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Beste lezer,

Wat is het belangrijkste? U hebt het zeker al ge-
merkt als u ziek was of een ongeval had. Er gaat 
niets boven de gezondheid van u en van uw gezin. 
Het uitbouwen van goede gezondheidsvoorzie-
ningen voor onze inwoners is ook één van de pri-
oriteiten van het stadsbestuur. Daarvoor werken 
wij actief samen met personen, groeperingen en 
instanties die inzetten op gezondheid en welzijn 
en bestaat er een gezondheidsraad die het stads-
bestuur adviseert en ondersteunt bij het opzetten 
van voorlichtingscampagnes

Het stadsbestuur neemt het voortouw in een 
project dat uniek is in België. Onder het motto 
‘burgers helpen burgers’ gaan wij een netwerk 
uitbouwen van vrijwilligers die assistentie verle-
nen aan mensen die getroffen worden door een 
hartstilstand. Zij worden opgeleid in de eerste 
hulptechnieken voor reanimatie en het omgaan 
met AED’s (automatische externe defibrillatoren). 
Zoals u weet, heeft Hoogstraten in alle deelge-
meenten AED’s geplaatst. Deze toestellen zijn een 
belangrijk hulpmiddel bij hartfalen, maar het al-
lerbelangrijkste is een adequaat ingrijpen van een 
persoon met kennis van reanimatie en hartmas-
sage. 

Veelal krijgen mensen een hartstilstand thuis, op 
het werk of op een andere plaats. Vaak zijn daar 
omstaanders bij aanwezig. Als een omstaander 
assistentie kan verlenen in afwachting van de 
hulpdiensten liggen de overlevingskansen van het 
slachtoffer een heel stuk hoger. De overlevings-
kans van een persoon met hartstilstand daalt im-
mers elke minuut met 7 tot 10%. Het vlotte ingrij-
pen van een burger kan dus het verschil uitmaken 
tussen leven en dood.

Daar willen we als stadsbestuur volop op inzetten. 
Wilt u graag mensen helpen in geval van nood? 
Dan gaan wij u opleiden en ondersteunen. Aller-

Voorwoord...

eerst door opleidingen te voorzien voor mensen 
die reanimatie willen toepassen. Ten tweede door 
te investeren in een communicatiesysteem om 
deze mensen op te roepen, EVapp genaamd.  Bij 
een noodgeval alarmeert EVapp via een smartpho-
ne-app of via sms alle vrijwilligers in de buurt van 
het noodgeval. Vanaf 1 maart 2017 treedt EVapp 
bij ons in werking. 

Hoogstraten is de eerste stad in België die het 
EVapp-systeem gaat gebruiken. De hulpverlening 
bij hartfalen wordt hiermee serieus versterkt, dat 
is best iets om trots op te zijn. Ik wil u graag van 
harte uitnodigen om het artikel over EVapp te 
lezen op de pagina hiernaast. En ik nodig u even 
graag uit op het informatiemoment dat we voor-
zien op 28 februari in het stadhuis. Kom luisteren 
en overweeg zelf of u EVapp-vrijwilliger wil wor-
den. U kan er levens mee redden.

Veel leesgenot,

Uw burgemeester – Tinne Rombouts 
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EVapp-project 

EVapp is een oproepsysteem dat bij een 
noodgeval zoals een hartaanval vrijwilligers 
mobiliseert die een opleiding reanimeren en 
defibrilleren hebben gevolgd en die zich bij 
het systeem hebben geregistreerd. EVapp 
bestaat enerzijds uit een smartphone-appli-
catie. Anderzijds is EVapp ook beschikbaar 
voor personen zonder smartphone. Zij krij-
gen een sms toegestuurd indien er een hart-
stilstand plaatsvindt in de nabijheid van hun 
thuisadres.

Als er een hartstilstand plaatsvindt en de 
100/112-centrale wordt verwittigd, zal deze 
niet alleen de klassieke nooddiensten (am-
bulance en MUG) mobiliseren, maar ook het 
EVapp-systeem activeren. Via de EVapp-ap-
plicatie worden nabije vrijwilligers opgeroe-
pen.  Als de vrijwilliger de oproep aanvaardt, 
zal hij of zij via de ingebouwde GPS worden 
begeleid naar de locatie van het noodgeval.  
Hij of zij kan de reanimatie starten en de tijd 
bufferen tot de urgentiediensten arriveren. 
Maar EVapp doet meer: zo bekijkt de appli-
catie ook voor elke reanimatie of er een AED 
in de nabijheid is en begeleidt hij de vrijwil-
liger tot bij het toestel. 

Het Hoogstraatse stadsbestuur start met een vrijwilligersnetwerk via het EVapp-project. Jaarlijks 
worden in België 11.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand, op straat, het werk of 
thuis. Medeburgers zijn vaak als eerste aanwezig op de plaats van het noodgeval. Als vrijwillige 
hulpverlener kan u het verschil maken.

Vanaf 1 maart 2017 treedt EVapp in werking in Hoogstraten. Wij nodigen u dan ook van harte uit 
op het startmoment, dat plaatsvindt op 28 februari om 20.00 uur in zaal de Welgezinde in het 
administratief centrum (Vrijheid 149, Hoogstraten).

 Vorming reanmieren en defibrilleren

Al wie minstens zestien jaar oud is (of wordt in het kalender-
jaar waarin de cursus start), kan gratis deelnemen aan de 
vorming reanimeren en defibrilleren. De cursus biedt een ba-
sisopleiding van 3 uur. De vrijwilligers die instappen in het 
proefproject EVapp moeten éénmaal per 5 jaar de opleiding 
volgen.

Wanneer?
Dinsdag 7 maart van 18.45 tot 22.30 uur
Dinsdag 21 maart van 18.45 tot 22.30 uur
Dinsdag 2 mei van 18.45 tot 22.30 uur
Dinsdag 9 mei van 18.45 tot 22.30 uur
Dinsdag 16 mei van 18.45 tot 22.30 uur
Dinsdag 19 september  van 18.45 tot 22.30 uur
Dinsdag 10 oktober van 18.45 tot 22.30 uur
Dinsdag 24 oktober van 18.45 tot 22.30 uur

Waar?
Lokalen Rode Kruis Hoogstraten – Slommerhof 18 – 2320 
Hoogstraten 

Inschrijven: dienst onthaal stadsbestuur Hoogstraten –  
03 340 19 11 – onthaal@hoogstraten.be

Wilt u 
levens redden? 

Word Evapp-vrijwilliger
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Omdat de nieuwe kruispunten in een ander 
materiaal en een andere kleur zijn aange-
legd als de rijbaan, signaleren deze kruis-
punten zichzelf voldoende en zullen deze 
verkeersborden verdwijnen. Dit betekent 
niet dat de voorrang van rechts niet meer 
geldt op deze kruispunten – en die geldt 
voor alle weggebruikers.

Bermen
De niet-verharde wegbermen in de Minder-
houtsestraat worden ingezaaid met gras-
zaad. Deze bermen kunnen in de toekomst 
gebruikt worden om voertuigen te parkeren. 
Direct na het inzaaien zijn deze bermen ech-
ter te zacht. Daarom verzoeken we u om de 
eerste maanden nog niet op de bermen te 
parkeren.
Wilt u de wegberm verharden? Dit kan enkel 
nadat u hiervoor een vergunning hebt gekre-
gen van de dienst openbare werken van het 
stadsbestuur. De bermen behoren immers 
tot het openbaar domein. Dit betekent dat 
er veiligheidsregels gelden die bepaalde 
verhardingswijzen uitsluiten. Als u hierover 
meer informatie nodig heeft, kan u hiervoor 
terecht bij de dienst openbare werken.

Een gloednieuwe Minderhoutsestraat
 Wat zijn de veranderingen?
Laat ons dit eerst duidelijk stellen: ook een volledig nieu-
we Minderhoutsestraat blijft in eerste instantie een weg 
bedoeld voor plaatselijk autoverkeer en de trage wegge-

bruiker.

Fietssuggestiestroken
Vanaf maart 2017 zal als laatste onderdeel van de werken 
op de Minderhoutsestraat de toplaag van de rijbaan in 
asfalt aangelegd worden. Aan beide zijden van de baan 
zullen fietssuggestiestroken in okergele asfalt voorzien 
worden. Een fietssuggestiestrook maakt deel uit van de 
rijbaan en geeft fietsers aan waar ze best rijden. Voor de 
automobilist versmallen ze de rijbaan visueel – zodat hij 
trager gaat rijden – en ze wijzen op de mogelijke aanwe-
zigheid van fietsers. 

Kruispunten
De kruispunten in de Minderhoutsestraat zijn aangelegd 
in een okergele betonverharding. Sommige van deze 
kruispunten werden als verhoogd kruispunt aangelegd.

Vroeger waren aan de kruispunten 
signalisatieborden “B17” voorzien.
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-  Vast afval zoals vochtige doekjes, 
 condooms, maandverband, tampons,…
- Vetten zoals frituurvet en motorolie,…
- Verf en aanverwanten producten zoals 
 white spirit, thinner,...
- Medicijnen

Riolering
Bij de aanleg van een gescheiden riolering zoals in de Minderhoutsestraat wordt het hemel-
water gescheiden van het afvalwater. Een aparte riolering voert het afvalwater af naar een 
zuiveringsinstallatie. Rioolbeheerder Pidpa heeft ons gesignaleerd dat er in de vuilwater-
riolering heel wat producten werden aangetroffen die er niet in thuishoren. Daarom een 
overzicht wat wel en niet kan geloosd worden in de openbare riolering:

 DIT MAG      DIT MAG NIET
- Toiletwaters (urine en uitwerpselen)
- Douche- en badwaters
- (af)Waswaters          
-   Restanten van voedingsmiddelen 
 (die door het zeefje in de gootsteen kunnen) 
- Restanten van (niet-bijtende) 
 huishoudelijke schoonmaakproducten
 
Zuiveringsstations voor afvalwater kunnen perfect organische verontreiniging verwijderen, 
maar zijn er niet om medicijnen of bijtende producten te zuiveren. Verder zijn er de vochtige 
doekjes, luiers,… die ernstige schade kunnen veroorzaken door verstoppingen in uw riole-
ring en de openbare riolering. Deze doekjes en luiers zijn gemaakt van een niet-afbreekbare 
vezelstructuur en geraken vast in de aanwezige pompen, waardoor deze geen afvalwater 
kunnen verpompen en er dus ernstige schade en wateroverlast kan optreden. Gelieve hier-
mee rekening te houden zodat de openbare riolering het afvalwater altijd vlot kan blijven 
afvoeren.

Niet te vergeten…
De Minderhoutsestraat wordt veel gebruikt door fietsers, waaronder veel schoolgaande 
jeugd. Pas uw snelheid aan en wees voorzichtig.

Meer info
Voor meer informatie over de uitgevoerde werken in de Minderhoutsestraat kan u onze 
toezichter openbare werken contacteren via 03 340 19 24 of door een e-mail te sturen 
naar karlien.debacker@hoogstraten.be.
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Terrassen 
op openbaar domein
Niets zo leuk als sfeervolle zomerdagen waar u ’s 
avonds gezellig een terrasje kan doen. Ook in Hoog-
straten zijn er verschillende horecazaken die de mo-
gelijkheid hebben om gebruik te maken van een deel 
van het openbaar domein om een terras te plaatsen.
In Hoogstraten centrum zijn in 2016 markeernagels 
aangebracht in het voetpad welke de begrenzing van 
de terrassen aangeven. Het is immers belangrijk dat 
ook naast het terras nog een voldoende brede, vrije 
looproute behouden blijft voor gebruikers van het 
voetpad.

Het stadsbestuur verzoekt de uitbaters van horecaza-
ken, maar ook de gebruikers van het terras, om de be-
grenzing van de terrassen te respecteren, zodat ook 
het voetpad naast het terras goed toegankelijk blijft 
voor passanten.

Het terrassenreglement van Hoogstraten is te raad-
plegen via www.hoogstraten.be. Meer info kan 
u bekomen via de dienst openbare werken, con-
tactpersoon Karlien De Backer, 03 340 19 24 of via  
karlien.debacker@hoogstraten.be.

Nieuw systeem 
parkeerboetes

Sinds deze maand ziet u de politie in Hoog-
straten niet langer een bonnetje schrijven en 
achter uw ruitenwisser stoppen. De politie is 
namelijk in samenwerking met de financiële 
dienst van de stad overgestapt op een moder-
nere manier van registratie en verwerking van 
de controle op reglementair parkeren in de 
blauwe zone. Vanaf nu worden de overtredin-
gen geregistreerd met een handterminal en zal 
u een uitgeprint ticketje met de betalingsuit-
nodiging achter uw ruitenwisser vinden bij een 
overtreding. Deze manier van werken heeft een 
aantal voordelen ten opzichte van de vroegere. 
Het  grootste voordeel is wellicht de tegenstel-
baarheid. Vandaag trekt de politie een aantal 
foto’s van elke overtreding. Betwistingen zijn 
niet meer aan de orde, want te bewijzen met 
de genomen foto’s. 

Voor u als burger wijzigt er verder niet veel. Het 
blijft nog opletten dat u uw wagen niet zonder 
schijf in de blauwe zone zet. Mocht u het toch 
vergeten, betaal dan de boete met vermelding 
van de gestructureerde mededeling die op het 
ticketje staat. Cashbetalingen van de parkeer-
boetes is met dit nieuwe systeem niet meer 
mogelijk.
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De kringloop-
krachten zijn 
verhuisd naar de 
Bonenakkers!
Vanaf de tweede zaterdag van maart kan u 
de kringloopkrachten vinden in de samen-
tuin Bonenakkers in de Mouterijstraat en 
niet meer op het containerpark. Dit telkens 
van 10.00 tot 12.00 uur van maart tot en met 
oktober. 

Thuiscomposteren is de oplossing voor 
een te hoge Diftar-rekening of om u ritten 
te besparen met snoeihout naar het con-
tainerpark. Compostvragen? Weetjes over 
kringlooptuinieren? Op zoek naar het com-
posteersysteem dat het beste bij uw tuin 
past? De kringloopkrachten hebben een 
antwoord op al uw vragen. 

Meer info | Milieudienst | 03 340 19 19 
afval@hoogstraten.be 

Feest in de 
kringloopwinkel
Op zaterdag 11 maart viert De Kringwinkel WEB, naar 
jaarlijkse gewoonte, weer feest! 

Wat kunt u verwachten?
- Turnhout: paasaanbod, sierfruit & bloemen
- Meer: huishoudspullen met merk
- Retie: spiegels & kleine meubeltjes
- La Ganga (Turnhout): trouwjurken
 La Segunda (Hoogstraten): handtassen

Meer info? www.dekringwinkelweb.be.
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2016 was voor de land- en tuinbouwers in de Noorderkempen een 
bewogen jaar. De maanden mei en juni werden gekenmerkt door 
hevige en langdurige regenval.  De gronden raakten verzadigd en 
het water bleef te lang op de velden staan. De gewassen lijden dan 
onder het zuurstofgebruik in de dichtgeslibde bodem en de velden 
zijn te nat om te betreden met machines. Dit zorgde voor schade 
aan teelten zoals maïs, aardappelen, grassen of bieten.
 
Bij dit soort omstandigheden kan de land- en tuinbouwer zijn scha-
de laten vaststellen door de gemeente. Stad Hoogstraten schoot in 
actie en stelde een commissie samen van experts. De ‘commissie 
landbouwschade’ bracht een bezoek aan de getroffen land- en tuin-
bouwers en maakte een schatting op van de geleden schade. De 
land- of tuinbouwers ontvingen een officieel document waarmee zij 
de schade konden aantonen aan de betreffende instanties. 

Bijna 100 land- en tuinbouwers deden een melding van schade bij 
de commissie. Meer dan 400 akkers werden bezocht. Op een aan-
tal velden was de teelt helemaal verloren door de waterschade. De 
hevige regenval in mei en juni werd intussen erkend als natuurramp 
door de Vlaamse overheid. Dat is heel belangrijk, want hierdoor 
kunnen de getroffen land- of tuinbouwers een beroep doen op het 
Rampenfonds voor een gedeeltelijke compensatie. Het stadsbe-
stuur heeft ervoor gezorgd dat alle dossiers tijdig (tot eind januari) 
konden worden ingediend bij het Rampenfonds. 

Even voorstellen: 
onze 

mobiliteitsambtenaar

In februari is bij het Hoogstraatse 
stadsbestuur mobiliteitsambtenaar So-
fie Willebrords aan de slag gegaan. Het 
is de taak van Sofie om elke ingreep die 
een impact heeft op de mobiliteit af te 
toetsen aan het Hoogstraatse mobili-
teitsplan. De uiteindelijke doelstelling 
van dat plan is dat elke Hoogstratenaar 
in zijn buurt aangenaam kan leven, zich 
verkeersveilig kan verplaatsen en een 
goede toegang heeft tot het centrum en 
de wijken. In een latere editie van Info’-
zine komen we hierop terug.

Sofie (30 jaar en moeder van twee kind-
jes) is geboren en getogen in Meer. Ze 
is master in de criminologie en was 
in haar vorige baan hoofdcoördinator 
politieopleidingen op het provinciale 
politie-opleidingscentrum in Ranst. Ze 
is altijd veel bezig geweest met vei-
ligheid, duurzaamheid en ecologie, 
thema’s die in haar job als mobiliteits-
ambtenaar sterk naar voor komen. In 
haar vrije tijd is Sofie vrijwillig brand-
weervrouw-ambulancier bij Brandweer 
Hoogstraten. En uiteraard komt Sofie 
naar haar werk met … de fiets.

Stad Hoogstraten helpt 
landbouwers met waterschade
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Hoogstraten lanceert 
omgevingsvergunning in juni 

De komst van de omgevingsvergunning bete-
kent straks een revolutie voor ieder die over-
weegt een huis te bouwen. Terwijl vroeger een 
stedenbouwkundige vergunning én een milieu-
vergunning moest aangevraagd worden, is er 
vanaf 1 juni nog maar één vergunning vereist: 
de omgevingsvergunning. Dat zal efficiënter 
zijn en tijd besparen.

Op 25 januari keurde het Vlaams Parlement het decreet 
goed dat de omgevingsvergunning regelt.  Ze zal evenwel 
nog niet onmiddellijk worden ingevoerd. Net zoals vele 
andere gemeenten heeft het stadsbestuur van Hoogstra-
ten besloten om pas op 1 juni de omgevingsvergunning 
toe te passen.

Dit besluit is genomen om softwareleveranciers extra tijd 
te geven om de nodige programma’s te ontwikkelen voor 
een vlotte afwikkeling. Tot 1 juni blijft Hoogstraten dus 
gebruik maken van het Milieuvergunningsdecreet en de 
VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) en hun uit-
voeringsbesluiten.

Bouwaanvragen worden digitaal
Ondanks het uitstel wijzigen in Hoogstraten vanaf 23 fe-
bruari toch enkele zaken op het vlak van stedenbouwkun-
dige - en milieuvergunningen:
- Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning met 

medewerking van een architect en aanvragen voor een 
stedenbouwkundige vergunning volgens de bijzondere 
procedure moeten voortaan digitaal worden ingediend.

- Milieuvergunningen moeten worden aangevraagd op 
basis van de nieuwe indelingslijst die van kracht wordt  
op 23 februari 2017. Deze vergunningen worden in prin-
cipe verleend voor onbepaalde duur behalve in de ge-
vallen opgesomd in artikel 68 van het Omgevingsver-
gunningendecreet. 

Wilt u zo’n vergunning aanvragen, dan moet u zich wen-
den tot www.omgevingsloket.be, het digitaal platform 
van de Vlaamse overheid. Op deze website wordt in een 
stappenplan uitgelegd wat u moet doen.
Info: www.omgevingsloket.be

Winnaar fotowedstrijd
Nancy Hendriks heeft gezien dat bovenstaande foto 
getrokken is bij de oude voetweg in de Buizelstraat in 
Hoogstraten. Ze wint een cadeaubon en mag die bij 
de toeristische dienst komen halen. 

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 13 maart 2017 naar de com-
municatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail per ge-
zin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een on-
schuldige hand één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO
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BIB MEERSEL-DREEF 

GESLOTEN OP

WOENSDAG 1 MAART

U kan tijdens de krokusvakantie 

wel op zaterdag 25 februari 

en zaterdag 4 maart van 

12.30 tot 14.30 uur terecht.

“JE BENT 
WIE JE BENT”

In maart is het 
jeugdboekenmaand in de bib

“Wordt het een jongen of een meisje? 
Dan weten we of we een blauw of een 
roos slabbetje moeten kopen.” “Ik was 
vroeger een halve jongen: ik kroop in 
bomen,…” Al te vaak laten we ons lei-
den door stereotypen. 

Ook in de boekenwereld merken we 
dit fenomeen op: jongens lezen het 
liefst verhalen vol actie en spanning, 
terwijl meisjes eerder de liefdestoer 
opgaan of wegdromen bij verhalen 
over paarden. Tijdens de Jeugdboe-
kenmaand wil de BiB dit traditionele 
rollenpatroon doorbreken. Waarom 
zouden meisjes niet graag avonturen 
in de ruimte beleven of zouden jon-
gens geen ontroerende boeken willen 
lezen?

  Boekenbingo (heel maart)

Rollenpatronen doorbreken, het klinkt heek 
boeiend, maar hoe weet u welke jeugdboe-
ken taboes doorbreken? Kinderen van 3 tot 
15 jaar kunnen zich laten inspireren door de 
Boekenbingo. De leestips en deelnamefor-
mulieren liggen op een speciale thematafel 
in de kijker. Per leeftijdsgroep zijn er ver-
schillende bingo’s met boeken over identi-
teit en stereotypen. De ideale gelegenheid 
om boeken te ontdekken die ze anders niet 
zouden kiezen. 

  Ganzenbord
  (13 tot en met 27 maart)

Als de kinderen boeken willen lezen, moe-
ten ze weten hoe ze een boek kunnen vinden 
dat hen aanspreekt. Om dat te leren, nemen 
de kinderen van het derde leerjaar deel aan 
het Ganzenbord. Zoals bij een echt ganzen-
bord leggen de spelers een parcours af. Af-
hankelijk van het vakje waarop ze belanden, 
krijgen ze een doe-, kennis- of opzoekvraag. 
Nadruk ligt op het vinden van boeken in het 
rek en via de computer. 
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In de media zijn er de voorbije dagen heel wat be-
richten over het bibliotheekgebruik in Vlaanderen 
opgedoken: “Nog nooit zoveel bezoekers in de bib.” 
“Bibliotheken lokken meer volk (maar vooral als ont-
moetingsplek).”

Het is duidelijk: het bibliotheekgebruik leeft in 
Vlaanderen en de bibliotheken zelf zitten ook vol 
leven. Hoewel nationaal het aantal uitleningen ge-
staag daalt, komt er steeds meer volk over de vloer. 
Op 10 jaar tijd is het totaal aantal bezoekers met een 
miljoen gestegen. De bibliotheken groeien steeds 
meer uit tot een ontmoetingsruimte voor jong en 
oud, tot een open huis zonder drempel.

Maar hoe is de situatie in Hoogstraten? De BiB sluit 
zich aan bij de nationale tendens van een stijgend 
bezoekersaantal. Zo bezochten vorig jaar zo’n 84 
000 personen de hoofdbibliotheek. Dat betekent 
een stijging van bijna 2% tegenover 2015. 
Op het vlak van uitleningen en aantal leners doet 
BiB Hoogstraten het ook heel goed. Het aantal uit-
leningen in de hoofdbib en de uitleenposten steeg 
vorig jaar tot 182 847. Ook het aantal leners nam toe, 
tot 5694. Deze cijfers zijn nog opvallender als we de 
situatie van drie jaar voordien ernaast leggen. Te-
genover 2013 steeg het aantal leners met 3% en het 
aantal uitleningen zelfs met 13%. 

In de BiB merken we het elke dag en de cijfers tonen 
het ook aan: heel wat mensen komen graag en regel-
matig langs en maken gretig gebruik van de diverse 
mogelijkheden tot informatie, ontspanning, educa-
tie en ontmoeting.

BIB MEERSEL-DREEF 

GESLOTEN OP

WOENSDAG 1 MAART

U kan tijdens de krokusvakantie 

wel op zaterdag 25 februari 

en zaterdag 4 maart van 

12.30 tot 14.30 uur terecht.

De bib is weer 

h i p

  Schip Ahoy
  (14 tot en met 24 maart)

Stagiaire Anneleen trekt met 13 kleuterklas-
sen op piratentocht. De kinderen krijgen per 
goed uitgevoerde opdracht een deel van een 
schatkaart. Op het einde gaan ze op schat-
tenjacht en worden tot echte piraten ge-
kroond.
Op basis van dit traject werkt de BiB een 
nieuw kleuterpakket voor de Rode draad uit. 
Zo kunnen alle kleuterklassen vanaf volgend 
schooljaar volop aan de slag met dit leesbe-
vorderend pakket.

  Marieke Van Hoofff op bezoek 
  (20 en 21 maart)

Achter een boek schuilt vaak een heel ver-
haal. Het is leuk om ook dat aspect te ont-
dekken. Daarom geeft Marieke Van Hooff 
vier lezingen voor de leerlingen van het 4de 
leerjaar. Als professionele actrice, die zeer 
bedreven is in stemmenwerk, staat ze ga-
rant voor een boeiende vertelling. 

  Versiering BiB IKO (heel maart)

Om de jeugdafdeling van de hoofdbib te 
versieren in het thema van de Jeugdboeken-
maand schieten de leerlingen van het IKO in 
actie. Gedurende de hele maand kan u hun 
kunstwerken in de BiB bewonderen. Om al 
een kleine tip van de sluier op te lichten: Leo 
Timmers en een bouwwerf spelen naar het 
schijnt een belangrijke rol.
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Stad Hoogstraten 
steunt grenzeloze inzet
met een toelage voor 
ontwikkelingshelper

Bent u een inwoner van Hoogstraten of heeft 
u vroeger minstens 5 jaar in Hoogstraten ge-
woond en werkt u langer dan één jaar in het 
buitenland aan duurzame ontwikkeling en 
internationale rechtvaardigheid?

Dan kan u onder een aantal voorwaarden 
een toelage krijgen.  Ook Hoogstraatse ver-
enigingen kunnen een aanvraag doen. Dit 
kan voor 30 september via de dienst ontwik-
kelingssamenwerking.

Meer info
Dienst ontwikkelingssamenwerking
hilt.rigouts@hoogstraten.be
03 340 19 54
www.hoogstraten.be

We voorzien in ieder Info’zine plaats voor het themajaar GRENZELOOS. 
We zoeken naar grenzen die we willen overstijgen. Iedere maand zetten we een 
grenzeloze inwoner van Hoogstraten in de kijker.

Jochem Brosens 
Jochem Brosens uit Hoogstraten is in janu-
ari voor langere tijd naar Nkhata Bay (Mala-
wi) vertrokken. Hij zal als vrijwilliger werken 
voor Chimwemwe Malawi, een kleinschalige 
organisatie die kleuterscholen ondersteunt 
en leerkrachten een opleiding geeft. 
Wist je dat “Chimemwe” vreugde betekent 
in de lokale taal? De inwoners van Malawi 
zijn gekend om hun glimlach en hun posi-
tieve instelling. Mede daarom wordt Ma-
lawi ook wel “the warm heart of Africa” ge-
noemd.

Malawi
- 16.800.000 inwoners
-  33,2% van de bevolking leeft in armoede
-  61,3% van wie ouder is dan 15 jaar is analfabeet
-  de levensverwachting van een pasgeborene is 62,8 jaar
-  44,2van de 1000 pasgeborenen sterft voor ze 5 jaar zijn
-  behoort tot de landen met een gemiddelde
 Human Development Index 
 (173ste plaats op 188 landen)

Meer info: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MWI

Meer info:
Sociale dienst OCMW | Michelle Pelkmans | 03 340 16 01 | 

michelle.pelkmans@ocmwhoogstraten.be



Malawi
- 16.800.000 inwoners
-  33,2% van de bevolking leeft in armoede
-  61,3% van wie ouder is dan 15 jaar is analfabeet
-  de levensverwachting van een pasgeborene is 62,8 jaar
-  44,2van de 1000 pasgeborenen sterft voor ze 5 jaar zijn
-  behoort tot de landen met een gemiddelde
 Human Development Index 
 (173ste plaats op 188 landen)

Meer info: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MWI
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Oproep: 

Neemt u deel aan 
de mondiale markt?

Met de opening van het toeristisch seizoen 
organiseert het stadsbestuur een ‘Mondiale 
markt’ op het Begijnhof. In Hoogstraten wo-
nen er mensen uit vele verschillende landen. 
Op zondag 23 april willen we zoveel mogelijk 
nieuwkomers en nieuwe Belgen die in Hoog-
straten wonen, samenbrengen. Om zo de gro-
te diversiteit van Hoogstraten te vieren.
Op onze mondiale markt tonen wij op ons 
podium en in onze kraampjes graag de ver-
schillende culturen die in Hoogstraten samen 
leven. Door muziek, dans en proevertjes wil-
len wij zo alle inwoners van Hoogstraten ver-
enigen.
Bent u zelf nog maar enkele weken of jaren 
in België? Of kent u mensen die misschien al 
drie generaties in België wonen, maar zich 
nog steeds verbonden voelen met het land 
waar hun grootouders geboren werden en dat 
ook graag tonen? 

Dan roepen wij u op om deel te nemen aan 
onze mondiale markt en iedereen te laten 
meegenieten van muziek, (traditionele) dans 
of proevertjes uit alle hoeken van de wereld.

Laat zo snel mogelijk iets weten aan: 
-  de cultuurdienst via 
 cultuur@hoogstraten.be of 03 340 19 84 of
- Charlotte Vermeiren – maatschappelijk as-

sistente OCMW Hoogstraten via charlotte.
vermeiren@ocmwhoogstraten.be of 03 340 
16 01.

Z-card 
 
Een Z-card is een schat aan infor-
matie gebundeld in een compact 
formaat. Dit kleine vouwkaartje 
past bijgevolg perfect in een hand-
tas of broekzak. 

Toerisme Hoogstraten ontwikkelde 
voor Hoogstraten deze handige 
kaart. Ideaal om tijdens een kort 
bezoek Hoogstraten te verkennen. 
De kaart geeft u in één oogopslag 
de hoogtepunten van Hoogstraten 
die u aan de hand van een korte 
wandeling kunt ontdekken.

Wil uw bezoek zelfstandig op pad 
of tovert u elders graag de troeven 
van Hoogstraten boven? De Z-card, 
die bovendien gratis is, is hier ge-
knipt voor. U vindt ze bij Toerisme 
Hoogstraten.

Op zondag 23 april wordt het nieuwe toeristische seizoen in Hoog-
straten feestelijk geopend. Naar goede gewoonte gaat de opening 
gepaard met de Hoogstraatse specialiteitenmarkt, de torenbeklim-
ming en de ‘opendeurdag’ van Toerisme Hoogstraten. 

Maar er is meer! Onder het motto ‘samen staan we sterk’ krijgt u een 
totaalspektakel aangeboden. Erfgoeddag houdt halt aan het Stede-
lijk Museum en aan woonzorgcentrum Stede Akkers, er wordt een 
mondiale markt opgezet op het Begijnhof en de Laermolen serveert 
haar artisanale smoutebollen. 

U merkt het: nog meer activiteiten, nog meer te zien en nog meer 
animatie. Kortom, nog meer redenen om niet thuis te blijven! Noteer 
de datum alvast in uw agenda. Hartelijk welkom tussen 10.00  en 
17.00 uur. 
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Zondag 23 april: 
Welkom in 
Hoogstraten! 
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Vakantie in Hoogstraten is een overkoepe-
lende naam voor alle gemeentelijke initia-
tieven die georganiseerd worden voor de 
kleine en iets grotere Hoogstraatse inwo-
ners. Op deze manier wil het stadsbestuur 
de zoektocht naar een sportieve, culturele, 
avontuurlijke,… invulling van de vrije tijd 
voor kinderen vergemakkelijken. Vakantie 
in Hoogstraten omvat onder andere work-
shops, uitstappen en spelactiviteiten van 
Vlieg-Uit, een speelpleinwerking van vier 
weken tijdens de zomervakantie, kinderop-
vang van Stekelbees en sportkampen. Vanaf 
deze zomer worden er ook themakampen 
aangeboden voor zowel kleuters als kinde-
ren van de lagere school. Alle initiatieven 
worden in één folder verzameld die via alle 
Hoogstraatse basisscholen wordt verdeeld. 
U kan hem ook terugvinden in de uitleenpos-
ten van de bibliotheek of op 
www.hoogstraten.be. 

Wat is er nieuw in 2017?
Tijdens de zomervakantie wordt ons aanbod 
kampen sterk uitgebreid. Uw kinderen kun-
nen genieten van sportkampen, themakam-
pen, creastages en een danskamp. Zowel 
kleuters als lagere school kinderen vinden 
hier zeker iets naar hun zin. Een klein over-
zicht kan u hiernaast terugvinden.

Opgelet!
Ook dit jaar werken we met het inschrij-
vingsprogramma Ticketgang. Dit program-
ma maakt het mogelijk om zowel online in 
te schrijven als te betalen. Maak hier reeds 
op voorhand een account voor aan indien u 
een nieuwe gebruiker bent. Heeft u al een 
gezinsaccount aangemaakt in 2016, dan is 
deze nog steeds beschikbaar. Meer info om-
trent de inschrijvingen kan u vinden in onze 
paasfolder!

Inschrijven voor de paasvakantie
Inschrijven voor een activiteit van Vlieg-Uit 
of een sportkamp tijdens de paasvakantie 
kan vanaf maandag 6 maart 2017 om 18.00 
uur via http://hoogstraten.ticketgang.eu 
of aan de onthaalbalie Vrije Tijd (historisch 
stadshuis – Vrijheid 149 – Hoogstraten). 
Ook de inschrijvingen voor onze zomerkam-
pen gaan van start vanaf 6 maart om 18.00 

uur.
Inschrijven voor Stekelbees kan vanaf maan-
dag 13 maart 2017 om 20.00 uur via 
www.landelijkekinderopvang.be. U dient 
eerst een algemene inschrijving in orde te 
brengen alvorens u plaatsen kan reserveren. 
Neem dus tijdig contact op. Het vakantiepro-
gramma vindt u begin maart op de website.

Activiteiten voor klein en iets groter op een rij

Meer info:
Jeugd- en sportdienst Hoogstraten | 03 340 19 78 | vlieg@hoogstraten.be of jeugd@hoogstraten.be

Stekelbees Hoogstraten | Karel Boomstraat 44,  Hoogstraten | lkhoogstraten@landelijkekinderopvang.be

Ook in de paasvakantie is het 
‘vakantie in Hoogstraten’! 



paasvakantiekampen

Wat Wanneer leeftijd

kleuters
Tennis 5-daagse 3 – 7 april  2011

Lagere school
Tennis- en omnisport 2-daagse 6 – 7 april  2010 – 2005
Tennis- en omnisport 5-daagse 3 – 7 april  2010 – 2005
Adventure II – 12 G-noord13 – 14 april 2006 - 2001

zomervakantiekampen

kleuters
Themakamp: circustent 3 – 7 juli 2013 – 2011
Sportspetters – balsporten 3 – 7 juli 2011
Tennis 5-daagse 10 – 14 juli 2011
Themakamp:Beestige boel 10 – 14 juli 2013 – 2011
Kleuterdanskamp 31 juli – 4 augustus 2013 – 2011
Themakamp: superhelden 7 – 11 augustus 2013 – 2011
Themakamp: Mini Monsters en zo 14 – 18 augustus 2013 – 2011
Themakamp: Mini Professor Kierewiet 21 – 25 augustus 2013 – 2011
Sportspetters omnisport 21 – 25 augustus 2011

Lagere school
Sportspetters – balsporten 3 – 7 juli 2010 – 2005
Wakeboard & Adventure 3 – 7 juli 2007 – 2003
Creastage 10 – 14 juli 2010 – 2005
Tennis 5-daagse 10 – 14 juli 2010 – 2005
Tennis 2-daagse 20 – 21 juli 2010 - 2005
Danskamp 31 juli – 4 augustus 2010 – 2005
Creastage 7 – 11 augustus 2010 – 2005 
Wakeboard & Adventure 7 – 11 augustus 2007 – 2003 
Themakamp: Monsters en zo 14 – 18 augustus 2010 – 2005
Themakamp: Professor Kierewiet 21 – 25 augustus 2010 – 2005
Sportspetters – omnisport 21 – 25 augustus 2010 - 2005

Zet je computer en TV uit en kom mee buitenspelen! Zowel Nickelodeon, Ketnet als VTM KZOOM zullen niets 
uitzenden tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Kom dan samen met je broer, zus, mama, papa, oma, opa, vriend, 
vriendin,… ravotten in het speelparadijs van De Mosten! Het domein is dan voor iedereen gratis toegankelijk.

In samenwerking met Buitenspel aan De Mosten en Brasserie De Mosten.

Ook in het penitentiair Scholencentrum Hoogstraten wordt er een Buitenspeeldag georganiseerd voor kinderen 
van gedetineerden. Vrije toegang is hier niet toegestaan.



Bij het zoeken naar een huis een 25-tal jaar 
geleden hadden Frans en Maria al besloten 
dat ze een huis wilden waar alle kamers zich 
op het gelijkvloers bevonden. Zo hoefden ze 
nooit lastige trappen op te gaan.

Toen Maria een nieuwe heup nodig had, wa-
ren extra maatregelen nodig. Maria maakt 
gebruik van een rollator. Om overal gemak-
kelijk te geraken, werden de grote matten in 
de keuken verwijderd. Om zich gemakkelijk 
naar buiten te kunnen begeven, hebben 
Frans en Maria een ijzeren oprijplaat laten 
maken aan hun achterdeur. Deze oprijplaat 
is geribbeld zodat uitschuiven niet mogelijk 
is.  

gezondheid16

De badkamer is flink verbouwd. Frans en 
Maria lieten een inloopdouche plaatsen en 
daarin werden handgrepen aangebracht, 
zodat Maria zich kan vasthouden. Een dou-
chestoel op wieltjes met rem maakt het mo-
gelijk dat Maria op een comfortabele manier 
onder de douche kan gaan.

Hoogstraten laat u niet vallen
Frans en Maria hebben hun huis slim aangepast
De gezondheidsraad van Hoogstraten zet in op valpreventie. Kleine aanpassingen aan de wo-
ning, zoals als het plaatsen van handvaten en het zetten van een inloopdouche, kunnen een 
groot verschil maken om het risico op vallen te beperken. We brengen het verhaal van Frans en 
Maria die slimme ingrepen uitvoerden om op een comfortabele manier in hun eigen huis te kun-
nen blijven wonen.

Voor een aantal woningaanpassingen bestaan er onder be-
paalde voorwaarden premies. Voor informatie hierover kunt u 
steeds terecht bij Winny Vriens, de medewerker Ouderen van 
het huisbezoekenteam op het nummer 0474 47 11 44 of via e-
mail: ouderenhoogstraten@gmail.com. Voor meer advies en 
begeleiding bij woningaanpassingen kunt u terecht bij Sandy 
van Der Vecken van de dienst Woningaanpassing van Lande-
lijke Thuiszorg op nummer 016 24 20 68 of via e-mail: 
svandervecke@ons.be. 
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Dat is de vraag waar het stadsbestuur de komende tijd 
mee aan de slag gaat. Eind 2016 stemde het stadsbe-
stuur in met een concreet stappenplan om de culturele 
ambities van Hoogstraten te onderzoeken. Dit zowel op 
vlak van aanbod als op vlak van infrastructuur. En ook uw 
mening is belangrijk! 

Wat verwacht u van 
een cultuurhuis? Deelnemen 

aan de enquête? 
Surf naar www.gchoogstraten.be en 
neem deel! Het vraagt slechts 10 mi-
nuten van uw tijd.

Het stadbestuur wil onderzoeken hoe het 
cultuuraanbod in Hoogstraten kan ver-
beteren. We weten dat ons rijke vereni-
gingsleven met veel succes zorgt voor een 
levendige, kwaliteitsvolle en zeker ook 
gezellige activiteitenkalender. Daarnaast 
bieden onze buurgemeenten en zeker de 
steden Turnhout, Breda en Antwerpen heel 
wat programma’s van hoge kwaliteit. Sinds 
vorig jaar vindt u eveneens het programma 
van het Gemeenschapscentrum (GC), waar-
door u kan genieten van voorstellingen die 
we eerder niet in onze stad konden proe-
ven.

Dit alles vormt een breed en divers pro-
gramma, een menukaart waaruit velen hun 
keuze kunnen maken. Het stadsbestuur wil 
nu onderzoeken in welke mate u zich hierin 
kan vinden, wat u daarbij echt noodzake-
lijk, belangrijk of overbodig vindt. We wil-
len van u horen of er opvallende tekorten 
zijn, of u bij uw keuze botst op hinderpalen 
en in welke mate u veranderingen wenst… 
of niet.

Daartoe werd een vragenlijst opgesteld. 
Deze wordt opgevat als een hulpmiddel om 
te trachten een eerste beeld van uw menin-
gen te vormen. We willen vooral bijleren 
en zoeken naar uw mening, uw ideeën en 
voorstellen, uw wensen bij het cultuuraan-
bod in en van onze stad. 

De waarde van deze enquête wordt in be-
langrijke mate bepaald door het aantal 
en de kwaliteit van uw antwoorden (de 
respons). Hoe meer… hoe beter. We nodi-
gen u daarom uit om deze enquête mee te 
promoten en ook andere mensen erop te 
wijzen. 
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Oproep 
Sportmonitoren 
sportkampen
Sinds de zomer van 2016 werkt het stadsbe-
stuur samen met Progress Sports vzw voor 
de organisatie van sportkampen in Hoog-
straten. Voor deze sportkampen zoeken we 
gemotiveerde sportlesgevers (afgestudeer-
den in sportrichting). Wilt u meewerken aan 
het uitwerken en begeleiden van kwaliteits-
volle, leuke sportkampen in Hoogstraten, 
geef dan uw contactgegevens door aan de 
sportdienst. De sportdienst zorgt er dan 
voor dat de verantwoordelijke van Progress 
Sports vzw met u contact opneemt.

Meer info | sportdienst | 03340 19 51 |
sport@hoogstraten.be

Joachim Rombouts, 16 jaar en al auteur… Hij schreef “De Duis-
tere Held”, het eerste deel van een zesdelige fantasyreeks. We 
wensen hem veel inspiratie toe.

Feestvarken vzw
OCMW Hoogstraten werkt sinds januari 
samen met Feestvarken vzw. De vzw zet 
zich in om kansarme kinderen tussen 
3 en 12 jaar een onvergetelijke verjaar-
dag te laten beleven. 

Elk kind moet zijn verjaardag kunnen 
vieren. Maar niet alle ouders kunnen 
zich de aankoop van een cadeau ver-
oorloven, laat staan een traktatie voor 
de klasgenootjes van hun kind. Daarom 
stelt Feestvarken vzw verjaardagspak-
ketten samen voor kinderen uit kans-
arme gezinnen. De sociale dienst van 
OCMW Hoogstraten zorgt ervoor dat de 
jarige dit verjaardagspakket goed ont-
vangt.

Het eerste pakket in Hoogstraten werd 
eind december symbolisch overhan-
digd aan OCMW-voorzitter Jos Matthé. 

Goe bezig
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Dank aan al onze 
vrijwilligers
Van 4 tot 12 maart is het de ‘Week van de Vrijwilliger’. 
Ook in Hoogstraten zijn er heel wat vrijwilligers actief. 
Zonder hun inzet en enthousiasme zouden veel initia-
tieven en activiteiten niet mogelijk zijn. Zeker voor meer 
kwetsbare groepen als kinderen, ouderen, zieken,… zijn 
ze vaak een grote steun.
Het stadsbestuur waardeert elke vorm van vrijwilligers-
werk. In het bijzonder willen we iedereen danken die 
zich als vrijwilliger inzet voor initiatieven vanuit of in sa-
menwerking met de gemeente of het OCMW.

Leve BO!
Vrijwilligers zijn dan ook onze lokale superhelden. 
Daarom hebben we speciaal een mascotte in het leven 
geroepen die symbool staat voor de vele vrijwilligers in 
Hoogstraten: BO. BO heeft haar/zijn hart op de juiste 
plaats. En toevallig lijkt dat hart op onze trots ‘de Hoog-
straatse aardbei’. We hopen dat BO ook anderen kan 
inspireren om zich als vrijwilliger te engageren.

Meer info | Vrijwilligersloket | 03 340 19 59 | 
vrijwilligers@hoogstraten.be
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Cultuur- en sportlaureaten

Voor de Cultuurprijs Hoogstraten 2016 waren er drie laureaten: Tinello met Festen (evenement van het jaar), 
Zaal Sint-Cecilia (culturele verdienste) en Equal Idiots (vernieuwend initiatief). Tinello ging aan de haal met de 
Cultuurprijs 2016.

Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft eventing-kampioenen Karin Donckers en Ward Revyn uitgeroepen tot 
sportvrouw en sportman van het jaar 2016. Er waren ook prijzen voor Tafeltennisclub Minderhout als sportver-
eniging van het jaar en Anne-Sophie Bremans als Sporttiener van het jaar. De onderscheiding voor sportver-
dienste ging naar bodybuilder Stefan Covents.

Tinello

Karin Donckers Ward Revyn



6
 

TERUG
blik

1. Wortel-Kolonie is op weg naar de status van Unesco Werelderfgoed. Ambassadeur van de Koloniën van Weldadigheid Lieven 
Van Gils diende in Parijs het nominatiedossier in bij Unesco. - 2. De dienst Aangepast Vervoer van het OCMW nam in januari een 
gloednieuwe handicar in gebruik. - 3. Op de openbare vergaderingen van de dorpsraden gaat het stadsbestuur rechtstreeks in 
gesprek met de inwoners. In Meerle (31 januari), Meer (9 februari) en Minderhout (16 februari) telden we een talrijke opkomst.

1

3

2

3
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Schrijf in voor 15 maart 2017
Op www.hoogstraten.be/werkenalsjobstudent vindt u de nodige sollicitatieformulieren terug die 

u kan invullen, specifiek voor de functie die u graag zou willen uitvoeren. Indien nodig voegt u een 
attest of brevet toe als bijlage bij het formulier.

Jeugddienst. Vlieg-Uit en 
speelpleinwerking

Ondersteuner
Wij zoeken een halftijdse (19/38°) logistieke en 
administratieve ondersteuner die gedurende de 
hele maand juli of augustus beschikbaar is. Wij 
vragen minstens 5 jaar ervaring binnen de wer-
king ‘Vakantie in Hoogstraten’.

Hoofdanimatoren 
Voor het uitwerken van de praktische organisa-
tie en de coördinatie van de begeleiding van de 
Vlieg-UIT-activiteiten en speelpleinwerking gedu-
rende de maanden juli en augustus (voltijds, 38u/
week). Wij vragen minstens 3 jaar ervaring binnen 
de werking ‘Vakantie in Hoogstraten’

Animatoren
Voor de voorbereiding en begeleiding van Vlieg-
Uit activiteiten en speelpleinwerking in de zomer-
vakantie (voltijds, 38u/week).

Animatoren (Vrijwilliger)
Voor de begeleiding van Vlieg-Uit-activiteiten en 
speelpleinwerking in de zomervakantie.

Sportdienst

Lesgever buurtsport
Voor het uitwerken en begeleiden van sportactivi-
teiten op woensdagnamiddag in de wijk Venhoef 
tijdens paas- en zomervakantie 2017. Beschikbaar 
op woensdagnamiddag in de paasvakantie en/of 
zomervakantie (ook mogelijk voor enkele woens-
dagen).

Sportmonitor taal- en sportkamp
Van 7 tot 18 augustus wordt in Hoogstraten een 
taal- en sportkamp Nederlands ingericht voor 
anderstalige kinderen van 5 tot 12 jaar. Voor het 
uitwerken en begeleiden van de sportieve acti-
viteiten zijn we op zoek naar een gemotiveerde 
sportmonitor. 

Woonzorgcentrum Stede Akkers

Voor de vakantieperiode juli, augustus en sep-
tember is OCMW Hoogstraten op zoek naar:
 - studenten zorgkunde of verpleegkunde voor 

het zorgteam
- studenten kinesitherapie of ergotherapie voor 

ons paramedisch team
- studenten voor ons team schoonmaak en logis-

tiek

Interesse? Stuur dan een mailtje naar kwaliteits-
zorg@ocmwhoogstraten.be of vul het formulier 
in dat u vindt op www.hoogstraten.be/werken-
alsjobstudent.

Recreatiecentrum De Mosten

We zoeken jobstudenten voor het voorseizoen 
(mei en juni) en de zomermaanden (juli, augus-
tus en september).

Redder 
U bezit het diploma Hoger Redder en een bewijs 
dat u het voorbije jaar de verplichte bijscholing 
heeft gevolgd.

EHBO
Bij voorkeur studenten die een medische studie-
richting (verpleegkunde, geneeskunde) of  hou-
ders van een brevet, uitgereikt door het Vlaamse 
Rode Kruis.

Onderhoud
Voor deze taken is geen specifiek attest vereist.

Inkom ( kassa) 
Hiervoor moet u reeds minstens 1 jaar gewerkt 
hebben als jobstudent op De Mosten.

Groendienst

Gedurende de maanden juli,  augustus en sep-
tember zoeken we jobstudenten voor het onder-
houd van parken & plantsoenen.

Hoogstraten 
zoekt jobstudenten

Het OCMW- en stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle 
en klantvriendelijke dienstverlening. Daarvoor doen wij ook een beroep op gemoti-

veerde en betrouwbare jobstudenten.



Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Werkten mee 
 Redactie:  T. Rombouts, R. Van Aperen 
 R. Pijpers, J. Cools, I. Brosens,
  J. Verlinden, H. Goossens, 
 L. Martens, J. Desoete, P. Van 

Dijck, P. Van Deun, J. Paulussen, 
C. Van den Bogaert , G. Muësen 
en B. Sterkens.

V.U. :         T. Rombouts, R. Van Aperen

Noodhulp
Brand/Dringend ziekenvervoer 100/112
Politie 101
Politie administratie 03 340 88 00 
Brandweerkazerne 
- Niet-dringend ziekenvervoer 
   en administratie  03 314 32 11
Hidrosan (riolering) 0800 90 300 
Anti-gifcentrum 070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten  03 482 46 06 

Wachtdiensten
Dokters   014 410 410
Tandartsen
(weekends en feestdagen) 0903 39 969  
Apothekers 0903 99 000

Zitdagen
-  Huisbezoekenteam - medewerker ouderen: 

elke maandag van 13.30 tot 15 uur en elke 
1ste maandag van de maand  van 18 tot 
19.30 uur. Ze is te bereiken op  GSM 0474 
47 11 44 of via e-mail ouderenhoogstra-
ten@gmail.com

-  Ministerie van Sociale Voorzorg: 
 2de donderdag van de maand van 09.30 

uur tot 10.30 uur

Vragen
Administratief Centrum
Vrijheid 149 03 340 19 11
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be

In dit nummer

3 Evapp- vrijwilliger

4 wegenwerken

6 berichten

10 bibliotheek

12 grenzeloos

13 toerisme

14 jeugd

16 gezondheid

17 cultuur

18 jeugd & welzijn

20 terugblik

22 vacature

24 samenleving

vacature 23

Hoogstraten
stadsbestuur

Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en 
klantvriendelijke dienstverlening. Daarvoor doet de organisatie beroep op 
gemotiveerde en betrouwbare medewerkers.  Momenteel is het stadsbe-

stuur op zoek naar een (m/v):

Huisbezoeker wonen 
Projectcoördinator wijkrenovatie

(niveau B1-B2-B3)

Functie
Als huisbezoeker wonen adviseer en begeleid je gezinnen naar een betere 
woonkwaliteit, energiebesparing en toegankelijkheid. Zowel door indivi-
duele huisbezoeken als door groepsbegeleiding in wijken en buurten bied 
je als huisbezoeker een begeleiding naar grote en kleinere maatregelen. Je 
maakt gebruik van bestaande instrumenten, maar ontwikkelt ook een eigen 
methodiek en middelen op maat van de doelgroep. Als huisbezoeker bouw je 
een lokaal netwerk op met bedrijven en organisaties rond woonkwaliteit en 
energiebesparing. Samen met je collega’s werk je aan een proactief woon-
beleid in Hoogstraten.

Profiel
- Je bent in het bezit van een bachelordiploma (voorkeur voor een “bouwge-

richte” opleiding of andere relevante ervaring).
- Je hebt een rijbewijs B.
- Affiniteit met energiebesparing en duurzaam (ver)bouwen is een pluspunt.

Aanbod
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband van bepaalde duur met 
voltijdse prestaties. De functie kadert binnen een project van drie jaar. Na-
dien volgt er een evaluatie van de resultaten. De aanvangswedde bedraagt 
2.365,20 euro bruto per maand. Dit bedrag kan verhogen als je relevante 
ervaring bewijst.

Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekom je ook volgende bijkomen-
de voordelen:
- maaltijdcheques met een waarde van 7,20 euro 
- gratis hospitalisatieverzekering
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT
- fietsvergoeding: 0,22 euro/km of terugbetaling kosten openbaar vervoer

Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor deze boeiende functie door vóór 17 maart 2017 een 
motivatiebrief met curriculum vitae en een kopie van je diploma en rijbewijs 
te versturen naar: College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149, 
2320 Hoogstraten.

Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of 
aanwervingsvoorwaarden vind je op www.hoogstraten.be.



Wil u er even tussenuit 
samen met uw baby of peuter?

Bij De Speelbabbel kan u 
andere ouders en opvoeders ontmoeten. 

Uw kindje kan hier spelen 
met andere kinderen. 

Voor kinderen tussen 
0 en 3 jaar en hun begeleider 

(ouder, grootouder of oppas)

Gratis

Waar
Stekelbees Hoogstraten
Karel Boomstraat 44
2320 Hoogstraten

Wanneer
Elke woensdag van 9.00 tot 11.30 uur. 
Niet in de schoolvakanties en op feestdagen.

Meer info
03 340 19 59 | samenleving@hoogstraten.be
of opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be
www.huisvanhetkindhoogstraten.be   
03 633 95 95

Welkom 
bij De 
Speelbabbel

samen

babbelen

samen

spelen


