………………..     …………………      ………………       …………………………………….       ………………. 

 

Antwoord: De beste wensen voor het nieuwe jaar 2022.   

mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be

