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Beste lezer,

Telkens u dit Info’zine in de bus ontvangt, denkt 
u misschien: “hoeveel bomen heeft de stad hier-
voor laten sneuvelen?” Laat ik u onmiddellijk 
antwoorden: GEEN ENKELE. Ons magazine wordt 
namelijk gedrukt op 100% gerecycleerd papier. 
Eén van de vele voorbeelden van hoe Hoogstra-
ten ernaar streeft om zo duurzaam mogelijk te 
werken.

Duurzaamheid is een woord dat tegenwoordig 
te pas en te onpas wordt gebruikt. Laat me eerst 
eens duidelijkheid verschaffen wat ik versta 
onder duurzame ontwikkeling. Ik ben wel te 
vinden voor de definitie die de Verenigde Naties 
gebruikt: ontwikkeling die ervoor zorgt dat onze 
toekomstige generaties in staat worden gesteld 
te leven, te werken en te genieten op dezelfde 
manier als wij dat kunnen. 

Is Hoogstraten een stad die werkt aan duurzaam-
heid? Vast en zeker. Hoogstraten ondertekende  
in 2014 de burgemeestersconvenant. Hiermee 
hebben wij ons geëngageerd om op het grondge-
bied van  Hoogstraten tegen 2020 20% minder 
CO2 te produceren. Dat is geen loze belofte. 
Bij het uittekenen van ons beleid gebruiken we 
die burgemeestersconvenant voortdurend als 
toetssteen. Wist u overigens dat Hoogstraten 
een duurzaamheidsambtenaar in dienst heeft? 
Judith zorgt ervoor dat alle stadsdiensten op een 
geïntegreerde manier duurzame ontwikkeling 
nastreven. Bij onze openbare werken, bij het 
bepalen van onze ruimtelijke ordening, in onze 
werkplaats, … steevast checken we dat we het 
milieu respecteren en dat we energiezuinig zijn.

Dat is niet altijd makkelijk. Soms moeten we de 
afweging maken: wordt het niet te duur? Kan 
milieu in overeenstemming gebracht worden met 
economie? Maar we gaan ervoor. Als er hobbels 
opduiken op de weg, gaan we met de diverse 
stadsdiensten samenzitten om een oplossing 
te zoeken. Dat is wat ik bedoel met een geïnte-
greerde aanpak: met alle experts samenzitten 

Voorwoord...
om naar de beste oplossing te zoeken. Een mooi 
voorbeeld is de herbestemming van het vroegere 
rusthuis van Hoogstraten (het H-Gebouw zoals 
wij dat graag noemen). De bedrijven die een zorg-
project willen indienen voor deze locatie, krijgen 
van de stad Hoogstraten opgelegd dat hun project 
BEN moet zijn (Bijna Energie Neutraal). Dat wil 
zeggen dat het nieuwe/vernieuwde gebouw nau-
welijks energie mag verbruiken. Het kleine beetje 
energie dat toch zal worden verbruikt, komt van 
natuurlijke en hernieuwbare energiebronnen.

Ik wil graag besluiten met een opbeurend weetje. 
Wist u dat op het grondgebied van Hoogstraten 
een totaal vermogen is geïnstalleerd van natuurlij-
ke energiebronnen (biogas, biomassa, windkracht 
en zonneënergie) van 21.939 kiloWatt? Dat is veel 
meer dan het gemiddelde van Vlaanderen (14.501 
kiloWatt). Nog iets om als Hoogstratenaar trots op 
te zijn.

Veel leesgenot,

Tinne Rombouts - Burgemeester



Basisscholen in 
(zwem)beweging

Voldoende en gevarieerd bewegen is 
van jongs af aan van belang voor onze 
gezondheid. Het stadsbestuur geeft 
de Hoogstraatse lagere scholen hier-
voor een stevige financiële duw in de 
rug. Zo worden er elk schooljaar, voor 
elke leerling van alle lagere scholen, 
maar liefst tien zwembeurten volledig 
gesubsidieerd. 

Het stadsbestuur vergoedt alle kosten 
voor het busvervoer van en naar het 
zwembad en houdt daardoor de kos-
ten van het schoolzwemmen voor de 
ouders zo laag mogelijk.

Sportoase
Vanaf 1 september zwemt uw kind 
waarschijnlijk in het nieuwe zwembad 
Stede Akkers (uitgezonderd basis-
school Klein-Seminarie). De gemeen-
telijke basisschool van Wortel kon als 
eerste en enige school al sinds januari 
2016 proefdraaien in deze nieuwe ac-
commodatie. En zij zagen dat het goed 
was! Een gloednieuwe locatie en pro-
fessionele zwemleerkrachten maakten 
het voor hen een aangename kennis-
making en zorgden voor een leerrijke 
zwemervaring.



Met 23 podiumvoorstellingen en 24 filmvertoningen valt er tot en met juni 2017 
steeds iets te beleven in het Hoogstraatse Gemeenschapscentrum. Om dit 
aanbod te kunnen realiseren werkt de cultuurdienst samen met andere dien-
sten, initiatieven en organisaties. Zo zijn de mondiale raad, de ouderenraad, 
het lokaal dienstencentrum en de Warande waardevolle partners. 

Met dit uitgebreide aanbod wil het stadsbestuur uittesten in welke cul-
tuuruitingen de Hoogstratenaar geïnteresseerd is. Daarom is het program-
ma zeer divers samengesteld: comedytoppers zoals Alex Agnew of An Ne-
lissen, theatergoeroes als Sien Eggers, Wim Willaert of Warre Borgmans, 
mentalisme, wereldcinema, blockbusters,… Of u nu 2 jaar bent of 65+, 
het GC heeft vast een voorstelling naar uw smaak! 

U vindt het volledige programma en meer informatie terug op de ver-
nieuwde website: www.gchoogstraten.be. U kan ons ook steeds volgen 
op www.facebook.com/gchoogstraten. 

GC op volle toeren
Het nieuwe seizoen van het Gemeenschapscentrum trekt zich op gang. Op 25 september startte 
het culturele seizoen met een dubbele affiche rond dementie. Op 1 oktober geven we het start-
schot op de podiumplanken! We schetsen nog eens graag wat het GC u dit seizoen te bieden 
heeft. 



GC op volle toeren

Koop een Vriendenpas !
 
Voor slechts 10 euro koopt u een Vriendenpas van GC Hoogstraten. Deze 
gepersonaliseerde kaart geeft u recht op een heleboel leuke voordelen, 
zoals:
- U koopt steeds tickets aan het voordeligste tarief
- Hoe meer voorstellingen u bezoekt, hoe groter uw voordeel wordt
- U ontvangt één gratis filmticket voor een voorstelling naar keuze
- Kortingen en speciale acties doorheen het seizoen
Koop uw tickets en Vriendenpas via www.gchoogstraten.be of aan de ont-
haalbalie Vrije Tijd.

Ciné Horizon 
Ciné Horizon brengt de betere wereldfilms op het grote 
doek in Hoogstraten en verwent ons tijdens de komende 
donkere maanden weer op acht pareltjes.

Het volledige aanbod is vanaf dit jaar opgenomen in de programmatie 
van het Gemeenschapscentrum. 
Om jullie door het aanbod te leiden plaatsen we de Ciné Horizon-films 
even op een rijtje:
- 9/10:  Next to Her
- 26/10:  The Idol
- 11/11:  Les Hommes d’ Argile
- 26/11:  Masaan
- 13/1:  Emergency Exit
- 24/2:  Magallanes
- 29/3:  Samuel in theClouds
- 26/4:  Tanna

Alle films worden vertoond in het Auditorium van IKO Groenewoud om 
20.15 uur.
Neem zeker ook een kijkje in het overige aanbod. Het Gemeenschaps-
centrum vertoont nog heel wat andere boeiende films!
Ook het aanbod kinderfilms is gevoelig uitgebreid en bovendien wor-
den er enkele tienerfilms gespeeld.



6 berichten

Opstart 
Familiegroep Dementie
De Familiegroep Dementie, de Alzheimer Liga en het OCMW wil-
len in Hoogstraten een mogelijkheid bieden voor zorgdragers 
om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. De Familiegroep 
komt maandelijks of tweemaandelijks samen.
De bijeenkomsten starten meestal als een nuttig informatief 
moment. Er wordt gesproken over dementiegerelateerde onder-
werpen die de familieleden aanbelangen. Er is tijd voor vraag-
stelling, voor een kop koffie en rustig samenzijn. Familieleden 
voelen dat ze er niet alleen voor staan, vernemen van elkaar tips 
en informatie waar ze behoefte aan hebben.

Interesse?
U kan zich als lotgenoot aansluiten bij een Familiegroep Demen-
tie. 
 
Om een Familiegroep Jongdementie op te richten, is ook een 
kerngroep nodig. Hiervoor mogen ook helpers zich aanmelden. 
Hun taken zijn: thema’s en/of sprekers zoeken, bijeenkomsten 
begeleiden, uitnodigingen opmaken, folders en affiches ver-
spreiden,…

Meer info
Lien Vandenbergh | 03 340 16 00 
lien.vandenbergh@ocmwhoogstraten.be 
of via www.alzheimerliga.be

Op 17 september begon France Teu-
nissen weer aan het wekelijkse lees-
uurtje in de BiB van Hoogstraten, elke 
zaterdag van 10 uur tot 12 uur. Zij doet 
dit al sinds 2013. De kindjes hangen 
aan haar lippen. 

De voorlezers worden ook ingezet bij 
extra activiteiten, zoals Touwtje Trek 
(kinderen van het eerste leerjaar en 
hun ouders) en Bibwijzer (6de leer-
jaar).

Goe bezig
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Wat is ‘veerkracht’? Het is het vermogen om 
u aan te passen aan stress en tegenslag. 
Kan u dit trainen? Zeker en vast. Net zoals 
u een spier traint, kan u ook uw veerkracht 
trainen! Veerkracht is niet ‘statisch’, het kan 
van moment tot moment verschillen. 
Hoe veerkrachtig bent u? Uw mate van veer-
kracht wordt voor een groot deel bepaald 
door uw vaardigheden om met problemen 
en stress om te gaan. En dat kan u leren. 
Zo maken mensen met een hoge veerkracht 
meer gebruik van positieve emoties. Ze zijn 
optimistisch en zetten problemen in een rui-
mer perspectief.

Wilt u vaardigheden voor meer veerkracht le-
ren? Test eerst uw veerkracht. Ga naar www.
fitinjehoofd.be en vervolgens klikt u op ‘mijn 
veerkracht’. Op basis van uw score krijgt u 
info en advies op maat. Nadien krijgt u toe-
gang tot oefeningen en tips.

Stap 1 naar meer veerkracht: Vind jezelf oké
Tijdens de Week van de Geestelijke Gezond-
heid 2016 zetten we de eerste stap. U hoeft 
helemaal niet perfect te zijn want niemand is 
het. Al wil de maatschappij ons soms anders 
doen geloven…

Wij vroegen enkele medewerkers hoe zij een 
moeilijke periode doorkwamen en welke tip 
van de campagne ‘Fit in je Hoofd’ voor hen 
de belangrijkste was.

HOOGSTRATEN GAAT VOOR MEER VEERKRACHT!
Op 10 oktober start de Week van de Geestelijke Gezondheid. Wereldwijd wordt 
die dag aandacht gegeven aan het verhogen van onze geestelijke gezondheid 
en het doorbreken van het taboe rond dit onderwerp. Een week lang verschij-
nen in Hoogstraten in het straatbeeld en gebouwen allerlei tips voor het verho-
gen van onze veerkracht. 

Vrouw – dertiger
“Iedere persoon komt op moeilijke (kruis-)punten in zijn leven… Het is dan erg belang-
rijk dat je kan rekenen op vrienden en/of familie.  Praten is heel belangrijk. Dit is helaas 
niet voor iedereen altijd evident.  Als praten moeilijk wordt en emoties opgestapeld 
geraken, word je kwetsbaar.  Niet iedereen begrijpt of ziet dat altijd.  Teleurstelling en 
‘opbranden’ liggen dan op de loer.  Voor je het weet ben je een straat ingeslagen waar 
je eigenlijk niet wilde zijn.   De signalen op tijd herkennen, leren praten en hulp (leren) 
aanvaarden is dus belangrijk.  Al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan.”
Mijn belangrijkste tips van ‘Fit in je Hoofd’: vind jezelf oké, durf nee zeggen, durf hulp 
vragen

Man – vijftiger
“Ik had een fijne job en was daardoor sterk 
betrokken bij het werk. De resultaten wa-
ren goed, ik voelde me verantwoordelijk 
en zag constant nieuwe kansen waardoor 
de lat voor mezelf steeds wat hoger kwam 
te liggen. Heel geleidelijk steeg de druk tot 
een niveau waarbij ik het werk nog moei-
lijk los kon laten. Die inspanning kreeg 
niet de waardering van mensen waarvan 
ik dacht het te mogen verwachten en dan 
komt er een moment dat de energie vol-
ledig weg is. Door er over te spreken met 
mijn huisarts, kreeg ik inzicht in mijn situ-
atie én een behandeling om te voorkomen 
dat ik volledig zou ‘opbranden’. Nu, enke-
le jaren later, heb ik nog altijd een fijne job 
maar herken de signalen en neem vlugger 
wat gas terug.”
Mijn belangrijkste tip van Fit in je Hoofd: 
zoek (tijdig) hulp
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Bouwcafé  
‘Hoe de concurrentie voorblijven’

Het stadsbestuur van Hoogstraten wil, sa-
men met andere gemeentebesturen, de 
bouwsector in de Noorderkempen in de 
schijnwerpers zetten. In het kader daarvan 
vinden er dit jaar meerdere evenementen 
plaats onder de verzamelnaam ‘BIM’ (Bouw, 
Innovatie en Maatschappij). 

Het vierde evenement van het BIM-jaar, 
bouwcafé ‘Hoe de concurrentie voorblij-
ven?’, in samenwerking met Bouwunie en 
Kamp C, gaat door in Baarle-Hertog op 
woensdag 5 oktober. U bent van harte wel-
kom in de bedrijfshallen van Q-lite, Weken-
weg 13, vanaf 18.45 uur. Om 19 uur stipt 
gaan we van start.

Het einde is voorzien om 21.30 uur. Er be-
staat een mogelijkheid tot rondgang in Q-
lite. Tijdens het netwerken kunt u genieten 
van een lekker streekbiertje.

Meer info en gratis inschrijven kan via www.
hoogstraten.be. 

Koopt u ook 

Fair Trade?
  Van 5 tot 15 oktober loopt de Week van  
  de Fair Trade. Hoogstraten wil als Fair  
  Tradegemeente iedereen aansporen  
  om te kiezen voor eerlijke en duurzame 
handel. Onze ambassadeurs vertellen u alvast waar-
om:

Trice en Yvonne van Wereldwinkel Hoogstraten zijn bezorgd om 
‘eerlijke handel’. Ze vinden het normaal dat wie hard werkt daar 
een eerlijk loon voor krijgt. Voor boeren in het Zuiden is dat jam-
mer genoeg niet vanzelfsprekend. Oxfam Fair Trade pakt deze 
problemen aan. Ze versterken de plaatselijke gemeenschap en 
maken hen weerbaarder. Maar... dat gaat niet vanzelf. Koop 
daarom ook Fair Trade, want hoe meer Fair Trade wij hier kopen, 
hoe meer gezinnen in het Zuiden boven de armoedegrens ko-
men.

Wim en Mieke van Fruitbedrijf Stoffels-Van Baelen uit Minder-
hout telen hun appels en peren volgens het lastenboek van de 
geïntegreerde teelt. Hierbij passen ze meerdere milieuvrien-
delijke technieken toe. De verse en eerlijke producten; appels, 
peren en appelsap (100% sap, te koop in vaten van 3 of 5 liter), 
worden verkocht in hun eigen hoevewinkel in Minderhout. 

Staf Coertjens van VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en 
Tuinieren) deelt zijn passie voor het ecologisch tuinieren en 
leven met anderen in de samentuin Bonenakkers. Het wil een 
inclusieve plek zijn waar iedereen op zijn of haar manier een 
steentje bijdraagt en zo de sociale cohesie doet toenemen. Het 
is financieel laagdrempelig, waardoor niemand wordt uitgeslo-
ten. Alle perceeltjes (25 of 50m²) zijn toegewezen en er staan 
al enkele kandidaat-tuiniers op de wachtlijst. De samenwerking 
verloopt prima, in een positieve en ongedwongen sfeer.
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gebruikte frituurolie 
Op 25 oktober voeren de medewerkers van IOK Afvalbeheer van 9 tot 12 uur weer actie op het containerpark 
van Hoogstraten. Als u op deze dag uw gebruikte frituurolie en -vet naar het containerpark brengt, kan u mee-
doen aan een wedstrijd. Uit alle deelnemers wordt een winnaar getrokken die een spiksplinternieuwe friteuse 
krijgt! 

Alle gebruikte frituuroliën en -vetten die correct worden ingezameld via het containerpark, kunnen nuttig ge-
recycleerd en hergebruikt worden. Zo wordt 98% van de ingezamelde hoeveelheden verwerkt door de biodie-
selsector. 2% wordt gebruikt voor de productie van detergenten, smeermiddelen, kaarsen of cosmetica. Jam-
mer genoeg verdwijnen veel van die oliën en -vetten nog steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool 
of tussen het restafval. Zo brengen ze veel schade toe aan ons milieu. Denk maar aan verstopte afvoerbuizen 
en leidingen, bodem- en watervervuiling, problemen in de waterzuivering… Breng uw gebruikte frituuroliën 
en -vetten dus altijd naar het containerpark!

Plant een struik!
Naar jaarlijkse gewoonte verkoopt Natuurpunt Markvallei met de steun van 
het stadsbestuur streekeigen plantgoed. Er is een aanbod van verschillen-
de fruitbomen, struiken zoals beuk of struiken met veel bloemen of bessen 
en interessante planten voor bijen en vlinders. U kan ook tuinpakketten (30 
planten) geschikt voor een de aanplant van een haag of vogelbosje bestel-
len aan een voordelig prijs. 
Streekeigen plantgoed is minder ziektegevoelig en aangepast aan ons kli-
maat. De planten hebben hierdoor betere groeikansen.

Wilt u plantgoed bestellen? 
U kan de bestellijst verkrijgen bij de milieudienst, in het bezoekerscentrum 
De Klapekster of invullen op www.hoogstraten.be. Alle bestellingen moe-
ten binnengebracht worden voor 20 oktober 2016. De opbrengst van de ac-
tie gaat naar de natuurgebieden in Hoogstraten.

Meer info | Milieudienst Hoogstraten 
ingrid.brosens@hoogstraten.be | 03 340 19 43

Breng uw gebruikte frituurolie en -vet op 25 oktober naar het containerpark en win een leuke prijs!
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Waarom ze naar de functie van bibliothe-
caris van Hoogstraten heeft gesolliciteerd? 
“Ik ben van opleiding Master in de peda-
gogische wetenschappen. Ik had al langer 
het gevoel dat ik iets wilde gaan doen dat in 
het verlengde ligt van mijn studies. En toen 
bood deze gelegenheid zich aan.” Nelle is 
een fanatiek boekenlezer, het liefst nog wel 
van een papieren boek, geeft ze toe. 

Poosplek
Bilbliotheek Hoogstraten is een oude be-
kende voor de Hoogstraatse inwoners, maar 
heel wat mensen weten niet goed op welke 
terreinen ze allemaal actief is. “De lokale 
bibliotheek is al lang niet meer een stof-
fige uitleenplek voor papieren boeken”, legt 

Nelle uit. “Hoewel 89% van de uitgeleende 
goederen nog boeken zijn, is er in de Hoog-
straatse hoofdbilbliotheek ook een zeer 
uitgebreid aanbod aan vorming, cultuur-
educatie en digitale producten.” Voor het 
boekenaanbod is er in elk dorp van Hoog-
straten is er een uitleenpost, een politiek 
van nabijheid die het stadsbestuur blijft 
ondersteunen. Zodat eigenlijk niemand 
met de auto naar de BiB hoeft te komen. 
Iedere inwoner heeft zijn bibliotheek op 
fietsafstand.

De BiB volgt daarin – net zoals andere lo-
kale bibliotheken – de lijn van het Vlaamse 
Cultuurdecreet. “De eerste regel van het 
Cultuurdecreet zegt dat de bibliotheek 

De Hoogstraatse BiB: groot aanbod, veel klanten

Nelle Duerinck nieuwe bibliothecaris
Vanaf 19 september waait er een nieuwe wind bij Bibliotheek Hoogstraten. 
Dan komt namelijk een nieuwe bibliothecaris aan het roer. Nelle Duerinck is 
33 jaar en is afkomstig van Wuustwezel. Ze doorzwom al heel wat watertjes 
in commerciële bedrijven in administratieve en commerciële functies… en 
begint nu aan iets compleet nieuws.

Nelle Deurinck
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De Hoogstraatse BiB: groot aanbod, veel klanten

Nelle Duerinck nieuwe bibliothecaris

moet worden uitgebouwd tot een aange-
name poosplek voor jeugd, volwassenen en 
senioren met een actueel aanbod aan ma-
terialen en activiteiten voor ontspanning, 
informatie, educatie/vorming en ontmoe-
ting.” Nelle verklaart: “In onze werking zijn 
vier pijlers even belangrijk: ontspanning, 
informatie, vorming en ontmoeting. De bi-
bliotheek moet daarbij vooral inzetten op 
moeilijk bereikbare doelgroepen om hun 
geletterdheid en mediakennis te vergroten. 
Er is daarvoor ook een nauwe samenwer-
king opgezet met de onderwijsinstellingen 
in Hoogstraten.”

Grote  impact
We weten nu dat de Hoogstraatse biblio-
theek talrijke producten aanbiedt en dat 
het Vlaamse Cultuurdecreet bepaalt op 
welke doelstellingen ze moet inzetten. 
Maar welke impact heeft de BiB eigenlijk? 
Nelle biedt daarvoor interessant cijfermate-
riaal: “We telden in 2015 meer dan 180.000 
ontleningen, waarvan bijna 128.000 in de 
hoofdbibliotheek. Die ontleningen gebeur-
den door 5.674 verschillende personen. Wij 
tellen dus meer dan een kwart van de bevol-
king van Hoogstraten tot onze klanten. In 
de Hoogstraatse vestiging kwamen 82.883 
mensen over de vloer. Dat is meer dan 280 
per dag dat de bibliotheek open is.”

En Nelle wil ook nog graag wat kwijt over 
het digitale aanbod van de BiB: “Multime-
dia maken al 11% uit van de producten die 
door de BiB worden uitgeleend; dat gaat 
van cd’s en dvd’s tot computerspelletjes. 

Maar er staan ook 8 computers die vrij kun-
nen geraadpleegd worden. Bijzonder han-
dig voor mensen die zelf niet over een com-
puter beschikken. Zij kunnen een computer 
reserveren, telkens voor een tijdsslot van 
maximaal twee uur.” Het internetgebruik be-
droeg in 2015 4.746 uur. Dat betekent dat de 
computercapaciteit tijdens de openingsuren 
voor meer dan 50% werd benut.

De BiB werkt ook samen met Digidak. “In 
onze BiB leren wij onze klanten in kleine 
groepjes op een eenvoudige manier met een 
computer, smartphone of tablet omgaan. In 
2015 waren er in de BiB 45 verschillende vor-
mingen. De beschikbare plaatsen werden 
voor 85% ingevuld. Dat is bijzonder veel.” 

Als uitsmijter weet Nelle te vermelden: “Wat 
mij bijzonder frappeerde, is dat de BiB niet 
enkel de inwoners van Hoogstraten aan-
spreekt, maar ook een aanzienlijk bereik 
heeft buiten de stadsgrenzen. Niet minder 
dan 13% van onze leden komt van buiten 
Hoogstraten naar hier. Onze BiB heeft dus 
‘sex appeal’ tot buiten de stadsgrenzen.”
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ACTIVITEIT  DATUM  LOCATIE  INSCHRIJVEN

Verwendag:  za. 8/10 Hoofdbib Niet inschrijven; gratis
ontdek de digitale BiB 9.00-12.00 uur
 
Aan de slag  za. 8/10 LDC Stede Akkers Niet inschrijven; gratis
met je tablet 14.00-16.00 uur
  
Lezing “De leefwereld  ma. 10/10 Hoofdbib Vooraf inschrijven
van kinderen nu,  20.00 uur  3 euro
online en offline
   
Workshop  di. 11/10 Hoofdbib Vooraf inschrijven
“Phoneography:  19.00 uur  3 euro
leer fotograferen 
met je smartphone”
   
Workshop 
“Toekomsttechnologie” di. 18/10 Hoofdbib Vooraf inschrijven
 19.30 uur   3 euro

Tijdens deze week willen we Vlaanderen aan 
het dromen zetten. Wat kan u méér dankzij 
de digitale wereld? Wat is er plots veel ge-
makkelijker? En hoe zal de wereld er over 
pakweg twintig jaar uit gaan zien? Natuurlijk 
willen we het niet alleen bij dromen laten. Tij-
dens de Digitale Week willen we vooral doen! 
Daarom maken we onze dromen helemaal 
waar!

De BiB, het lokaal dienstencentrum en Digi-
dak hebben een afwisselend programma uit-
gewerkt, zodat u heel wat kansen krijgt om 
nieuwe digitale toepassingen te ontdekken 
of te leren hoe u met al die digitale vernieu-
wingen kan omgaan:

De Digitale Week is een week vol multimedia-activiteiten in heel België, dus 
ook in Hoogstraten. De activiteiten zijn zeer divers; zowel beginners als men-
sen met wat meer ervaring zijn welkom. De week vindt plaats van 8 tot en met 
16 oktober. 

De Digitale Week
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Winnaar fotowedstrijd
Tinne Jonckers uit Hoogstraten heeft gezien dat 
bovenstaande foto getrokken is op het speelplein Den 
Dijk in Hoogstraten. Zij wint een cadeaubon. Proficiat!

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 12/10/2016 naar het e-mail-
adres van de communicatiedienst van Hoogstraten: 
communicatie@hoogstraten.be.
U mag maximum één e-mail per gezin insturen. Uit 
de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand 
één winnaar. De winnaar van deze maand krijgt een 
keukenschort en ovenwanten, in een vrolijke kleur 
en met speels motief, handgemaakt door Félice uit 
Minderhout.

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO

VOORLEZERS 
GEZOCHT
Elke zaterdagvoormiddag en de laatste woensdag van 
elke maand vertellen de voorlezers in de BiB verhalen 
vol spanning, humor of ontroering. Zo prikkelen zij de 
taalontwikkeling en de fantasie van de kindjes. Ook 
bij bibliotheekintroducties en andere jeugdactivitei-
ten zorgen zij vaak voor een leuke afsluiter.
Wilt u ook graag deel uitmaken van dit enthousiaste 
voorleesteam? Meld u aan de bibbalie of stuur een e-
mail naar hoogstraten@bibliotheek.be. 

Organiseert u een kerstactiviteit?
De kerstperiode mag dan wel de koudste en donkerste pe-
riode van het jaar zijn, in het Land van Mark &Merkske valt 
daar weinig van te merken. Tijdens de eindejaarsperiode 
staan er in Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog heel 
wat gezellige activiteiten op het programma. Traditiege-
trouw bundelt Toerisme Hoogstraten deze activiteiten in 
een handig overzicht. Als u wil dat uw activiteit in dit over-
zicht verschijnt, volstaat het om dit in te geven bij UiT in 
Hoogstraten (www.UiTdatabank.be) en dit voor 1 november.



Wilt u er eens even tussenuit samen met uw 
baby of peuter? Dan staat ‘De Speelbabbel’ 
binnenkort voor u klaar. De Speelbabbel is 
een ontmoetingsplaats waar kinderen tus-
sen 0 en 3 jaar samen met hun mama, papa, 
grootouder of oppas terechtkunnen. Enkele 
begeleiders met een hart voor jonge kinde-
ren zorgen voor een warme ontvangst en ma-
ken u wegwijs.

De Speelbabbel wil (groot)ouders helpen bij 
de ontwikkeling van hun (klein)kind. De kind-
jes kunnen erwennen aan een andere omge-
ving en incontact komen met andere kinde-
ren en volwassenen. Zo zal de stap naar de 
kleuterschool minder groot zijn. Ze kunnen 
er ook op ontdekking in het gevarieerde aan-
bod vanspeelgoed. Dit alles in een veilige 
omgeving. 

Als ouder of oppas kan u er in De Speelbab-
bel even tussenuit met uw kleine spruit. Er 
kan gezellig met elkaar gebabbeld worden, 
er kunnen tips en ervaringen uitgewisseld 
worden, terwijl de kleintjes samen spelen. 
Bij vragen over opvoeding of gezinsonder-
steuning staan de medewerkers klaar om ad-
vies te geven of om door te verwijzen.

De kindjes krijgen tussendoor een gezond 
stukje fruit en een beker water. Voor de ou-
ders of begeleiders wordt er een kop koffie, 
thee of water voorzien.

Praktisch
De Speelbabbel vindt plaats in de lokalen 
van Stekelbees Hoogstraten, Karel Boom-
straat 44.
Dit elke woensdag van 9 uur tot 11.30 uur, 
behalve in de schoolvakanties en op feest-
dagen.
De Speelbabbel is gratis toegankelijk. Voor-
af inschrijven is niet nodig. U kan er vrij bin-
nen en buiten lopen.

Opening en start
De Speelbabbel wordt officieel geopend op 
vrijdag 7 oktober 2016 om 13.30 uur. Dit in 
de lokalen van Stekelbees Hoogstraten. Ook 
geïnteresseerde (groot)ouders zijn welkom. 
Wilt u een kijkje komen nemen en kennis 
maken, schrijf u dan voor 3 oktober in via 
onderstaande contactgegevens.

Op woensdag 12 oktober start De Speelbab-
bel met de eigenlijke werking.

De Speelbabbel gaat van start

Meer info
De Speelbabbel is een initiatief van Huis van het Kind Hoogstraten.

www.huisvanhetkindhoogstraten.be
03 633 98 95 | opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be 

Vrijwilligers gezocht
Voor de versterking van het vrijwilliger-
steam zijn nog enthousiaste medewer-
kers welkom. Het is zeker geen vereiste 
dat u elke week tijd heeft. Neem gerust 
contact op voor meer info. 

samen

babbelen

samen

spelen
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Deelnemers Culinaire Route
De Culinaire Route is gestart op 1 mei en 
loopt nog tot en met zondag 2 oktober. Het 
uitzonderlijk mooie weer maakt dat we in 
2016 een recordaantal deelnemers zullen 
kunnen noteren. In 2015 tikte de Culinaire 
Route af op 727 deelnemers. Op 3 september 
2016 hadden er al 710 mensen gereserveerd 
en er is nog een maand te gaan…

Groepsbezoeken
De zomerperiode is traditioneel de rustigste 
periode als het op groepsbezoeken aan-
komt. Toch brachten er in de maanden mei 
tot en met augustus nog 46 verenigingen 
een bezoek aan Hoogstraten. Alles samen 
goed voor 1.471 personen. De Sint-Katha-
rinakerk en het Begijnhof blijven steevast 
het meest populair, op de voet gevolgd door 
Coöperatie Hoogstraten en aardbeienbedrijf 
Schrijvers.

Stedelijk Museum Hoogstraten
Het Begijnhof en het Stedelijk Museum 
kunnen jaarlijks op heel wat bezoekers re-
kenen. De hoogstaande tentoonstellingen 
in het museum halen heel wat bezoekers 
naar ons ‘Stadje met smaak’. In de maan-
den mei tot en met augustus kwamen er 
2.816 bezoekers over de vloer. Zij bezoch-
ten de tentoonstelling over portretfotogra-
fie in de Groote Oorlog en de expositei van 
de IKO-laureaten. Momenteel loopt nog 
tot eind december de tentoonstelling ‘de 
Marck #hoehetwas’. Ongetwijfeld ook goed 
voor een groot aantal tevreden bezoekers.  
 

De Mosten
Het recreatiedomein De Mosten trekt in de 
zomer op mooie dagen tot meer dan 1.000 
bezoekers op één dag. In 2016 kwam het 
seizoen wat moeizaam op gang, de lang-

berichten

’t Is weer voorbij, die mooie zomer... 
De toeristische zomer in Hoogstraten. Een overzicht in cijfers!

Van mei tot en met augustus hebben we maar liefst 6.000 toeristen over de 
vloer gehad bij Toerisme Hoogstraten. De cijfers zijn vergelijkbaar met de 
zomers van 2014 en 2015. 

durige regenperiodes in juni en juli waren 
daar niet vreemd aan. Maar augustus was 
dan weer zeer mooi. In de periode van juni 
tot half september telden we 35.765 mensen 
die een toegangsticket voor De Mosten heb-
ben aangeschaft. Het recordcijfer voor 1 dag 
bedroeg 2.900 bezoekers.

Jeugdaanbod zomervakantie
De korf met activiteiten voor kinderen en jonge-
ren was de voorbije zomer weer goed gevuld. Onze 
kleinsten konden deelnemen aan liefst 90 Vlieg-
Uit!-activiteiten, diverse sportkampen,een taal- en 
sportkamp voor anderstalige kinderen, of gedu-
rende vier weken gaan spelen op het speelplein. 

Het programma bood dit jaar enkele nieuwigheden. Zo 
kon de jeugd deelnemen aan omnisportkampen,waarbij 
ze een week lang van diverse sporten konden proeven. Ze 
hebben zich naar hartenlust kunnen uitleven opsport- en 
spelevenementendichtbij huis; op buurtspeelpleinen, op 
Den Dijk of (bij slecht weer) in de turnzalen.
Het was tof! Nu is het samen opnieuw uitkijken naar de 
grote vakantie van 2017…
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Hoogstraten in groenten & bloemen
De 18e editie van Hoogstraten in groenten & bloemen was er één om nooit te vergeten. Deze ‘terugblik’ wil alle mede-
werkers in de bloemetjes zetten die aan de voorbereidingen hebben meegedaan. Vanaf midden juli ging de technische 
dienst van Hoogstraten aan de slag met het maken van de frames en basisstructuren. Vanaf twee weken voor de aanvang 
van de tentoonstelling kwamen er zowat 170 vrijwilligers bij om de ontwerpers bij te staan met de afwerking. Dankjewel.
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1. Veel jongeren genoten van sport en spel deze grote vakantie. 2. Meer Markt werd traditiegetrouw afgesloten met de 
proefmarkt. 3. Dankzij het goede weer was er een grote opkomst op de Open Monumentendag in het klooster van de 
Duitse Nonnen in MInderhout. 4. De Mosten ontving op 14 september maar liefst 2.489 recreanten. 5. De 50ste editie 
van Begijntjes Laat Besluit leverde een overwinning op voor gebuurte Westhoek: proficiat!

TERUG
blik
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Het stadsbestuur van Hoogstraten werft aan:

Ploeg groen: 
1 technisch assistent (niveau D) groenonderhoud  

Als stielman zorg je voor de aanleg en het onderhoud van parken, plantsoenen en kerkhoven.  
Je hebt kennis en ervaring in het snoeien van bomen en hagen.  Je voert ook de taak van graf-
delver uit.

Ploeg gebouwen: 
1 technisch assistent (niveau D) elektriciteit/sanitair 

 
Als onderhoudstechnicus gebouwen zorg je voor het onderhoud en herstel van elektrische 
installaties.  Ook het onderhoud van sanitaire installaties behoort tot je taakpakket.  Je bent 
niet vies van het ontstoppen van rioleringen.  Het uitvoeren van allerlei klusjes is voor jou een 
extra uitdaging.  

Je beschikt over een diploma of getuigschrift waaruit blijkt dat je gemachtigd bent om aan 
elektrische installaties te werken.

Het betreffen contractuele aanwervingen voor onbepaalde duur.  
Voor beide functies wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van één jaar.

Kandidaten die in het bezit zijn van een rijbewijs B+E of C hebben een pluspunt.  

Bijkomende informatie kan je vinden op  www.hoogstraten.be/werken/vacatures of je kan 
steeds je vragen richten aan de personeelsdienst - tel. 03 340 19 65.

Interesse voor één van deze functies?
Je kan je kandidaat stellen door een sollicitatiebrief met curriculum vitae te versturen naar: 
College van burgemeester en schepenen
Vrijheid 149  - 2320 Hoogstraten.

Vermeld duidelijk voor welke ploeg u kandidaat bent.  

Voeg een kopie toe van je rijbewijs en van je diploma of getuigschrift elektriciteit voor de tech-
nisch assistent gebouwen.

Je kan je sollicitatiebrief ook tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst tijdens 
de openingsuren.

Uiterste datum om te solliciteren: 14 oktober 2016

Hoogstraten
stadsbestuur
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Doe mee met de 

samenaankoop 
voor condensatieketels!
Is uw verwarmingsketel aan vervanging toe? 
De meeste mensen vervangen hun verwarmingsketel wanneer deze niet 
meer werkt. De technologie van verwarmingsketels is de laatste decennia 
echter zo sterk geëvolueerd dat vervanging van een oude ketel nuttig kan 
zijn, want de huidige ketels zijn heel wat zuiniger, waardoor u fors kan be-
sparen op uw en ergiekosten en bovendien uw steentje bijdraagt aan de 
vermindering van de CO2-uitstoot. 
Wilt u weten of uw ketel aan vervanging toe is? Doe de test op www.ener-
giesparen.be.

Samenaankoop in Hoogstraten
Samen met 27 gemeenten organiseert IOK deze winter een samenaankoop 
condensatieketels. Door samen de markt op te gaan, willen we goede voor-
waarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen. Zowel condensatieketels 
op aardgas als mazout worden aangeboden via de actie. 

Meer info en inschrijven
Kom langs op de infoavond op 7 december in de zaal de Welgezinde op 
het stadhuis. De infoavond start om 20 uur. Vrijblijvend inschrijven is nu al 
mogelijk via www.iok.be/verwarming of bij het Woonloket. Na inschrijving 
wordt u verder op de hoogte gehouden.

Wilt u graag mee beslissen?
De keuze van de firma zal gebeuren door een stuurgroep van mensen die 
hun ketel willen vervangen.  Heeft u interesse om deel te nemen aan de 
stuurgroep? Stel u dan kandidaat bij uw inschrijving voor de samenaan-
koop. De stuurgroep komt op dinsdag 20 december om 19.30 uur samen op 
het stadhuis.

Condensatieketels versus hernieuwbare energie
Condensatieketels zijn weliswaar zuiniger dan klassieke ketels maar maken 
nog steeds gebruik van fossiele brandstoffen, wat bij verbranding zorgt voor 
CO2-uitstoot. Is dit dan wel een goede optie? Uiteraard is gebruik maken 
van een hernieuwbare energiebron een betere keuze. Is de installatie van 
een warmtepomp technisch en financieel haalbaar of passeert er een warm-
tenet voor uw deur, aarzel dan niet. In bestaande woningen ligt het echter 
vaak niet voor de hand of is het vandaag zelfs onmogelijk om die overstap te 
maken. Het vervangen van een oude ketel blijft dan een zeer interessante in-
greep om met een relatief beperkte investering uw energierekening en CO2 
uitstoot in te perken.
Een condensatieketel moet dus niet gezien worden als een eindpunt, maar 
een tussenstap richting een duurzamere verwarming van de woning in de 
toekomst.

Meer info | Woonloket | wonen @hoogstraten.be | 03 340 19 19
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Zitdagen
-  Huisbezoekenteam - medewerker ouderen: 

elke maandag van 13.30 tot 15 uur en elke 
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19.30 uur. Ze is te bereiken op  GSM 0474 
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 2de donderdag van de maand van 09.30 

uur tot 10.30 uur
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Ludieke vertellingen van lokale volksverhalen
Het is ondertussen een mooie traditie: in de maanden oktober en novemberkomen lokale volksverhalen opnieuw tot leven. 
Deze griezelige, maar vooral grappige verhalen worden gebracht door lokale toneelgezelschappen of verenigingen. Elk week-
end kunt u op één of meerdere locaties genieten van sappige vertelavonden in een leuk decor, vergezeld van een hapje en 
een drankje. We lijsten voor u de vier griezelig grappige voorstellingen op:

De bossen van Castel door Zjosfinks
Deze voorstelling kende in 2010 een overweldigend succes. Hoog tijd om deze productie dus te hernemen. Als u nog niet ken-
nis maakte met Grenswipper Pitje Mast, Pejke Smits of heks Kej van den boskant dan krijgt u dit seizoen een nieuwe kans. De 
voorstelling gaat door in De Castelhoeve in Castelré.

Sèg, wa is da doar oan de grèèns? doorTinello
Een amusant verhaal over hoe de roddel over een doodgeslagen douanier een eigen leven begint te leiden. Duik met toneel-
groep Tinello Wortel-Kolonie in en ontmasker de bende die verantwoordelijk is voor een reeks verwerpelijke misdrijven.

Op stap met luimige landlopers door ’t Staltheater
Luimige landlopers nemen u mee doorheen Merksplas-Kolonie. De tocht eindigt in het gevangenismuseum waar u kunt na-
praten bij een hapje en een drankje.

Lowieke verlegt de grenzen door Louis Van den Boogaart
In Baarle springt Lowiekevan enclave naar enclave. Bent u in België of in Nederland? Bestaan er eigenlijk wel grenzen? En 
waarom? Verleg uw eigen grenzen tijdens deze verrassende wandeling in en rond Baarle-Hertog.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan rechtstreeks bij Toerisme Hoogstraten of via www.ticketgang.eu. De plaatsen 
zijn beperkt. Meer info: Toerisme Hoogstraten


