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Uw buurt in actie

info’zine

Voorwoord...
Beste lezer,
Hoogstraten is Goe Bezig, staat op de voorpagina
van dit Info’zine. Dat lijkt een beetje op grootspraak.
Maar dat is het niet. Het is namelijk niet iets dat wij
zelf verkondigen. Het is de mening van de Vlaamse
Vereniging Dorpsbelangen. Dat is een vzw die zich tot
doel heeft gesteld om wijkverenigingen, dorpsraden
en andere groepen burgers te ondersteunen die zich
inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp.
Deze Vereniging Dorpsbelangen heeft op 10 maart
voor de vierde keer haar GoeBezig-prijs uitgereikt.
In de categorie gemeentebesturen ging de prijs naar
het dossier dat wij hadden ingediend. Hoogstraten
haalde het van 17 andere genomineerden. Dat is een
hele eer. Als burgemeester mocht ik de prijs in ontvangst nemen. Ik beschouw dit evenwel niet als een
bekroning voor mij. Het is een bekroning voor iedereen bij de stad en het OCMW die gebruik maken van
inspraak en participatie om projecten te ontwikkelen
die het leven van onze burgers verbeteren. Daarom
hebben wij op de voorpagina ook een foto gezet,
waarbij al deze medewerkers in beeld komen.

School-Straten om meer bewegingsvrijheid voor
onze kinderen te creëren in de buurt van de scholen
en het buurtzorgnetwerk ‘Goei Geburen’ (waar u op
pagina 4 en 5 meer over leest).
Zo’n prijs is een goed moment om eens stil te staan
bij het geleverde werk. We putten er energie uit om
samen op deze ingeslagen weg verder te gaan. Om
de uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden,
moeten we ons telkens de vraag stellen: wat kunnen de burgers zelf, wat moeten wij als stad doen
en waar of hoe kunnen we burgerinitiatieven ondersteunen? Samenwerken met onze burgers vinden wij
de meest duurzame weg om tot goede resultaten te
komen.
Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft deze samenwerking met haar burgers structureel verankerd in
haar beleid. Bewonersparticipatie is als expliciete
beleidsdoelstelling ingeschreven in het meerjarenplan. Dat is een verworvenheid die we niet zullen
loslaten. De recente rondgang van het schepencollege in alle dorpen in het kader van de openbare
dorpsraden heeft dat nogmaals aangetoond. Uw aanbevelingen, suggesties en (soms kritische) vragen
verdwijnen niet in het niets, maar nemen we mee als
we ons lange termijnbeleid uittekenen. Stop dus niet
met ons uw mening kenbaar te maken.
Het is enkel sámen dat we Hoogstraten tot het warmste, schoonste en gezelligste plekske op de wereld
kunnen maken!
Uw burgemeester

Het is ook een bekroning voor alle inwoners van
Hoogstraten die de voorbije jaren een stuk vrije tijd
hebben opgeofferd om deel te nemen aan inspraakmomenten, praatcafé’s en werksessies. Dankzij uw
inbreng hebben we heel wat projecten in gang kunnen zetten of zelfs al helemaal kunnen afwerken. Het
juryrapport van de GoeBezig-prijs vermeldt onder andere de renovatie van de kapel van het woonzorgcentrum, de dorpskernvernieuwing in Meerle, het project

100% gerecycleerd papier

Tinne Rombouts
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De verkiezingen komen eraan
Hoe kan u als niet-Belg meedoen?

goe bezig

Op 14 oktober 2018 worden de gemeentelijke en provinciale verkiezingen georganiseerd.
Op deze dag zullen we de nieuwe gemeenteraden en provincieraden kiezen voor de volgende legislatuur. Bent u een niet-Belgische burger van onze stad? Registreer u dan als
kiezer en laat uw stem gelden.

Wie mag op 14 oktober
in Hoogstraten gaan stemmen?

Wat moet u als niet-Belgische burger
doen om te mogen stemmen?

1. Elke Belg die op 14 oktober 2018 meerderjarig is (minstens 18 jaar) en die ten laatste
op 1 augustus 2018 ingeschreven is in de
bevolkingsregisters van Hoogstraten.
2.De niet-Belgische burgers van de Europese
Unie mogen op 14 oktober ook hun stem
uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen (dus niet voor de provincieraadsverkiezingen) als zij:
- ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Hoogstraten op 1 augustus
2018;
- 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen;
- zich hebben laten registreren als kiezer
vóór 1 augustus 2018.
3. De niet-Belgische burgers van buiten de
Europese Unie mogen ook voor de gemeenteraadsverkiezingen stemmen als
zij:
- aan dezelfde voorwaarden voldoen als
de niet-Belgische burgers van de Europese Unie;
- bijkomend op het ogenblik van de aanvraag om zich als kiezer te laten registreren gedurende 5 jaar ononderbroken in
België hebben gewoond.

Om te kunnen stemmen moet u in het stadhuis (bij de dienst burgerzaken) vóór 1 augustus 2018 een schriftelijke aanvraag
indienen. Het college van burgemeester
en schepenen controleert of u de kiesvoorwaarden vervult en deelt u per brief mee of
u al dan niet wordt ingeschreven op de kiezerslijst.

Hoe lang blijft de erkenning als kiezer voor niet-Belgen geldig?
De erkenning als kiezer blijft geldig zolang u
blijft voldoen aan de kiesvoorwaarden of zolang u niet zelf hebt aangegeven dat u geen
kiezer meer wenst te zijn. Let op: zolang u
bent opgenomen op de kiezerslijst, bent u
ook verplicht om te gaan stemmen.

Meer info
www.hoogstraten.be/verkiezingen2018
Dienst burgerzaken | 03 340 19 11
bevolking@hoogstraten.be

U wil ook een proper Hoogstraten?
Van 14 tot 21 april organiseren VVV Hoogstraten en het stadsbestuur een grote lenteschoonmaak. Iedereen mag meedoen! Jong of oud, alleen of samen met uw buren,
vereniging, collega’s, vrienden,… Alle deelnemers worden begeleid door een eigen
meter of peter voor hun deelgemeente. Deze zal u voorzien van de nodige materialen
om te kunnen opruimen en brengt u op de hoogte van alles wat u moet weten.
Benieuwd naar de hoeveelheid zwerfvuil die alle deelnemers samen zullen inzamelen? Kom dan langs op de opening van het toeristisch seizoen in het Begijnhof! Alle
afval zal hier bijeengebracht worden. Wie weet levert uw bezoekje u nog iets extra op…
Doet u mee aan Proper Hoogstraten? Vul dan het formulier in op:
www.hoogstraten.be/properhoogstraten
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Een handje helpen bij de buren
Wat is het project “Goei Geburen”?
Het OCMW van Hoogstraten is op zoek naar
mensen, die op vrijwillige basis wat praktische hulp en/of gezelschapwillen bieden
aan iemand uit hun buurt. Als Goeie Gebuur
bepaalt u zelf wat u doet, hoe vaak, hoe
lang, voor wie en wanneer. U bent tot niets
verplicht. Het gaat om kleine dingen, die wel
een groot verschil kunnen maken: de rolluik
omhoog doen, samen naar de markt gaan,
de maaltijd opwarmen,…
Een voorbeeldje:
Een 80-jarige vrouw van Nederlandse afkomst woont op haar appartement in Meersel-Dreef. Ze is weduwe, heeft twee kinderen
en er is dementie bij haar geconstateerd.
Verschillende diensten komen aan huis om
de zorg voor mevrouw op te nemen. Er zijn
echter twee maaltijdmomenten waarbij zowel de kinderen als de betrokken hulpverlening niet aanwezig kunnen zijn. Goei Geburen ging op zoek naar een buurtbewoner die
de maaltijdbegeleiding op zich wou nemen.
En die vonden we in een buurtbewoner die
voortaan op woensdag- en vrijdagavond
de maaltijd van mevrouw opwarmt en haar
gezelschap houdt. Goei Geburen zorgt er
op deze manier voor dat mevrouw langer in
haar eigen vertrouwde omgeving kan blijven
wonen.

Goei Geburen
Een handje helpen bij de buren

Een brood meebrengen voor de buurvrouw? Bloembollen planten bij een dorpsgenoot? Samen met de hond
gaan wandelen? Het zijn maar enkele voorbeelden van
wat “Goei Geburen” voor elkaar kunnen doen.
Goei Geburen is een initiatief van OCMW Hoogstraten
dat inzet op buurtgerichte zorg.

Hoe doe ik een beroep op
Goei Geburen?
Goei Geburen wordt begeleid en ondersteund door OCMW Hoogstraten. Met uw
vraag voor kleine praktische hulp of gezelschap kan u aankloppen bij Kim Michielsen, coördinator buurtgerichte zorg van het
OCMW.
Zij zoekt samen met u naar een passend
antwoord bij de vrijwillige buurtbewoners
van Goei Geburen en/of bij andere hulpverleningsdiensten. Goei Geburen werkt
immers aanvullend op en in samenwerking
met reeds bestaande hulp en zorg . Elke situatie wordt opgevolgd om indien nodig bij
te sturen.
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Waar vind ik Goei Geburen?
Goei Geburen is een initiatief voor Meerle
en Meersel-Dreef. Het concept Goei Geburen wordt daar in samenspraak met buurtbewoners, mantelzorgers, verenigingen en
hulpverleners uitgewerkt. Alle inwoners van
Meerle en Meersel-Dreef, jong, oud, klein,
groot, met of zonder beperking, mensen
met eender welke nationaliteit,… iedereen
kan een Goeie Gebuur zijn of een vraag stellen aan Goei Geburen. Zo kan Jos door zijn
buurman geholpen worden bij het onderhoud van zijn tuin en op zijn beurt kan Jos de
hond van de buren eten geven wanneer zij
op vakantie zijn. In de toekomst wordt Goei
Geburen mogelijks uitgebreid naar andere
deeldorpen.

Waarom doen wij dit?
Stad en OCMW Hoogstraten streven ernaar
het welzijn van onze inwoners op allerlei
vlakken te verbeteren: lichamelijk, materieel, cultureel, geestelijk en sociaal. Daarbij
houden we de maatschappelijke tendensen
en uitdagingen goed in het oog en proberen
we op tijd een antwoord te bieden:
1. Het aantal hulp- en zorgbehoevenden
stijgt
Het aantal ouderen, personen met een
handicap, psychiatrische patiënten en
kwetsbare mensen neemt toe. Hoogstraten staat voor een grote vergrijzingsgolf
de komende 10 jaar. Het aantal 75-plussers zal met 42% toenemen, het aantal
80-plussers zelfs met 80%. Maar ook

het aantal personen met een handicap of
psychiatrische problemen zit in stijgende
lijn. We vermoeden dat we meer dan 40%
meer zorgvragen zullen krijgen.
2. Beperktere netwerken en eenzaamheid
Gezinnen worden kleiner, de volwassen
kinderen wonen verder weg en mantelzorgers werken voltijds. De zorg opnemen
voor je kind, je partner of je ouders is niet
meer zo vanzelfsprekend als het vroeger
was. Maar ook de samenhorigheid en samenhang tussen dorpsbewoners is veranderd. Mensen zijn meer op zichzelf, 45%
van de ouderen valt onder de categorie
‘eenzamen’.
3. Migratie
Verder is ook migratie eigen aan Hoogstraten. 27% van de inwoners heeft een andere nationaliteit. De familie en vrienden
van deze inwoners bevinden zich meestal
in het land van herkomst, waardoor deze
inwoners een zeer beperkt netwerk hebben hier in de buurt.
Om hulp en zorg voor iedereen bereikbaar,
beschikbaar en betaalbaar te houden, moeten wij ze op een andere manier organiseren.
Goei Geburen stimuleert buurtbewoners om
hulp te bieden aan elkaar en zo samenhorigheid te creëren. Door de werking van Goei
Geburen kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, wordt er
zorg op maat geboden en worden ook besparingen in de zorg gerealiseerd.

Kent u iemand met een vraag voor praktische hulp of gezelschap? Kan u zelf een helpende hand gebruiken? Zin om een Goeie Gebuur te zijn? Neem contact op met:
Kim Michielsen | 0472 49 54 65 | kim.michielsen@hoogstraten.be
Of kom langs op woensdagvoormiddag
in LDC Stede Akkers Meerle, Ulicotenseweg 2, 2328 Meerle.
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Kunstenaars palmen
voormalig rusthuis
Hoogstraten in
Kunst [B]uiten

Fabrik Elentrik komt naar u toe
Eind april komt het stadsbestuur van Hoogstraten met een
nieuw initiatief naar uw buurt: Fabrik Elentrik. Dit is een
pop-upenergiecafé in de vorm van een gerenoveerde camper. Met dit voertuig gaan we naar de wijken van Hoogstraten om onze inwoners beter te informeren over renovatie,
verbouwingen en hernieuwbare energie.
Wij hebben dit project op poten gezet omdat we merken dat
een groot deel van de woningen in Hoogstraten nog steeds
niet voldoet aan de hedendaagse woningeisen. Vanaf 2020
zijn dakisolatie, dubbele beglazing en rookmelders immers
verplicht in alle woningen. Daarnaast verstrengen ook andere normen zoals die over ventilatie.
Met Fabrik Elentrik willen we u zo goed mogelijk op de hoogte brengen van de mogelijkheden. U kan bij ons terecht met
al uw vragen, terwijl u geniet van een drankje. Daarnaast
brengen we ook enthousiaste adviseurs van lokale ondernemingen mee om u verder te informeren. Dit gaat van een
adviseur over dakisolatie tot een EPC-verslaggever.
Vanaf eind mei kan u een aanvraag doen om Fabrik Elentrik
bij u langs te laten komen in uw wijk. Samen zoeken we dan
een gepaste avond uit.
Wij zoeken nog vrijwilligers om mee te gaan tappen.
Voelt u zich geroepen om één of meerdere avonden
mee te gaan? Neem dan contact met ons op.
Carolien Ruts, huisbezoeker wonen - projectcoördinator wijkrenovatie - carolien.ruts@hoogstraten.be

Wat gebeurt er wanneer we meer dan 50 kunstenaars samenbrengen in een leegstaand pand? Kom het samen met ons ontdekken tijdens de twee weekends van de Week van de Amateurkunsten (WAK).
Een groep amateurkunstenaars uit het Hoogstraatse bereidde
de afgelopen maanden de WAK 2018 voor. Ze zochten naar een
frisse insteek voor het concept, een unieke locatie en een heleboel gemotiveerde kunstenaars.
En die voorwaarden worden ruimschoots vervuld. Maar liefst
54 kunstenaars zullen er deelnemen aan de tijdelijke expositie
in het voormalige rusthuis in Hoogstraten. Verwacht u aan zeer
uiteenlopende kunstdisciplines: schilderkunst in al zijn vormen
(inclusief bodypainting!), fotografie, smeedwerk, glasfusing,
percussiemuziek, een jeugdorkest, een poëtische kamer, kinderworkshops, een theatervoorstelling,… Meer dan voldoende
om uw ogen en oren de kost te geven.
Kom al dit moois aanschouwen in het voormalig rusthuis van
Hoogstraten. Voor een keer worden de deuren van de ‘H-blok’
nog eens opengesteld.
Praktisch
- 28 - 29 april en 5 - 6 mei doorlopend van 10.00 tot 17.00 uur
- Vernissage op 28 april van 18.00 tot 22.00 uur
- Locatie: voormalig rusthuis, Heilig Bloedlaan 250,
2320 Hoogstraten
Ontdek de kunstenaars alvast op www.hoogstraten.be/WAK
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Met Belgerinkel naar de Winkel
Bent u een handelaar en doet u
graag mee?

De actie “Met Belgerinkel naar de Winkel”
loopt van zaterdag 28 april tot en met zaterdag 2 juni 2018.
Met deze actie willen we iedereen aansporen
om zich te voet of met de fiets te verplaatsen.
Uw klanten kunnen zo een kans maken op
mooie prijzen. U kan de prijzenpot ook mee
spijzen als u zelf een prijs ter beschikking
stelt. Ook de stad doet zoals elk jaar haar duit
in de pot door een aantal cadeaucheques te
besteden bij de lokale handelaar.
Uw inschrijving dient ten laatste op 16 april
binnen te zijn. Schrijf u nu in via www.hoogstraten.be/belgerinkel of via de evenementendienst: evenementen@hoogstraten.be.
Voor meer info over de campagne kan u terecht bij Lotte Van Gulik, 03 340 19 53, evenementen@hoogstraten.be

Bent u een inwoner of bezoeker
van Hoogstraten?

Winkelt u graag in Hoogstraten (en in de deelgemeentes)?
Van zaterdag 28 april tot en met zaterdag 2
juni 2018 moedigt het stadsbestuur en Unizo
Hoogstraten u aan om te winkelen met de
fiets of te voet en te genieten in het hart van
onze stad of dorp. Als beloning maakt u kans
op mooie prijzen.

Moet u jodiumtabletten in huis halen?
Vanaf 6 maart worden er doosjes met stabiel jodium ter beschikking gesteld van de bevolking via alle apothekers in
heel België in het geval van een nucleair ongeluk. Omdat Hoogstraten op meer dan 20 km afstand gelegen is van de
dichtstbijzijnde kerncentrale, is het niet nodig dat alle Hoogstratenaren jodiumtabletten in huis halen. Maar als u
jonger bent dan 18 jaar, als u zwanger bent, of als u borstvoering geeft, haalt u best een doosje stabiel jodium in huis.
Want hoe jonger u bent, hoe kwetsbaarder u bent voor de gevolgen van radioactief jodium. Stabiel jodium is gratis te
verkrijgen bij de apotheker. Ook collectiviteiten waar (heel) jonge kinderen aanwezig zijn (bv. crèches, kinderdagverblijven en scholen) halen best jodiumtabletten in huis.
Meer info: www.nucleairrisico.be
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opening toeristisch seizoen

Specialiteitenmarkt met gratis proevertjes

Verschillende Hoogstraatse producenten en verenigingen presenteren hun ambachtelijke producten en naar goeie gewoonte valt er ook
dit jaar weer veel te proeven. Kuier/wandel op uw gemak langs de
verschillende kraampjes en laat u verrassen door de verschillende
Hoogstraatse lekkernijen.

Mondiale markt

Een kleurrijke markt met kraampjes, de ideale manier om een verruimde blik te krijgen op onze samenleving in Hoogstraten. Ontdek
de diverse culturen en laat u onderdompelen in deze wereld door de
enthousiaste marktkramers.

Welkom
in

Hoogstraten
Smoutebollen aan de Laermolen
Op zondag 22 april gaat het
nieuwe toeristische seizoen
in Hoogstraten weer van start.
Toerisme Hoogstraten verwent
haar inwoners weer met tal van
activiteiten en animatie. Hierbij
hoort de intussen welbekende
Hoogstraatse specialiteitenmarkt en de mondiale markt.
Kom dus zeker een kijkje nemen
tussen 10 en 17 uur op onze vertrouwde locatie:
het Begijnhof!

Ondertussen beroemd: de artisanale smoutebollen van de Laermolen. Deze heerlijke smoutebollen worden gebakken in eigen geslagen smout en aan de man gebracht met een dikke laag enthousiasme. Vanuit het centrum kan u er gratis met de huifkar (met muzikale
begeleiding) naartoe.

Columbus meets Vialta

Het Hoogstraatse Kamerkoor Vialta brengt u hun nieuwste creatie en
neemt u mee op een muzikale reis. Tijdens de opening brengen zij
een voorproefje van het integrale concert dat plaatsvindt op 5 mei.
En verder…is er ook veel randanimatie. Zo zijn er kinderworkshops,
zijn er muzikale optredens én is er een – voorlopig nog geheime –
act van Theater Pas Geverfd.
Toerisme Hoogstraten (in het historische stadhuis) is open van 10
tot 17 uur. De activiteiten op het Begijnhof starten om 12 uur.
Meer info
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 82 | toerisme@hoogstraten.be

opening toeristisch seizoen

Na de waterschade! De restauratie van de schilderijen van
Karel Boom
De opening van het toeristisch seizoen loopt samen met de Hoogstraatse Erfgoeddag. En op 22 april
2018 hebben we iets bijzonders te
bieden op het vlak van erfgoed: de
prachtig gerestaureerde schilderijen
van Karel Boom in de historische
Trouwzaal.
In de nacht van 23 mei 2017 sprong een
waterkraantje waardoor grote delen van
het historische stadhuis onderliepen. Acht
schilderijen van de Hoogstraatse schilder
Karel Boom (1858-1939) werden zwaar beschadigd.
Van januari tot eind maart werden de werken gerestaureerd. Niet alleen de waterschade werd hersteld, maar ook de oude
vernislagen en ander vuil (bv. roet van sigaren- of sigarettenrook) werden verwijderd.
Nu hangen ze terug in de trouwzaal alsof
Karel Boom ze net geschilderd heeft!
Kom zeker een kijkje nemen want de schilderijen zien er prachtig uit! Verder komt u
ook vanalles te weten over Karel Boom en
over eerdere rampen die het stadhuis teisterden.

Waar en wanneer?

Historisch stadhuis Hoogstraten
Vrijheid 149, Hoogstraten
Zondag 22 april 2018 | 10.00 tot 17.00 uur
toegang gratis.
Meer info
museum@hoogstraten.be | 03 340 19 80

Wie was Karel Boom?
Karel Boom werd op 3 april 1858 geboren in Hoogstraten. Hij
was de zoon van huisschilder en cafébaas Richard Boom en
Joanna Catharina Weyler. Het gezin woonde naast het stadhuis in café De Welgezinde.
Als kind tekende Karel liever dan dat hij studeerde. Zo kreeg
hij op een dag van een verfleverancier van zijn vader verf cadeau waarmee hij zich kon uitleven. Karels vader zag het talent van zijn zoon en liet hem de muren van het café beschilderen met voorstellingen van gastronomische aard. Karel
mocht studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten in Antwerpen. In 1885 huwde hij de 10 jaar oudere
Josephine Verheyen uit Antwerpen. Samen kregen ze drie
kinderen. In 1885 werd hij leraar aan het Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Daarnaast was
hij ook bestuurder van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, het Vleeshuis en het Scheepvaartmuseum in Antwerpen.
Karel Boom was een polyvalente kunstenaar, zo maakte hij
veel portretschilderingen, ontwierp hij de vlag van Toon- en
Toneelmaatschappij Sint-Cecilia in Hoogstraten en maakte
hij ook een reeks etsen over Russische taferelen. Heel wat
van zijn werken hangen momenteel in het Hoogstraatse
stadhuis, in het stadhuis en het gerechtshof van Antwerpen
en het kasteel van Turnhout.
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museum

In het Stedelijk
Museum loopt van
31 maart tot en met
24 juni
de tentoonstelling

[B]engeltjes
door Alfred Ost.

Alfed Ost schildert [B]engeltjes
Alfred Ost (1884-1945) is een oude bekende in het Stedelijk Museum van Hoogstraten. Deze keer laat de kunstschilder
zich echter van een heel andere kant zien,
namelijk als tekenleraar. Ost, die zelf geen
kinderen had, koesterde een groot hart
voor zijn leerlingen. Zijn ietwat onconventionele en vrije manier van lesgeven
veroorzaakte grote controverse bij de officiële onderwijsinstellingen, maar maakte
hem heel erg geliefd bij zijn leerlingen.
Het verwondert dan ook niet dat zij hem
regelmatig briefjes stuurden, waarin ze
Meester Ost bedankten voor zijn leuke lessen of hun spijt betuigden, omdat ze niet
goed hadden opgelet. Ost, die deze blijken
van waardering koesterde, maakte er collages van die hij illustreerde met kleurrijke
tekeningen en opschriften.

Meester Ost opende een wereld vol wonderlijke fantasie voor zijn leerlingen en
liet zich op zijn beurt inspireren door hen.
Het is opvallend hoe vaak Ost kinderen
met blozende wangetjes en guitige oogjes
tekende. Misschien was het de eerlijke en
ongekunstelde houding van het kind dat hij
zo waardeerde.
In de tentoonstelling komt u te weten hoe
Alfred Ost zelf was als bengeltje en hoe
hij zijn leerlingen aanmoedigde om hun
creativiteit de vrije loop te laten in een
strikt gereglementeerd onderwijssysteem.
Bovendien kan u genieten van een schat
aan tekeningen, getuigenissen van leerlingen en de briefjes die zij aan hun Meester
stuurden.
Bezoek de tentoonstelling en laat u meenemen in de wonderlijke wereld van Alfred
Ost en zijn [B]engeltjes!

Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten | 03 340 19 80
www.hoogstraten.be/museum | museum@hoogstraten.be

sport

Kom mee sporten en spelen
in de Venhoef op 4 en 11 april

Sportieve ontmoetingsnamiddag 55+
op 9 mei - Schrijf u in!

In de paasvakantie staat in de wijk Venhoef opnieuw
buurtsport op het programma. Dit wil zeggen dat iedereen op woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur kan
komen sporten en spelen in de wijk onder begeleiding
van een sportmonitor. We verzamelen om 14.00 uur aan
het grasveld. Afhankelijk van het weer, blijven we ter
plaatse of gaan we naar de turnzaal in Minderhout. Kinderen onder 6 jaar zijn welkom met begeleiding.

Zin in een ontspannende, actieve namiddag samen met
andere 55-plussers? Doe dan mee aan de sportieve ontmoetingsnamiddag op woensdag 9 mei van 13.00 tot
16.30 uur in lokaal dienstencentrum Stede Akkers in
Meerle. Maak uw keuze uit curling, wandelen, volksspelen, KUBB, petanque,…
U kan u inschrijven tot ten laatste donderdag 3 mei in bij
de sportdienst.

Meer info
Sportdienst Hoogstraten | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be

Goe bezig
Oxfam Wereldwinkel
De gloednieuwe Oxfam Wereldwinkel in Hoogstraten aan de Vrijheid nam een geweldige start
tot op 22 februari roet in het eten werd gestrooid
door een desastreuze brand. Een heropening van
de winkel is vooralsnog niet aan de orde, omdat
er nog verzekeringszaken moeten geregeld worden. Maar de vrijwilligers blijven niet bij de pakken zitten. De trouwe klanten kunnen voortaan hun
Oxfam-producten bestellen via een webshop. Dat
is momenteel de beste manier om ervoor te zorgen
dat de Hoogstraatse Wereldwinkel weer snel zijn
activiteiten kan herop starten. Vanaf 26 maart gaat
de webshop van start. Wij wensen de Wereldwinkel-medewerkers veel moed bij de heropbouw.
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BiB

KJV-SLOTFEEST
Sinds september zijn de lezers van de Kinder- en Jeugdjury volop aan de slag om 8
boeken te lezen, met elkaar te bespreken en te beoordelen. Deze kinderen en jongeren verdienen natuurlijk een beloning voor hun inspanning.
Voor de groep 12- tot 14-jarigen vindt er op zondag 6 mei in Mechelen een nationaal
slotevenement plaats.
Om ook de 10- tot 12-jarigen een welverdiende beloning voor hun inspanning te bezorgen hebben de bibliotheken van Hoogstraten, Wuustwezel, Kalmthout en Essen
de handen in elkaar geslagen. Op zaterdag 21 april verzamelen de KJV’ers van deze
vier gemeenten in Wuustwezel om naar een auteur te luisteren en aan een heuse
boekenkermis deel te nemen. Hoogtepunt is natuurlijk de bekendmaking van de
winnende boeken in elke gemeente. Een receptie met aangepaste hapjes
en drankjes voor de juryleden sluit het leesjaar feestelijk af.

CYBERPESTEN
Wordt uw kind op school of daarbuiten
gepest? Heel wat pesters zetten hun
pestgedrag ook online verder, dus is de
kans groot dat uw kind ook thuis via internet lastiggevallen wordt.
John Caubo van Veilig Online geeft u tijdens deze interactieve vorming allerlei
tips om met online pesten te leren omgaan. Hij werkt met getuigenissen van
kinderen/jongeren, ouders en experts.
Via animatiefilmpjes en infographics
geeft hij u zicht op het mediagebruik van
jongeren.
Een samenwerking van Veilig Online, het
Huis van het Kind, Gezinsbond Hoogstraten, Vormingplus Kempen, ‘t Verzetje en
BiB Hoogstraten.
Lezing op woensdag 25 april om 20.00
uur in de hoofdbibliotheek, Lindendreef
1b – 3 euro; 2,50 euro voor leden van de
Gezinsbond - inschrijven aan de bibbalie
of via https://www.hoogstraten.be/
vormingbib
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SANDRA, SERGIO, PIET,
JEROEN EN PASCALE
Eindelijk vindt u ze broederlijk naast elkaar in de BiB: Sandra, Sergio, Piet, Jeroen en Pascale. Door de overstap naar
het ZIZO-systeem voor de schikking van
de informatieve boeken hebben deze
bekende koks een nieuw plaatsje gekregen. Al hun werken herkent u aan het
etiket met het pictogram van een mes en
vork en daarbij de benaming “Beroemde
koks” en hun achternaam.
Ook de andere boeken in verband met
eten en drinken herkent u aan dit groene
pictogram. Denk daarbij onder meer aan
diëten, de wereldkeuken, bereidingswijzen,…

NICO DE BRAEKELEER OP BEZOEK
Jeugdboekenmaand maart is achter de rug, maar dit betekent
niet dat de BiB alle jeugdboeken en -schrijvers in een verdoken
hoekje wegsteekt. De kinderen van het vierde leerjaar krijgen
de kans om Nico De Braeckeleer te ontmoeten. Deze schrijver
van bekende reeksen zoals “BOE!kids”, “Hartsvriendinnen” en
“Manon op de manege” vertelt hun honderduit over het ontstaan van zijn boeken.
Wij zijn alvast benieuwd hoe hij erin slaagt om zowel zeer fantasierijke en magische verhalen te creëren als meer realistische
boeken over vriendschap en liefde. Bovendien heeft hij ook zijn
sporen verdiend als scenarist voor F.C. De Kampioenen en Studio 100, dus dat belooft een onderhoudende lezing te worden.

Ondertussen duiken meer nieuwe pictogrammen in de hoofdbib op. Hoe herkent
u voortaan boeken over sport en spel,
lichaam en gezondheid of relaties? Kom
naar de BiB en maak jezelf wegwijs in het
ZIZO-systeem of vraag uitleg aan de bibmedewerkers.

		
			
BIB GESLOTEN
Alle locaties van de bibliotheek zijn gesloten op maandag 2 april (paasmaandag).
De uitleenpost van Meersel-Dreef is
tijdens de paasvakantie op woensdag
gesloten. Op zaterdag 31 maart, 7 en
14 maart bent u daar van harte welkom
tussen 12.30 en 14.30 uur.

ZEG, KEN JIJ
DE MOSSELMAN?

In zijn boek “Zeg, ken jij de mosselman?” breekt Sam De Kegel
de grenzen van tijd en ruimte open. Hij gaat op zoek naar (bijna)
vergeten en verdwenen beroepen én beroepen met toekomst.
Hij ontmoet schoenmakers, smeden, hoptelers, videotheekuitbaters, landbouwers, animatiedesigners, tatoeëerders en appontwikkelaars.
Gedreven door nieuwsgierigheid en met zin voor humor ontrafelt De Kegel hoe en waarom beroepen komen en gaan. Onvermijdelijk vraagt u zich af: doorstaat mijn beroep de tand des
tijds?
Lezing op dinsdag 17 april om 20.00 uur in de hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b – 3 euro – inschrijven via https://www.
hoogstraten.be/vormingbibof aan de bibbalie.
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berichten

Wegenwerken tussen
Hoogstraten en
Sint-Lenaarts
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt binnenkort
een nieuw wegdek op de Hees/Hoogstraatsebaan (N115)
tussen Hoogstraten en Sint-Lenaarts. Het asfalt wordt in
beide richtingen vernieuwd tussen de rotonde met de Hinnenboomstraat - Hees in Hoogstraten en de rotonde met de
Kloosterstraat - Eester in Sint-Lenaarts. De werken starten
vermoedelijk vanaf woensdag 4 april en duren tot en met
vrijdag 13 april. Uiteraard is dit weersafhankelijk. De werken
starten ook pas als de werken op Gammel in Rijkevorsel afgewerkt zijn, want de omleiding zal via Rijkevorsel verlopen.
Tijdens deze periode zal de N115 afgesloten blijven voor
doorgaand verkeer in beide richtingen. Het verkeer volgt
een omleiding langs Rijkevorsel (via de N14 en de N131). De
fietspaden blijven steeds toegankelijk voor fietsers. Bewoners en handelaars kunnen tijdens de werkuren meestal en
mits de nodige voorzichtigheid over de onderlaag van het
wegdek rijden.
Blijf op de hoogte:
- Op de website www.wegenenverkeer.be/Brecht kunt u
steeds de meest actuele informatie over de werken raadplegen en de omleidingskaart in hoge resolutie downloaden.
- Voor informatie over de dienstverlening van De Lijn tijdens de werken kan u terecht op www.delijn.be.

Stad verkoopt
bouwpercelen in
Minderhout
Van 3 april t.e.m. 20 april kan u zich bij
de dienst openbare werken inschrijven
voor één van de vier te koop aangeboden
bouwgronden in de uitbreiding-verkaveling
Hooiopper 2 en één bouwgrond in de Korenstraat. Deze loten worden verkocht door de
verkavelaar i.s.m. het stadsbestuur. Bij inschrijving ontvangt u een brochure met een
liggingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften, het reglement van toewijzing en
een model van de aankoopbelofte.
De toewijzing zal plaatsvinden op dinsdag
22 mei 2018 om 19.00 uur in zaal de Welgezinde van het stadhuis te Hoogstraten.
Meer info | dienst openbare werken | Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten | 03 340 19 21

		Inzameling
		pesticiden
		

Zonder is Gezonder

Op zaterdag 21 april organiseren de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), IOK Afvalbeheer en de stad Hoogstraten een inzamelactie voor pesticiden op het recyclagepark. Als
u die dag uw (restjes) pesticiden naar het recyclagepark brengt, krijgt u in ruil een voegenborstel van de VMM. Wilt u weten hoe
de voegenborstel werkt? Of hoe u uw tuin
en uw oprit pesticidevrij kan onderhouden?
Kom dan op 21 april naar het recyclagepark
van Beerse. Pesticiden zijn heel ongezond,
dat moeten we u niet meer vertellen. Er zijn
gezonde en goedwerkende alternatieven! U
kan die alvast bekijken op www.vmm.be/
mijn-gifvrije-tuin.

samenleving

Buurt- en wijkinitiatieven
in het voorjaar en de zomervakantie
Het Hoogstraatse stadsbestuur
wil sociale contacten en het gemeenschapsgevoel bevorderen.
Wie zich goed voelt in zijn wijk,
voelt zich ook goed in zijn stad.
Daarom stimuleren en steunen
wij diverse buurtinitiatieven.
We geven u hier meteen enkele
mogelijkheden

Feestcheques
voor
Vlaanderen Feest!
Voor de organisatie van een
buurtfeest of wijkactiviteit naar
aanleiding van het Feest van
de Vlaamse Gemeenschap kan
u een feestcheque tot 175 euro
aanvragen. De activiteit moet
plaatsvinden tussen 29 juni
en 11 juli. Enkel kosten voor de
organisatie worden vergoed,
de uitgaven voor een natje en
droogje zijn voor eigen rekening.
- Interesse? Uw buurt- of wijkcomité kan zich tot einde april
online kandidaat stellen via
www.vlaanderenfeest.eu.

Uw straat
een speelstraat?

De zomervakantie komt stilaan
in zicht, dé tijd van het jaar voor
kinderen om buiten te ravotten
en te spelen. En wat is er leuker
dan spelen in de eigen buurt
of straat? Met een speelstraat
kunnen bewoners hun straat
in de zomer omvormen tot het
favoriete speelterrein van hun
kinderen. De stad geeft hiervoor
geen geld, maar ondersteunt
door een tijdelijk verkeersreglement in te stellen en nadarhekkens en signalisatieborden te
leveren.
- Interesse? Dien uw aanvraag
in vóór 18 mei bij de dienst samenleving.
- Let op: Wij vragen dat ten minste 2/3 van de bewoners zich
akkoord verklaart met de inrichting van de speelstraat.

Buurtfeestsubsidie

Straten, buurten en wijken
kunnen een subsidie voor een
buurtfeest aanvragen. Organiseert u met de straat of buurt
een barbecue, een petanquetornooi, een volksspelenmiddag,
een fietstocht met een drink,…?
Dien uw aanvraag minstens
een maand vóór uw buurtfeest
in bij de dienst samenleving.
- Tip: vrijdag 25 mei is het weer
de ‘Dag van de Buren’; een
uitstekende reden om dat
weekend een buurtfeest of
een creawedstrijd te organiseren.

Organiseer een creatieve wedstrijd

‘Uw straat of buurt in de kijker’
Vanaf mei 2018 biedt het stadsbestuur een nieuwe vorm van ondersteuning voor uw buurtactiviteit.
Daag uw buren uit om creatief aan de slag te gaan en iets te maken om
uw straat of buurt positief in de kijker te zetten, bv. de mooiste stoel, een
fotowedstrijd, een bebloemingsactie. Daarbij kan er in verschillende leeftijdsgroepen en/of in rubrieken worden gewerkt, bijvoorbeeld de mooiste, de meest creatieve, de grappigste,…
De wedstrijd moet plaatsvinden in de periode van mei tot en met september. Het stadsbestuur biedt hiervoor gratis drukwerk en tot vier prijzen
(met een waarde van 25 à 30 euro) voor de winnaars van de wedstrijd.
- Interesse? Vraag de infofolder aan bij de dienst samenleving of surf
naar www.hoogstraten.be/creatievebuurt.
- Let op: U moet uw aanvraag minstens één maand voor de wedstrijd indienen.

Meer info
Dienst samenleving 03 340 19 59 | samenleving@hoogstraten.be
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1. Op 27 februari 2018 kwamen 800 toeschouwers kijken naar de wegtakeling van de klokken van de beiaard uit de toren
van de Sint-Katharinakerk. Het stadsbestuur realiseerde een mooie video van deze spectaculaire operatie. Bekijk hem op de
website van Hoogstraten www.hoogstraten.be of op YouTube: www.youtube.com/watch?v=NlpOx1Z_3yI
- 2. Het Hoogstraatse
Blauw
OCMW organiseert om de twee jaar een inleefspel voor het vijfde en zesde leerjaar van de basisschool. Zo komen de kinderen
op een speelse manier te weten wat armoede voor een gezin betekent en wat u kan doen om eruit te geraken. - 3. Henri Wils
uit Wuustwezel heeft de wedstrijd gewonnen van de WinterWandelZoektocht in het kader van het GRENZELOOS-themajaar
2017. Hij ontving een geschenkbox van Hoogstraten, boordevol streekproducten. - 4. Tijdens de Week van de Vrijwilliger (3 t/m
11 maart) heeft het stadsbestuur de vrijwilligers van stad en OCMW in de bloemetjes gezet met een mooi bedankfeest. Hier
de verzamelde vrijwilligers van het OCMW. - 5. Op 8 maart zijn de werken gestart voor de heraanleg van het fietspad langs de
Mark. Tijdens de werken (die zeker duren tot het bouwverlof) is het fietspad over het volledige traject afgesloten.

Wedstrijd
Winnaar fotowedstrijd
4

Erik Smith uit de Steekbakkersstraat in Hoogstraten
heeft gezien dat bovenstaande foto is getrokken aan
de voorgevel van het Klein Seminarie aan de Vrijheid
in Hoogstraten. Hij wint een cadeaubon van Toerisme
Hoogstraten. Proficiat!

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord voor 10 april 2018 naar 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.
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ocmw

Uit eten of eten aan huis ?
Aan u de keuze

Soms kan koken een hele opgave zijn of is het saai om alleen te eten. Dan is het goed om weten dat lokaal dienstencentrum Stede Akkers in het middagrestaurant van Hoogstraten en het
dorpsrestaurant in Meerle maaltijden serveert tegen een democratische prijs. Iedereen is er van
harte welkom. Geraakt u moeilijk tot op een locatie van het dienstencentrum? Meld het aan het
onthaal van het dienstencentrum en er wordt samen met u naar een oplossing gezocht. Wenst u
liever een maaltijd aan huis? De thuisdienst van het OCMW helpt u verder.
Middagrestaurant in Hoogstraten
Iedereen kan op werkdagen tussen 12.00
uur en 13.00 uur aanschuiven voor een
maaltijd tijdens het middagrestaurant in
het lokaal dienstencentrum in Hoogstraten
(Jaak Aertslaan 4). De hoofdschotel wordt
in de cafetaria via een zelfbedieningsbuffet
geserveerd. Is de hoofdschotel uitverkocht?
Dan wordt u een alternatieve maaltijd of
snack aangeboden. De kostprijs bedraagt
5 euro voor een hoofdschotel met een glas
water. Soep of dessert is bijkomend vrij te
kiezen. Bij groepen van meer dan 3 personen of indien u diabeet bent, reserveert u
best vooraf.
Komt u regelmatig eten? Wordt dan abonnee en geniet van een driegangenmenu aan
gunsttarief. Bovendien krijgt u een plaats
aan een gereserveerde groepstafel met
bediening én u kan in het weekend komen
eten.

Dorpsrestaurant in Meerle
In Meerle wordt elke woensdag van 12.00
uur tot 13.00 uur een volledig middagmaal
met soep, hoofdgerecht en dessert opgediend in de lokalen van Chiro Sint-Jan (Uli-

cotenseweg 2). Een middagmaal kost 6,20
euro. Reserveren doet u uiterlijk de woensdag voordien tot 16.00 uur via het onthaal in
Meerle of Hoogstraten.

Menu
Het menu voor het middagrestaurant in
Hoogstraten en het dorpsrestaurant in
Meerle vindt u in de maandelijkse centrumkrant. Wilt u graag een abonnement op de
centrumkrant? Geef het door aan het onthaal van het dienstencentrum.

Maaltijden aan huis
Elke inwoner van Hoogstraten die door ziekte, ouderdom of een
handicap niet zelfstandig een maaltijd kan bereiden, kan zeven
dagen op zeven een koelverse maaltijd verkrijgen via de firma
die kookt in de keuken van Stede Akkers. Er wordt driemaal per
week op vaste tijdstippen aan huis geleverd. Het enige dat u
zelf moet doen is de maaltijd opwarmen in de microgolfoven. U
kan dieetmaaltijden verkrijgen op doktersvoorschrift. Nieuwe
aanvragen gebeuren bij de verantwoordelijke van de thuiszorgdienst. De eerste bestelling wordt in principe drie dagen vooraf
doorgegeven. De prijs van de maaltijden wordt bepaald aan de
hand van het gezinsinkomen en bedraagt maximum 6,16 euro
voor een driegangenmenu.

Meer info
Onthaal en inschrijvingen: dienstencentrum@hoogstraten.be
Meerle: 0472 18 26 83 (tijdens de openingsuren) | Hoogstraten: 03 340 16 30 (werkdagen)
Thuisdiensten: 03 340 16 00 | thuisdiensten@hoogstraten.be
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V.U. :

Vindt u het fijn dat alles ordelijk is?
Bent u gebeten door de schoonmaakmicrobe en wil u bijdragen
aan een optimale dienstverlening aan de personeelsleden
en de inwoners van Hoogstraten?
Stel dan uw kandidatuur voor de functie van:

Medewerker schoonmaak
aanleg van een wervingsreserve
voor stad en OCMW Hoogstraten

(niveau E1-E2-E3)
Functie
Als medewerker schoonmaak reinigt u de gemeentelijke gebouwen (administratieve gebouwen, scholen, bibliotheek, woonzorgcentrum,…).

Profiel
- U hebt een basiskennis van schoonmaakmethodes en -technieken.
- U hebt een basiskennis van schoonmaak- en ontsmettingsproducten.
- U hebt een basiskennis van veiligheid, gezondheid en hygiëne.

Wij bieden
In de dienst schoonmaak hebben we voornamelijk halftijdse contracten (19/38ste). De aanvangswedde bedraagt 948,95 euro
bruto per maand. Dit bedrag kan verhoogd worden als u relevante
ervaring bewijst.
Aan onze personeelsleden bieden wij ook bijkomende voordelen:
- maaltijdcheques met een waarde van 7,40 euro.
- gratis hospitalisatieverzekering.
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT.
- fietsvergoeding: 0,23 euro/km of terugbetaling kosten openbaar vervoer.
Stel u kandidaat voor deze boeiende functie door vóór 30 april
2018 een motivatiebrief met curriculum vitaete versturen naar:
College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149, 2320
Hoogstraten.
Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of
aanwervingsvoorwaarden vindt u op www.hoogstraten.be.

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, C. Ruts,
C. Van den Bogaert , G. Muësen
en B. Sterkens,J. Remijsen en B.
Blockx
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
Tandartsen
(weekends en feestdagen)
Apothekers

014 410 410
0903 39 969
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: winny.vriens@
hoogstraten.be
- FOD Sociale Zekerheid
2de woensdag van de maand
van 09.30 uur tot 10.30 uur

Vragen

Administratief centrum
Vrijheid 149
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be
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Meer info:
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be | www.hoogstraten.be

