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b
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W

il je besparen op je energiefactuur
D

it kan w
anneer je een w

oning huurt door gebruik te m
aken 

van de vernieuw
de en sterk verhoogde H

uur- en isolatiepre-
m

ie. Je hebt in bepaalde gevallen recht op een verhoogde 
prem

ie w
anneer je de w

oning beter gaat isoleren- en/of je 
de beglazing vervangt door hoogrendem

entsglas. 
W

il je graag w
eten of je in aanm

erking kom
t voor een 

huur-en-isolatieprem
ie? Je kan via de online test op w

w
w

.
huur-en-isolatieprem

ie.be nagaan of je in aanm
erking kom

t. 
D

aarnaast geeft de w
ebsite een tal van extra inform

atie en 
folders over de prem

ie. O
f je kan contact opnem

en m
et Ca-

rolien Ruts van de dienst w
onen. 03/340 19 19 of w

onen@
hoogstraten.be
B

ovendien heb je kans recht te hebben op een renteloze 
energielening. 

  
Kom

 ik in aanm
erking voor een sociale huurw

oning?  
D

at kan. B
en je ouder dan 18

 jaar en ingeschreven in het bevol-
kingsregister, heb je geen eigendom

 en voldoe je aan de criteria 
betreffende je inkom

en? D
an kan je jezelf inschrijven bij de D

e 
Ark en D

e N
oorderkem

pen om
 zo op de lijst voor een sociale 

huurw
oning te kom

en. Afhankelijk van enkele criteria w
ordt je 

positie op deze lijst bepaald. Inschrijven is dus de boodschap, 
w

ant er is een w
achtlijst. H

et is ook zeer belangrijk om
 jezelf bij 

beide instanties in te schrijven daar zij m
et verschillende w

acht-
lijsten w

erken. B
ij vragen kan je contact opnem

en m
et D

e Ark of 
D

e N
oorderkem

pen of steek je licht op de de sociale dienst van 
de stad, zij zijn steeds open tussen 9 en 12 uur en bereikbaar 
op Jaak Aertslaan 7 –

 2320 H
oogstraten.

 
S

am
en bespaar je gem

akkelijker
Via een groepsaankoop bespaar je gem

iddeld 200 euro op je energiefactuur. D
at laat je toch niet liggen? D

oe m
ee m

et de 
groepsaankoop energie van iChoosr. D

it kan je eenvoudig door een online inschrijving of je kom
t m

et je laatste eindafreke-
ning naar het stadhuis voor een geheel vrijblijvende inschrijving. D

it tijdens de openingsuren in de w
eek van 14 oktober 2019. 

B
ovendien heb je kans recht te hebben op een renteloze energielening. 

ALLES O
VER

 W
O

N
EN



01

02
Buurthuis open - 
Week van de koffie-
krant

03
Buurthuis open - 
Verslavingskoepel - 
Week van de koffie-
krant

04
JOBCAFE - Buurthuis 
open - De Feftig open - 
Week van de koffie-
krant

05
Buurthuis open - 
Week van de koffie-
krant

06
Buurthuis open - De 
Speelbabbel - Week 
van de koffiekrant -
 NL spreken werkt

07
De Feftig open -
 Week van de koffie-
krant

08

09
Buurthuis open 

10
Buurthuis open - 
Verslavingskoepel

11
JOBCAFE - Buurthuis 
open - De Feftig open 

12
Buurthuis  open.

13
 Buurthuis open  - De 
Speelbabbel - Pam-
pers & Co - 
NL spreken werkt 

14
De Feftig open - 
voorleesuurtje BiB

15

MAANDAG              DINSDAG                   WOENSDAG              DONDERDAG           VRIJDAG                     ZATERDAG                ZONDAG                                 

september

2019

16
Buurthuis open 

17
Buurthuis open - 

Verslavingskoepel

18
JOBCAFE -Buurthuis 
open - De Feftig open 
+ kaart- en spelavond

19
Buurthuis open.

20
Buurthuis open - De 
Speelbabbel in Meerle 
- NL spreken werkt

21
De Feftig open - 
Voedselbedeling - 
voorleesuurtje BiB

22

Brunch in de Feftig! 
Inschrijven in de Feftig 
of in het Buurthuis 
Mouterijstraat. 

Hoogstraten in 
Groenten en Bloemen - 
Kinderdorp



23
Buurthuis open 

24
Buurthuis open - 

Verslavingskoepel

25
JOBCAFE - Buurthuis 
open -De Feftig open - 
Scholenveldloop

26
Buurthuis  open.

27
buurthuis open - NL 
spreken werkt - Spa-
ghettiavond De Feftig

28
De Feftig open - 
Voorleesuurtje BiB
.

29
Vlaamse, federale, 
Europese 
verkiezingen. 

30
Buurthuis open 

VARIA
Pampers & Co: Elke tweede vrijdag van 

de maand. Op doorverwijzing sociale dienst. 
  Adres: Gelmelstraat 50. 

 
Voedselbedeling: Elke derde zaterdag van 

de maand. Op doorverwijzing sociale dienst.
        Adres: Karelboomstraat 44 

 
JOBCAFE: Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur 
            in administratief centrum Hoogstraten,

 
Verslavingskoepel: Elke dinsdagavond 

        van 19.00-22.00 uur in de Feftig. 
 

Voorleesuurtje BiB: Elke zaterdag 
  tussen 10.00 - 12.00 uur in BiB  

 
Nederlands spreken WERKT: Elke vrijdag 

tussen 10.00 - 12.00 uur op 
                           Vrijheid149,  Hoogstraten.  
 

Buurthuis Mouterij
Drink gezellig een koffietje met de bewoners van 

de Mouterij! Open van maandag tot vrijdag 
tussen 13.30 - 17.00 uur & 19.00 - 22.00 uur. 

(Behalve vrijdagavond) Adres: Mouterijstraat 4b1  
 

Speelbabbel
Kom met je kleinsten (kindjes van 0 tot 3 jaar) 

spelen bij de Speelbabbel.
 Elke vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur 

                            in het LDC van Hoogstraten.  
 
 
week v.d. koffiekrant

“Wil je rustig de krant lezen of een babbeltje slaan met 
andere mensen? Dan is de Koffiekrant iets voor jou. 

Begin september is er zelfs een speciale feestweek met 
gratis verwenkoffie. 

 
 

Feftig
Sla een babbeltje in de ontmoetingsruimte 

van ‘t Ver-Zet-Je! 
Elke woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur 

en elke zaterdagochtend van 09.30 - 12.30 uur.
 Eet elke laatste vrijdag van de maand 

vanaf 18 uur spaghetti op de spaghettiavond 
                  (vooraf inschrijven)! Adres: Gelmelstraat 50 
 
 

scholenvelddloop
Scholenveldloop voor iedereen vanaf 

1ste leerjaar tot 2de jaar secundair. 
De 1ste start is om 13u45, de volgende reeksen 

volgen aansluitend. 
Iedereen is welkom in De Mosten! 

                                        Deelname is gratis.  
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05
De Feftig open -
 Voorleesuurtje BiB 

06

07
Buurthuis open.

08
 Buurthuis open -

 Verslavingskoepel

09
JOBCAFE -
Buurthuis open - 
De Feftig open

10
Buurthuis open

11
Buurthuis open - 
De Speelbabbel - 
Pampers & Co -
 NL spreken werkt

12
De Feftig open -

Voorleesuurtje BiB  

13

15
 Buurthuis open -

 Verslavingskoepel

16
JOBCAFE - 
Buurthuis open - 
De Feftig open - 
Film Rabot 

17
Dag van verzet tegen 
armoede - 
Buurthuis open 

18
Buurthuis open  - 
De Speelbabbel - 
NL spreken werkt 

19
De Feftig open - 
Voedselbedeling - 
voorleesuurtje BiB

20

oktober
2019

14
Buurthuis open.

01
 Buurthuis open -
 Verslavingskoepel

02
JOBCAFE - 
Buurthuis open - 
De Feftig open

03
Buurthuis open

04
Buurthuis open - 
De Speelbabbel - 
NL spreken werkt



21
Buurthuis  open.

22
Buurthuis open - 
Verslavingskoepel

23
JOBCAFE -
Buurthuis open - 
De Feftig open + 
kaart- en spelavond

24
Buurthuis open. 

25
Buurthuis open - 
De Speelbabbel - 
NL spreken werkt - 
Spaghettiavond in 
De Feftig

26
De Feftig open.
Voorleesuurtje BiB  

27

28
Buurthuis open

29
Buurthuis open - 
Verslavingskoepel

30
JOBCAFE - 
Buurthuis open -
De Feftig open - 
Voorleesuurtje BiB

31
Buurthuis open - 
-Halloween! 
(Meer info volgt via 
flyer) 

Feftig
Sla een babbeltje in de ontmoetingsruimte van ‘t 

Ver-Zet-Je! Elke woensdagmiddag
 van 14.00-16.00 uur en elke

 zaterdagochtend van 09.30 - 12.30 uur. 
Eet elke laatste vrijdag van de maand 

vanaf 18 uur spaghetti op de spaghettiavond                  
(vooraf inschrijven)! Adres: Gelmelstraat 50 
 
 
 
 
 

film: rabot
Woensdag 16 oktober speelt de film Rabot in 

het teken van de Dag van verzet tegen Armoe-
de. Film wordt gespeeld in de Raboeni zaal van 

Hoogstraten, toegang is gratis. 
                                 Iedereen welkom!   
 
 
 
 

Buurthuis Mouterij
Drink gezellig een koffietje met de bewoners 

van de Mouterij!
 Open van maandag tot vrijdag 

tussen 14.00 - 17.00 uur & 19.00 - 22.00 uur. 
        Behalve vrijdagavond) Adres: Mouterijstraat 4b1 

Speelbabbel
Kom met je kleinsten (kindjes van 0 tot 3 jaar) 

spelen bij de Speelbabbel. 
Elke vrijdag van 09.00 uur tot 11.30 uur

                             in het LDC van Hoogstraten.  
 

 

varia
Pampers & Co: Elke tweede vrijdag van de maand. 

Op doorverwijzing sociale dienst. 
                            Adres: Gelmelstraat 50.  
 
Voedselbedeling: Elke derde zaterdag van de maand. 

Op doorverwijzing sociale dienst. 
                            Adres: Karelboomstraat 44  
 

JOBCAFE: Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur in 
administratief centrum Hoogstraten, 

 
Verslavingskoepel: 

   Elke dinsdagavond van 19.00-22.00 uur i
                                         in de Feftig.  
 

Voorleesuurtje BiB: Elke zaterdag
   tussen 10.00 - 12.00 uur i

                                     in BiB Hoogstraten.  
 

Nederlands spreken WERKT: 
Elke vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur 

                            Vrijheid149,  Hoogstraten.  
 



Spelletjespagina’s



 
 

Inschrijfm
om

ent D
igidak

D
igidak bied je com

putercursussen in een prettige en 
ontspannen sfeer. D

e lessen w
orden in kleine groepjes 

gegeven. H
eb je nog nooit m

et een com
puter, tablet of 

sm
artphone gew

erkt en w
il je het graag leren? W

il je m
eer 

w
eten over het internet, Facebook of de Cloud?  

Kom
 langs tijdens de inschrijfm

om
enten: 

• D
igidak bibliotheek (Lindendreef 1b, H

oogstraten)
Vrijdag 20 septem

ber, 9.00 - 12.00 uur
• D

igidak LD
C S

tede Akkers (Jaak Aertslaan 4, H
oogstraten) 

Vrijdag 27 septem
ber, 9.00 - 12.00 uur

• D
igidak M

eerle (G
em

eenteplein 3, M
eerle)

M
aandag 16 septem

ber, 13.30 –
 16.30 uur

M
aandag 23 septem

ber, 13.30 –
 16.30 uur 

Je betaalt per cursus een w
aarborg van 5 euro.

 D
eze krijg je terug als je de lessen hebt bijgew

oond.

M
aand van de S

portclub 
D

e hele m
aand septem

ber vindt in Vlaanderen de m
aand 

van de sportclub plaats. D
uizenden sportclubs in Vlaande-

ren zetten hun deuren open. D
e sportclub is im

m
ers de plek 

bij uitstek
- om

 levenslang te sporten onder leiding van een gediplo-
m

eerde trainer of lesgever;
- w

aar iedereen  w
elkom

 is, ongeacht afkom
st, geslacht of 

leeftijd;
- w

aar m
en vrienden m

aakt en ziet, w
aar m

en am
biance kan 

m
aken en sam

en een gezellige tijd kan doorbrengen.
D

e sportclub is er voor iedereen en zij w
illen jou erbij!

M
eer info op w

w
w

.hoogstraten.be/m
aandvandesportclub

H
oogstraten doet ook m

ee!

B
ekijk het program

m
a op 

w
w

w
.hoogstraten.be/m

aandvandesportclub 
en vind de sportclub die bij je past!

“B
reng je sportclub naar school” 

en kom
 op w

oensdag 18
 septem

ber 
in sportkledij naar school en prom

oot zo 
nog eens extra je sport en sportclub!

M
eer info 

Sportdienst | 03 340 19 26 | sport@
hoogstraten.be.

B
ekijk het program

m
a op 

w
w

w
.hoogstraten.be/m

aandvandesportclub 
en vind de sportclub die bij je past!

  M
am

m
obiel in H

oogstraten  - Laat naar je borsten kijken

   D
e m

am
m

obiel kom
t w

eer langs in H
oogstraten van 10 septem

ber tot 7 oktober. D
e m

am
m

obiel is een bus die speciaal 
ontw

orpen is voor het m
aken van een m

am
m

ografie of een röntgenfoto van je borsten. H
et onderzoek is gratis. H

et is niet 
verplicht om

 je te laten onderzoeken, m
aar w

e raden het w
el sterk aan. 7 op 10 vrouw

en uit H
oogstraten doen m

ee. Jij toch ook?

 
Voor m

eer inform
atie kan u terecht bij:

 
- U

w
 huisarts of gynaecoloog

 
- H

et Centrum
 voor Kankeropsporing op het gratis num

m
er 08

00 60 160 of op de w
ebsite w

w
w

.bevolkingsonderzoek.be .

 
014 63      95 95 –

 sociale dienst T 03 340 16 01

 
 D

oe m
ee m

et ‘Lekker Actief’

   D
e H

oogstraatse ouderenraad organiseert dit najaar opnieuw
 de lessenreeks ‘Lekker Actief’. G

edurende 12 w
eken kom

en de 
deelnem

ers sam
en op vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur voor een groepsactiviteit. Je kan de oefeningen op je eigen m

aat en 
tem

po doen. D
aarnaast kan je ook individueel aan de slag gaan m

et een bew
egingsprogram

m
a op jouw

 m
aat. En er is ook 

een infosessie over gezonde voeding voorzien. 
 

Praktisch:
 

- Vanaf vrijdag 27 septem
ber 2019

 
- Polyvalente zaal S

portoase, H
oogstraten

 
- Prijs: €

 15

 
G

raag inschrijven vóór 20 septem
ber bij: jef.vinckx@

telenet.be | 03 315 8
8

 26 (m
aandag- en donderdagvoorm

iddag)



B
oeh! S

luikstorten! 

  
D

ie sluikstorten aan glasbollen zijn bij veel Kem
penaars een doorn in het oog.

 D
at blijkt onder m

eer uit de vele foto’s van rom
m

elige glasbolsites die
 op Facebook w

orden gepost.
 IO

K zet daarom
 de glasbollen in de bloem

etjes. 
Zet jij graag je buurt in de bloem

etjes? 
W

il jij ook graag een M
ooim

aker w
orden?

 D
at kan! Laat ons w

eten w
aar u zw

erfvuil w
ilt rapen, ontvang van

 stad H
oogstraten het nodige m

ateriaal,
 w

ij halen de volle vuilzakken voor u op.
 M

eer info bij m
ilieu@

hoogstraten.be  

B
oeh! S

luikstorten! 


