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Wat zijn we blij dat er aan ons wordt gedacht. Jeugd, een begrip waarover meer dan ooit gesproken wordt. 
Terecht, want het is niet altijd zo gemakkelijk of zorgeloos zoals ze ons vroeger altijd vertelden. Het zinnetje 
“geniet ervan, dit zijn de beste jaren van uw leven” spookt zo vaak rond in ons hoofd. Corona vergooide al 
twee van deze ‘beste jaren’. Wat nu?

Online lessen, geschorste proefwerken, geen sociaal contact, geen feestjes en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. We leerden er allemaal mee omgaan. Maar is dat het ergste? Wat met alle mensen die hierdoor in 
armoede zijn getuimeld, met alles wat zoveel duurder is geworden, met de mentale problemen die het bij velen 
heeft veroorzaakt? Wordt het voor ons nog  gemakkelijk om iets op te bouwen? 

Men verwacht veel van ons. Men legt meer dan ooit druk op ons. Misschien is dit onbewust, maar toch voelen 
we het. Ook hier komen we samen wel door als jeugd, want ondanks alles hebben we het gevoel dat we 
immens sterk zijn, dat we moed hebben en dat we dit kunnen. We zijn de generatie van morgen. We zullen er 
straks voor julie zijn net zoals jullie er vandaag voor ons zijn.

Wij zijn klaar voor de toekomst. Wij zijn bereid om er te zijn voor jullie. Om ons in te zetten in en voor een be-
tere wereld, een betere toekomst. Minder racisme en meer gelijkheid. Minder armoede en meer hulp. Minder 
oorlog en meer vrede. Minder problemen en vooral meer oplossingen. 

Wij voelen ons gehoord. Wij voelen ons hoopvol. Wij verplichten onszelf erin te blijven geloven. Wij zijn de 
toekomst. Wij zijn belangrijk. 

Klein Seminarie, Klas 6ST/BI
Hoogstraten, 28 september 2021
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Het Masterplan 

Kindvriendelijke 
Ruimte: 

Watisda?Watisda?

Op het eerste zicht lijkt Hoogstraten best een 
groene gemeente. We worden omringd door 
velden, hebben veel bos en in de straten vind 
je groene voortuinen. Maar het kan altijd beter. 
Ons groen kalft immers beetje bij beetje af. We 
moeten samen nadenken over hoe we groen en 
water (meer) plaats kunnen geven.

Want Hoogstraten groeit op vele manie-
ren. Er komen meer mensen wonen en 
er nestelt zich ook meer bedrijvigheid. 
Gelukkig maar, want anders zouden 
we een saaie ‘slaapstad’ worden. Maar 
wonen, werken, recreatie (dus plezante 
activiteiten, zoals spelen, sport, wande-
len, enz.), landbouw en natuur hebben 
plaats nodig.

Met het Masterplan Kindvriendelijke 
Publieke Ruimte hebben wij onderzocht 
hoe we ervoor kunnen zorgen dat wo-
nen, sport, spel, groen en water goed 
met elkaar samengaan. En ook, hoe 
jongeren en kinderen zich daartussen 
veilig en zelfstandig kunnen verplaat-
sen met de fiets of te voet.

Maar! We moeten erbij vertellen dat 
‘kindvriendelijk’ niet gelezen mag wor-
den als ‘enkel voor de jeugd’. Want dat 
is niet helemaal juist. Jullie, onze jeugd, 
zijn de toekomst. En wij willen werken 
aan een duurzame toekomst voor jullie. 
Dat wil zeggen dat wat we nu aandacht 
moeten hebben voor het milieu, de na-
tuur en jullie levens- en woonkwaliteit. 
Op lange termijn mogen we deze zo min 
mogelijk belasten en moeten we ze zelfs 
verbeteren. Kindvriendelijk betekent 
dus ‘toekomstgericht en duurzaam’. En 
dat geldt voor iedereen, van 0 tot 99 
jaar.
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Het Masterplan 

Kindvriendelijke 
Ruimte: 

Watisda?Watisda?

Wat hebben we gedaan?
Wij hebben alle bestaande speelplein-
tjes, maar ook onze parken, pleintjes, 
enz. onderzocht en nagedacht hoe we 
dat beter kunnen maken. En we hebben 
ook gekeken naar mogelijke toekomsti-
ge parken en pleinen.

Vervolgens hebben we nagedacht over 
een visie op de lange termijn. Welke 
rode draden willen we altijd zien terug-
keren? Zoals jullie misschien weten, 
werkt de stad momenteel ook aan een 
mobiliteitsplan en een beleidsplan 
ruimte. Daarin zal vastgelegd worden 
hoe we het verkeer in Hoogstraten 
willen organiseren, maar ook hoe we de 
beschikbare ruimte in de toekomst gaan 
inrichten met bewoning, bedrijven, 
recreatie en natuur. Ons masterplan 
houdt daar rekening mee, maar het is 
wel een DOE-plan!

En daarbij hebben we voor ogen 
gehouden dat we de volgende zaken 
heel belangrijk vinden. Bij elke prioriteit 
plaatsen we ook een beeld van hoe dat 
eruit zou kunnen zien.
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1. Verbinden van publieke ruimten die belang-
rijk zijn voor kinderen en jongeren.

• Kinderen en jongeren moeten zich zelfstandig kunnen 
verplaatsen.

• Daarom maken we netwerken; van mini-netwerken binnen 
een buurt voor kinderen tot netwerken buiten de dorpen 
voor jongeren.

2. Maken van voldoende en verschillende 
soorten speel-, sport- en ontmoetingsplek-
ken in de publieke ruimte.

• Soms is dat met meer natuur en water, soms met wat meer 
aandacht voor sport of spel.

• Van 2 tot 99 jaar bruikbaar, maar net zoals gezelschaps-
spelletjes is een plek soms wat interessanter voor de 
kleintjes of pubers of dus iedereen.

3. Vergroenen van de publieke ruimte en 
 linken leggen met natuur. 

• Groene, propere ruimte met variatie en soms ook water 
nodigt uit om te ravotten, met elkaar af te spreken, enz.

• Onze jeugd is eigenlijk ‘generatie klimaatactie’. Dus door 
deze ruimte te ontharden en groener en blauwer te maken, 
willen we ervoor zorgen dat we tegen klimaatstootjes 
kunnen: droogte, wateroverlast, enz. Maar we willen ook de 
natuur met z’n beestjes en plantjes helpen!

 

Wist je dat… 
• we dit plan niet op ons volwasseneilandje alleen 

gemaakt hebben? We hebben het plan opgesteld 
na een bevraging van ongeveer 100 kinderen, 150 
jongeren en de jeugdraad.

• we gelukkig werden geholpen door de knappe 
koppen van Kind & Samenleving.

•  we niet overal speel- of sporttoestellen gaan 
plaatsen. Dat is te simpel! We willen vooral 
mooie, aantrekkelijke plekken maken. Speeltoe-
stellen zijn dan soms de kers op de taart!

Hoe gaan we 
nu verder?
• Aangezien we niet alles tegelijk kunnen doen, 

moet er eerst beslist worden welke prioriteiten 
we gaan leggen. Wat is er dringend? Welke kleine 
aanpassingen kunnen we nu al doen, met een 
groot effect? Met welk ander project kunnen we 
samenwerken?

• We moten op zoek gaan naar de nodige centen. 
Zijn er middelen op provinciaal of Vlaams niveau? 

• Om de plannen meer concreet te maken, moeten 
we nog verder in gesprek gaan met kinderen, 
jongeren en alle mensen uit de buurt.
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Kaap de
instagrampagina van
VisitHoogstraten en WIN!

Je hebt de #visithoogstraten vast al wel 
voorbij zien komen op Instagram, niet? 
#visithoogstraten leent zich dan ook 
perfect voor dieprode zonsondergan-
gen met de Sint-Katharinakerk op de 
achtergrond, voor gezellig fietsen langs 
de Mark of voor dat schuchtere hertje 
in Wortel-Kolonie. Picture perfect, maar 
dat kunnen jullie ongetwijfeld ook! 
Hoog tijd dus dat jij de instagrampagina 
van VisitHoogstraten overneemt en laat 
zien hoe het nog beter kan.

Hoe? 
Ben je tussen 14 en 25 jaar oud? Maak 
dan de beste foto’s van jouw favorie-
te locatie in Hoogstraten. Zorg dat je 
er zelf ook op staat, want dat maakt 
het nog leuker. Heb je meer dan één 
lievelingsspot in Hoogstraten? Geen 
probleem, je mag meer dan één foto 
posten. Zet jouw favoriete plaats in the 
picture en dat liefst op een originele, 
grappige, leuke, artistieke of buitenge-
woon extravagante manier. En vooral: 
vergeet de hashtag #visithoogstraten 
niet te gebruiken.
De social media-expert van de stad 
zoekt de origineelste foto uit. Je kan 
foto’s posten tussen 1 november en 1 
december 2021. 

Wat kan je winnen?
Een fotoreportage in Hoogstraten met 
10 van je vrienden. In het gezelschap 
van een professionele fotograaf cruisen 
jullie op elektrische steps doorheen 
Hoogstraten en worden de mooiste 
momenten vastgelegd. Je wordt ambas-
sadeur voor Hoogstraten én het gezicht 
van #visithoogstraten.

Begeleide winterwandelingen
Elke tweede zondag van november tot en met februari organiseert VisitHoogstraten 
gratis boeiende wandelingen, geschikt voor jong en oud.  De gids begeleidt de 
wandeling en vertelt je onderweg leuke weetjes. Maar er is meer: op elke wande-
ling staat een exclusief bezoek geprogrammeerd. Het gaat om bedrijven, musea 
of gebouwen die speciaal voor deze gelegenheid hun deuren openzetten. Trek je 
wandelschoenen aan en kom ze ontdekken.

TOERISME

Programma
• Zondag 14 november
 Wandeling Hoogstraten/Minderhout 

met een bezoek aan Taeymans Coffee.
 Taeymans Coffee is in Hoogstraten en 

omgeving al jaren een bekend begrip. 
Na enkele omzwervingen in de streek, 
heeft Taeymans Coffee zich in 2021 
definitief in Minderhout gevestigd. 
Kom de kunst van het koffiebranden 
ervaren, zien én proeven. 

 Startplaats: Hoefijzer (Lindendreef) 
Hoogstraten

• Zondag 12 december
 Wandeling Hoogstraten met een 

bezoek aan de expo ‘Catwalk’ in het 
Stedelijk Museum.

 Startplaats: zaal Pax, Dr. Versmis-
senstraat, Hoogstraten

• Zondag 9 januari
 Wandeling in Achtel met een bezoek 

aan Bijencentrum De Raam.
 Startplaats: kapel van Achtel, Rijke-

vorsel

• Zondag 13 februari
 Unesco Werelderfgoedwandeling in 

Wortel-Kolonie met een bezoek aan 
het Zouterover Experience Center. 

 Startplaats: Bezoekerscentrum De 
Klapekster, Kolonie 41, Wortel.

Praktisch
• De wandelingen zijn ongeveer 

8 km lang en starten steeds om 
13.00 uur. Het einde is voorzien 
omstreeks 17.00 uur. Per wande-
ling zijn er 30 plaatsen.

•  Inschrijven kan tot en met de 
zaterdag (15.00 uur) voorafgaand 
aan de wandeling, zolang er plaat-
sen beschikbaar zijn.

• Stevige wandelschoenen en een 
fluohesje zijn geen overbodige 
luxe.

• Inschrijven bij VisitHoogstraten 
 03 340 19 55 
 toerisme@hoogstraten.be
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Nieuw klimaatbos 
in Hoogstraten  
  kom jij mee planten op 4 december?

3.880 bomen en struiken liggen te popelen 
om geplant te worden. Zin om je schop in de 
grond te steken? Wij zoeken helpende handen! 
Haal op zaterdag 4 december vanaf 10.30 uur 
’s ochtends een pakketje bomen op en krijg 
tips over hoe en waar je de jonge boompjes 
plant. Het toekomstige bos ligt aan de rand 
van Hoogstraten op een perceel van wel 1,6 
hectare. Dat is bijna drie voetbalvelden groot! 
Trommel je hele gezin op om te komen helpen. 
Iedereen is welkom.

Die dag planten we een heleboel soorten in-
heemse bomen, zoals spork, zomereik en win-
terlinde. Onze insecten, vogels en zoogdieren 
vinden er alles dat ze nodig hebben. Zo krijg je 
een gezond bos dat barst van het leven en de 
klimaatverandering helpt tegen te gaan. Het 
toekomstige bos krijgt niet toevallig de naam 
‘Muntbos’. Op termijn zal het een stapsteen 
vormen voor dieren die gebruikmaken van het 
nabijgelegen ecoduct De Munt. 

De plantactie is een gezamenlijk initiatief van 
stad Hoogstraten, BOS+, Bosgroep Kempen 
Noord, De Ronde Tafel Hoogstraten en Regio-
naal Landschap de Voorkempen. De partners 
bieden je een kop warme chocomelk of soep 
aan voor je noeste arbeid.

Praktisch
• De plantactie vindt plaats vanaf 10.30 uur 

op de Achteraard (coördinaten: 
https://goo.gl/maps/u9ERkut5ZevPboDt7). 
• Kom zoveel mogelijk met de fiets of te 

voet. Parkeren met de wagen kan op de 
P+R parking  van Loenhout. De shuttle- 
huifkar brengt je van hieruit naar de 
plantlocatie. 

• Samen met onze burgemeester geeft 
minister van natuur Zuhal Demir het 
startschot van de plantactie. Het einde is 
voorzien rond 15 uur. 

• Let op! Draag stevige schoenen en neem 
werkhandschoenen en een spade mee. 

Leerlingen van 
De Meerpaal-Kiekeboe en
De Wijsneus startten met 
Kunstkuur
Gemeentelijke basisscholen De Meerpaal-Kiekeboe en De Wijsneus start-
ten in september met de workshop ‘Kunstkuur’. Zo’n 200 kinderen uit de 
twee basisscholen nemen deel. Via Kunstkuur gaat IKO De Kunstacade-
mie een driejarig samenwerkingsverband aan met basis- en secundaire 
scholen in en rond Hoogstraten, waarbij leerlingen kennismaken met 
het deeltijds kunstonderwijs, hun creatieve kant ontwikkelen en meer 
bijleren over culturele expressie en cultureel bewustzijn.

De leerlingen werken tijdens de Kunstkuur rond een specifiek thema. 
Voor de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van De Meerpaal is 
dat thema dit jaar ‘geluksvogels’. De leerlingen maken zelfportretten, 
tekeningen en schilderijen en denken op die manier na over wat ‘geluk’ 
en ‘gelukkig zijn’ voor hen betekent. In De Wijsneus werken de kleuters 
en leerlingen van het 2de, 4de en 6de leerjaar rond het thema ‘jungle’. 
De leerlingen gaan er in groep aan de slag en maken tijdens de lessen 
een heuse wereldreis. Ze zorgen ervoor dat hun creaties de schoolgangen 
omvormen tot een echte jungle.

De Meerpaal-Kiekeboe

De Wijsneus-Rooimans

De Wijsneus Worteldorp
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Iedereen weet dat je in De Mosten 
tijdens de zomer kan zwemmen en in de 
speeltuin spelen. Maar ook in de herfst 
en winter is het Hoogstraatse recreatie-
domein een bezoekje waard. Janne (10 
jaar) legt uit waarom.

“In de zomer komen we regelmatig 
zwemmen op de Mosten. Ik wacht tot 
mijn broer en zus wat groter zijn, zodat 
we samen het klimparcours tussen de 
bomen kunnen doen. Ik verjaar in de 
herfstvakantie en zou voor mijn verjaar-
dag graag gaan Halloweenklimmen. 
Griezelen én klimmen dat lijkt me extra 
spannend!

Op een zonnige dag in de herfst en de 
winter bezoeken we de speeltuin van de 
zwemvijver met een picknick. We maken 
er dan een hele dag van: in de speel-
tuin spelen we meestal in het kasteel, 
waar we ridder en prinsessen zijn. De 
dennenappels vliegen dan in het rond. 
Meestal tot mijn broer moet wenen, wat 
extra grappig is. 

Het water van de zwemvijver staat dan 
ook laag. Je kan niet zwemmen, maar 
we nemen altijd onze laarzen mee, dan 
kunnen we toch voorzichtig in het water 
en gaan we op zoek naar waterinsecten. 
Die proberen we dan te vangen met een 
emmer en een netje. Ik wil de diertjes 
altijd graag mee naar huis nemen, maar 
dat mag nooit. Misschien lukt het me dit 
jaar wel om er een paar mee te nemen… 
Wanneer we geen insecten kunnen 
vinden of het beu zijn, bouwen we een 
zanddorp bij het water of rond de water-
speelplaats.

Soms nemen we de fietsen mee. Dan 
rijden we op de kleine paadjes tussen 
de bomen rond de vijvers van De Mos-
ten. Mijn broer en ik durven ook van de 
grote bergen naar beneden komen. We 
moeten de fiets meestal wel omhoog 
duwen. Mijn kleine zus fietst niet graag. 
Wanneer wij fietsen, klimt ze op de 
houten hindernissen van het pagadder-
pad of doet ze alsof ze een paard is en 
springt ze over de paardenhindernis-
sen. Die staan verstopt in het bos en 
rond de vijver.

Mijn ouders lijken zich ook te amuse-
ren. Deze winter hebben ze beloofd om 
me mee te nemen op de geocacheroute. 
Dan zijn er opdrachten verstopt die je 
moet vinden met behulp van een gps op 
je smartphone. Bij elke opdracht is er 
een raadsel dat je moet oplossen, zodat 

Praktisch
• De zone van de zwemvijver en speeltuin is elke dag gratis te bezoeken 

tussen 10.00 en 16.00 uur en in het weekend tot 18.00 uur. De Tree-
house Bar is geopend in het weekend tussen 10.00 en 18.00 uur. 

•  Het pagadderpad, de geocache en de Natuurpuntwandeling zijn elke 
dag gratis beschikbaar. De bossen rondom de vijvers zijn vrij te gebrui-
ken om te fietsen, wandelen en ravotten. 

• Op de planning staan ook nog de Kerstmarkt, de Nieuwjaarsduik (kerst-
vakantie), de Aardbeicross en de Mostencross (eerste helft januari).

Op avontuur in De Mosten: 
een interview met Janne

je een code kan bemachtigen. Daar kijk 
ik ook naar uit.

Mijn ouders nemen, behalve een lekke-
re picknick, ook altijd hun verrekijkers 
mee. Op De Mosten zijn er verschillende 
watervogels en nu er minder bladeren 
aan de bomen hangen, zijn de bos-
vogels veel makkelijker te vinden. Ze 
hebben al een ijsvogeltje gezien bij het 
kanaaltje met de grote vissen. Dat von-
den ze wel héél spannend. Ik heb niets 
gezien, maar vond die vissen geweldig. 
Sommige zijn grote goudvissen en an-
dere lijken op haaien. Dat kan volgens 
mijn ouders niet, maar ik denk niet dat 
ze veel van vissen kennen…

Wanneer de zon begint onder te gaan, 
gaan we meestal terug naar de zwem-
vijver of de bank bij de grote vijver. Dat 
is de tijd dat de vleermuizen op jacht 
gaan. Dan vliegen ze rond op zoek naar 
insecten. Soms echt dicht bij je hoofd. 
Het lijkt dan wel of je ze kan pakken. Ik 
zet dan altijd mijn muts extra diep over 
mijn oren. Als het echt donker is, kopen 
we in de Treehouse Bar nog een warme 
wafel om te knabbelen in de auto op 
weg naar huis.
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Wij zijn er om 
jou te helpen!
Zit je met een vraag waarvoor je niet meteen bij je 
ouders, vrienden of school terechtkan? Of misschien 
zit je niet helemaal lekker in je vel? Daarvoor zijn wij 
er! Chat, mail of bel ons als je met iets zit! Of kom 
gewoon even langs. Je kan in Hoogstraten terecht bij 
volgende hulpverleners en diensten.

Yanka Claessens, 
jongerenwerker van 
Arktos
  
Wie ben je?
 Ik ben vormingswerker 
bij Arktos, een orga-
nisatie die werkt met 
jongeren. Wanneer 

kinderen en jongeren moeite hebben 
met het vinden van hun eigen talenten 
en kwaliteiten, zijn wij er om te zeggen: 
het kan wél! Ik ben in Hoogstraten actief 
als jongerenwerker voor het project 
NEXT. Dat gaat over het mentaal en 
psychosociaal welzijn van jongeren in 
de stad. Het doel is om zoveel mogelijk 
jongeren te bereiken en hen een stem 
te geven.

Waarvoor kunnen we bij jou terecht?
Alle vragen mogen en kunnen bespro-
ken worden. Van vrijetijd tot specifieke 
thema’s. De focus in het project NEXT 
ligt op mentaal welzijn, maar je kan 
ook voor de kleinste vragen of gewoon 
een babbel bij mij terecht. Op mij kan 
je vertrouwen. Je kan me zelfs gewoon 
aanspreken op straat. 

Waar kunnen we je vinden?
Ik ben voor, tijdens en na schooltijd 
aanwezig aan de secundaire scholen, 
bv. aan bushaltes of op pleintjes in de 
buurt van de scholen. Je herkent me aan 
m’n T-shirt, trui of jas van Arktos. Verder 
kan je me steeds bereiken via mijn 
instagrampagina Yanka_arktos. Ook 
via de site www.arktos.be kan je mijn 
contactgegevens terugvinden. 

Waar haal je voldoening uit?
Ik werk graag met jongeren, omdat elke 
jongere anders en uniek is en zijn of 
haar eigen pad kiest. Elk traject dat ik 
samen met jongeren afleg, is steeds 
anders en er zijn steeds andere uitda-
gingen. Ik leer ook nieuwe zaken van 
de jongeren zelf. Ik vind het geweldig 
als jongeren stappen zetten, zichzelf 
ontwikkelen en groeien in hun talenten.

Wie ben jij in het dagelijks leven?
• Mijn lievelingsgerecht is de klassieke 

vol-au-vent met frietjes van de 
 bomma :-)
• Ik luister een hele dag door muziek, 

dat helpt me te ontspannen en ik kan 
elk genre wel smaken. Het meeste 
luister ik naar popmuziek.

• Ik heb intussen al vier jaar een heel 

Top in je kop
Hoogstraten heeft de handen in elkaar geslagen met de buurgemeen-
ten Arendonk, Ravels, Merksplas, Rijkevorsel en Baarle-Hertog om 
kinderen en jongeren hulp te bieden als ze het moeilijk hebben. De 
bedoeling is dat we iedereen de weg wijzen naar goede geestelijke 
gezondheidszorg. Het kwam de laatste tijd vaak in het nieuws dat de 
wachtlijsten voor mentale hulp heel lang zijn. Daarnaast zijn er de 
laatste maanden veel mensen naar voren gekomen die extra aandacht 
vragen voor mentaal welzijn. Denk maar aan turnster Simone Biles 
tijdens de Olympische Spelen. Met Top in je Kop hopen wij dat deze 
wachtlijsten kunnen worden ingekort en dat iedereen snel op de no-
dige hulp mag rekenen. Op deze pagina’s geven we alvast een gezicht 
aan de welzijnswerkers die klaar staan om jou te helpen, als je over je 
problemen wil praten.
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actieve hond, Yerko. Onze dikste 
vriend gaat op bijna al onze wande-
lavonturen mee en geniet evengoed 
mee in de zetel van zijn dagelijkse 
portie knuffels. Verder hebben we 
nog een kat, Schweppes, die graag 
onze hond uitdaagt om te spelen.

• In m’n vrije tijd ben ik vrij actief, ik 
sport tot 5x per week. Ik doe aan 
voetbal, taekwondo, fietsen, wande-
len. Ahja, met een actieve hond zoals 
die van ons is dat heel noodzakelijk. 
Verder ben ik opnieuw gestart met het 
leren spelen van gitaar en djembé.

• Als we reizen is dat zowel naar de zon 
als naar de sneeuw, bv. naar de ber-
gen waar de natuur op haar mooist is.

• Mijn levensmotto is “wie niet waagt, 
wie niet wint & wat je nu niet kan, 
komt later wel, geef je dromen niet op 
en blijf geloven in jezelf, je kan meer 

dan je denkt.”

Jo Wittevrongel
van JAC Hoogstraten

Wie ben je? 
Ik ben jongerenwerker voor 
CAW De Kempen, afdeling 
JAC Hoogstraten. Ik on-

dersteun en begeleid jongeren bij al 
hun vragen en problemen. Het gaat dan 
over alle jongeren tussen 12 en 25 jaar 
die ondersteuning wensen. Wij helpen 
je door middel van gesprekken of via 
chat, en dat vooral op je eigen tempo. 

Waarvoor kunnen we bij jou terecht?
 Je kan met vragen over alle thema’s bij 
ons terecht. Het kan gaan over vriend-
schap, de scheiding van je ouders, 
alleen gaan wonen, relaties, studie, … 
Elke vraag waar je mee zit, kan je ons 
stellen. Samen gaan we dan op zoek 
naar antwoorden of oplossingen. 

Waar kunnen we je vinden?
Elke woensdag tussen 12.00 en 15.00 
uur staat onze deur open in de Lin-
dendreef 12 in Hoogstraten, en kan 
je binnenwandelen zonder afspraak. 
Daarnaast kan je ons ook bellen, 
whatsappen, sms’en, een bericht sturen 
via Facebook of Instagram. 

Waar haal je voldoening uit?
Ik vind het fijn om aan de slag te gaan 
met jongeren die hulpvragen hebben, 

omdat je samen heel wat stappen kan 
zetten en vooruitgang kan maken. Door 
op het tempo van de jongere te werken, 
kan ik ook samen met de jongere zoe-
ken naar welke ondersteuning voor hem 
of haar precies werkt.

Wie ben jij in het dagelijks leven?  
• Mijn lievelingsgerecht is zelfgemaak-

te pizza met champignons, paprika 
en kaas. 

• Mijn favoriete films zijn de trilogie 
van “Back to the future”. 

• Wij hebben twee katten: Peppa en 
Morris. 

• In m’n vrije tijd ben ik sinds mijn 15de 
trainer-coach in het volleybal, en daar 
kruipt veel van mijn tijd in. 

• Op vakantie: het liefst met het vlieg-
tuig naar Tenerife om te genieten van 
de zon en het zwembad. 

• Mijn levensmotto is “if you are not 
doing what you love, you are wasting 
your time.”

Ann 
Florizoone
van het onthaal-
team van Vrij CLB 
Kempen - Vesti-
ging Hoogstraten

Wie ben je?
Ik werk als pedagoge in het onthaal-
team van CLB Hoogstraten. Wij beant-
woorden vragen van leerlingen, ouders 
en leerkrachten. Je kan bij ons terecht 
voor gratis advies, informatie en bege-
leiding. We kunnen niet altijd op alle 
vragen een passend antwoord geven, 
maar dan zoeken we samen met jou 
waar je de antwoorden of het aanbod 
wel kan vinden. 

Waarvoor kunnen we bij jou terecht?
De vragen waarvoor je bij ons terecht-
kan, kunnen heel breed zijn. Zowel jij 
als je ouders kunnen op ons rekenen 
voor psychosociale hulp. Dat betekent 
dat we je helpen wanneer je je niet zo 

goed voelt in een groep of wanneer je 
je niet echt gelukkig voelt op school. 
Daarnaast helpen we ook met leren en 
studeren en begeleiden we je tijdens 
je schoolloopbaan. Je kan ook bij ons 
terecht voor preventieve gezondheids-
zorg. Dat wil zeggen dat we je onder-
steunen bij fysieke kwaaltjes of zorgen. 

Waar kunnen we je vinden?
 Je vindt ons op het adres Gravin 
Elisabethlaan 2 in Hoogstraten. 
Je kan ons ook steeds mailen of 
bellen wanneer je hulp nodig hebt 
(hoogstraten@vclb-kempen.be of 
03 314 39 70). Wil je direct met mij 
contact opnemen, dan kan dat op 
annflorizoone@vclb-kempen.be of 
via 0489 02 33 27.

Waar haal je voldoening uit?
 Ik doe dit werk graag, want jongeren 
zijn de toekomst. Alle kinderen en 
jongeren hebben recht op goed onder-
wijs en goede begeleiding. Elke dag is 
anders, boeiend en uitdagend!

Wie ben jij in het dagelijks leven? 
• Mijn lievelingsgerecht is tiramisu.
• Ik kijk graag naar Downton Abbey.
• We hebben thuis een kat en 7 kippen.
• In m’n vrije tijd doe ik graag aan 

tuinieren, bakken en koken, lezen en 
reizen.

• Op vakantie ga ik wandelen, fietsen, 
kamperen of naar een hutje in de 
bergen.

• Mijn levensmotto is “om goed voor 
anderen te zorgen, moet je eerst goed 
voor jezelf zorgen.”
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Charlotte 
Vermeiren 
van de sociale 
dienst

Wie ben je?
Ik werk als maatschappelijk assistent 
bij de sociale dienst van Hoogstraten. 
Iedereen kan soms wat extra hulp 
gebruiken. De sociale dienst staat dan 
klaar om te luisteren en te ondersteu-
nen waar dat mogelijk is. Iedereen kan 
bij de sociale dienst terecht wanneer 
het wat moeilijker gaat. 

Waarvoor kunnen we bij jou terecht?
Als jongere of student tussen 18 en 25 
jaar kan je bij ons terecht voor ver-
schillende zaken. Zo kunnen we samen 
bekijken hoe we je financieel kunnen 
ondersteunen indien je moeilijkheden 
hebt om de rekeningen te betalen. Of zit 
je in een dipje? Dan bekijken we samen 
welke ondersteuning of hulpverlening 
juist nodig is om je beter te doen voe-
len. Daarnaast kan de sociale dienst je 
ook ondersteunen wanneer je een zieke 
ouder hebt of verzorgt. We kunnen je 
ondersteunen in het levensonderhoud 
en bepaalde partners aanspreken die 
een deel van de verzorging op zich 
nemen. Kortom, de sociale dienst is 
er voor je tijdens moeilijke periodes. 
Wij luisteren naar je vraag of zorgen en 
bekijken hoe we je kunnen helpen en 
waar je recht op hebt. 

Waar kunnen we je vinden?
Je kan de sociale dienst bereiken op het 
nummer 03 340 16 01 of via 
socialedienst@hoogstraten.be. 

Wie ben jij in het dagelijks leven?
• Mijn lievelingsgerecht is sushi!
• We hebben een labrador, Ollie. 
• Op vakantie: het liefst ga ik op avon-

tuurlijke vakantie met de tent, mijn 
vriend en onze hond. 

• Mijn levensmotto is ‘geloof in jezelf!’

Week van de Pleegzorg

“Ik wacht nog op een goede match”
Op 12 november start de Week van de Pleegzorg. Pleegzorg betekent 
dat gezinnen zich inzetten om een kind of een jongere (of soms ook een 
volwassene) op te vangen, die om een of andere reden niet bij zijn of haar 
echte ouders kan blijven. Als pleegzorggemeente zet de stad Hoogstra-
ten pleegzorg graag mee in de kijker. Zo vind je tijdens de Week van de 
Pleegzorg in de bib van Hoogstraten een themastand en verschijnt er een 
ludieke oproep in het straatbeeld.

De Week van de Pleegzorg staat dit jaar in het teken van ‘matching’. Dat 
wil zeggen dat men nagaat welke pleegkinderen en pleeggezinnen het 
beste bij elkaar passen. Voor sommige groepen is het immers moeilijker 
om een goede match te vinden, bijvoorbeeld voor baby’s, tieners, kinde-
ren en jongeren met een handicap of broers en/of zussen die liefst samen 
in een pleeggezin terechtkunnen. Daarom is de dienst Pleegzorg altijd op 
zoek naar nieuwe pleegzorgers. 

Denk je dat jouw gezin zich als pleeggezin kan engageren voor korte of 
lange tijd? Dat kan bijvoorbeeld ook enkel in het weekend.  Ook wanneer 
een kind of volwassene in jouw gezin komt wonen, blijft de dienst pleeg-
zorg jullie begeleiden en samenwerken met andere belangrijke partijen, 
zoals de school, grootouders of de jeugdrechtbank.

Wil je meer weten over pleegzorg? 
Kijk dan op www.pleegzorgvlaanderen.be of bel naar 0800 30181.
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BIB

Maar een goede basis voor een leuk 
voorleeskwartier is natuurlijk het lees-
materiaal. Daarom hebben we in de bib 
een ruim aanbod aan voorleesboeken. 
Op de bibliotheekcatalogus (www.hoog-
straten.bibliotheek.be) vind je heel wat 
aanraders, geselecteerd per doelgroep.
Vier soorten voorleesmaterialen zetten 
we graag eens extra in de kijker.

1. Voorleesboeken
Naast de gewone prentenboeken die je 
kan voorlezen, vind je in elk van onze 
bibliotheken een speciale afdeling met 
voorleesboeken. Die zijn ideaal om een 
rustig moment te creëren, bijvoorbeeld 
vlak voor het slapengaan. De gekleurde 
streepjes op het etiket geven de gepas-
te leeftijd weer: paars voor 3-5 jaar en 
geel voor 6-8 jaar.

2. Voorleesrugzakjes
Niet veel tijd om boeken te zoeken? 
Dan zijn de voorleesrugzakjes echt iets 
voor jou. In de hoofdbib kies je uit twee 
soorten rugzakken. In de blauwe vind je 
tien boeken die op basis van de leeftijd 
gekozen zijn (0-3, 3-5 en 5-7 jaar). De 
roze rugzakjes zijn aan een thema 
gewijd, zoals letters, ridders en humor. 
Je neemt een rugzak naar keuze van de 
kapstok, gaat ermee naar de balie en 
je wandelt onmiddellijk met tien leuke 
voorleesboeken buiten. En daarvan kan 
je vier weken thuis genieten!

Eén kwartier, elk kind, 
elke dag: jij toch ook?
Iedereen die al eens heeft voorgelezen, zal het bevestigen: het 
is heel leuk om voorgelezen te worden, maar zeker ook om zelf 
voor te lezen. Even verdwijnt de wereld om je heen, terwijl je in 
het verhaal duikt. Je creëert ook een band met de persoon aan 
wie je voorleest. En voorlezen bezorgt niet alleen plezier, het 
is ook zeer nuttig! Het verhoogt de taalvaardigheid en stimu-
leert de fantasie en creativiteit. Niets dan voordelen dus.

3. Vertelplaten
Als je voor een originele leeservaring 
wil gaan, dan moet je zeker eens een 
kamishibai lenen. Zoals bij een echt 
theater zijn de deuren van het theater 
eerst gesloten, terwijl iedereen in span-
ning wacht. En als de deuren open zijn, 
kan je beginnen vertellen. De kinderen 
krijgen grote tekeningen te zien, terwijl 
jij achter je kamishibai de tekst van de 
vertelplaten voorleest.

4. Fundels
Fundels brengen prentenboeken tot 
leven. Het is een ‘bundel vol fun’ die de 
animatie van het prentenboek omvat, 
aangevuld met leuke activiteiten voor 
kinderen tussen drie en zeven jaar. 
Je kan ze voorlezen, samen lezen of 
zelfstandig laten lezen. Op reis en on-
derweg zijn de digitale prentenboeken 
een geweldige activiteit voor kinderen. 
Wanneer het boekje gedownload is, 
kunnen kinderen het boek ook offline 
beleven: lezen, educatieve spelletjes 
spelen, oefeningen oplossen en film-
pjes bekijken! Via je bibliotheekaccount 
kan je elk jaar 7 gratis fundels lenen en 
in schoolvakanties zelfs twee fundels 
extra per week.

Voorlezers gezocht!
De bibliotheek organiseert heel wat 
voorleesactiviteiten, zoals vaste voor-
leesuurtjes op woensdag (maande-
lijks, 14.00 tot 16.00 uur) en zaterdag 
(wekelijks, 10.00 tot 12.00 uur). Ook 
voor peuters van de kinderopvang, 
bij bibintroducties voor de basis-
school en in scholen organiseert de 
bib voorleesmomenten. Om dit te 
kunnen doen, zijn er heel wat voorle-
zers nodig. Wil jij je als vrijwillig voor-
lezer opgeven of heb je graag wat 
meer info? Mail naar bibliotheek@
hoogstraten.be, telefoneer naar 03 
314 32 61 of spring eens binnen!
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Je hebt zeker al gemerkt dat het ’s avonds weer vroeger donker is. 
De herfst is nu echt begonnen en de winter komt eraan. De komende maanden is het extra 

belangrijk dat je je laat zien in het verkeer. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen 
die met de fiets naar school, naar het werk, naar de winkel of naar een hobby rijdt. 

Soms zijn fietsers slecht zichtbaar door ontbrekende of slecht werkende verlichting of reflectoren. 
Soms is de verlichting wel in orde, maar wordt die helaas niet aangezet. Dan breng je jezelf en an-

deren in gevaar. Niet alleen de verlichting moet goed zijn, ook de andere onderdelen van je fiets zijn 
belangrijk. Veilig fietsen begint immers met een veilige fiets. Daarom krijg je van ons deze fiets-

controlekaart. Scheur of knip de kaart uit dit magazine en controleer je fiets, samen met je mama of 
papa. Kruis aan wat niet in orde is en laat je fiets herstellen bij een fietsenmaker als dat nodig is. 

P.S.: Deze fietscontrolekaart mag ook gebruikt worden voor de fiets 
van je broer, zus of (groot)ouder. Hoe meer veilige fietsen, hoe beter!

Veilig fietsen begint met 
een veilige fiets!
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Bike2School schiet uit de startblokken
Sinds begin dit schooljaar hebben de lagere schoolleerlingen van VBS Spijker en 
VBS Scharrel samen al meer dan 9000 fiets- en stapkilometers afgelegd. Dat is in 
vogelvlucht even ver als van Hoogstraten tot Zuid-Afrika! Hun duurzame ver-
plaatsingen van en naar school worden automatisch geregistreerd via het project 
Bike2School. Dit project is van start gegaan in 14 Kempense gemeenten en twee 
Hoogstraatse scholen nemen hieraan deel.

Wat zeggen de cijfers na 5 weken fietsen, steppen en stappen?
• 330 Hoogstraatse leerlingen nemen deel aan Bike2School.
• Op vijf weken tijd hebben zij samen 9.145 kilometer afgelegd: 6.222 kilometer 

met de fiets en 2.923 kilometer te voet.
• Op die manier hebben zij 768 liter brandstof bespaard en 176.148 calorieën 

verbrand. Wauw!
• Samen hebben zij al 3081 bucks verdiend. Een buck is een digitale munt met 

een waarde van 0,10 euro. Met deze bucks kunnen de kinderen een beloning 
kopen, zoals een ticket voor De Mosten of een cadeaubon van VisitHoogstraten.

Wat vinden de kinderen ervan?
“Ik vind Bike2School een leuke actie. Je kan online je gespaarde punten zien en 
dat inspireert.” (Nienke, 6de leerjaar) 

“Ik fiets nu meer dan vroeger. Als het droog weer is, dan kom ik met de fiets.” 
(Daan, 4de leerjaar)

Dubbele bucks in de wintermaanden!
In de wintermaanden (van 1 november tot en met eind februari) kunnen jullie 
dubbele bucks verdienen. Dus zeker blijven fietsen, steppen en stappen! Jullie zijn 
goed bezig. En jullie mama’s en papa’s ook!

Dit initiatief wordt gecoördineerd vanuit het streekproject Kempen2030 van IOK, met de 

steun van EFRO Vlaanderen GTI Kempen, de Vlaamse overheid en de Provincie Antwerpen.

Schildertalent
fleurt fietsstraat op
in Meersel-Dreef
Heb je al gemerkt dat de leerlingen 
van Gemeenteschool ’t Dreefke hun 
schildertalent hebben bovengehaald 
om van het fietspad vlakbij hun 
school een stappad te maken? Het re-
sultaat is prachtig! Het is één van de 
veranderingen die worden uitgetest 
in de schoolomgeving in Meersel-
Dreef. De grootste verandering is de 
invoering van eenrichtingsverkeer in 
de Kapelweg. Deze straat wordt ook 
getest als fietsstraat. Jullie moeten 
als fietsers en stappers de nodige 
ruimte krijgen, zeker in de schoolom-
geving.

De testmaatregelen in Meersel-Dreef 
zijn een onderdeel van het project 
School-straten en zijn er gekomen na 
gesprekken met de leerlingen, het 
schoolteam, de ouderraad, buurtbe-
woners en de lokale politie.

Meer informatie vind je op www.
denkmee-hoogstraten.be/projects/
school-straten-t-dreefke. 
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Onze inleefreis naar 

Za-Kpota
Zo’n scenario hadden we nooit zelf kunnen bedenken

Op 11 september vertrokken zeven Hoogstraatse 
jongeren, samen met een aantal begeleiders van de 
stad, op inleefreis naar onze partnergemeente 
Za-Kpota in Benin. Tijdens de reis wisselden de jonge-
ren ter plaatse ideeën uit met lokale leeftijdsgenoten 
en werkten ze rond thema’s zoals afval en welzijn. 
Tijdens een inleefcafé op 16 oktober vertelden ze over 
hun ervaring in Benin, die plots moest stopgezet wor-
den omdat ze in quarantaine moesten.

Laura Brosens-Peeters:
 “Overal waar we kwamen, werden we gevolgd door een 
enorme groep mensen en kinderen. We werden steeds vrolijk 
en enthousiast onthaald. Zo werd er bij de verwelkomingen in 
de verschillende dorpen veel gezongen en gedanst. Het leek wel 
alsof we heel beroemd waren.”

Maartje Van Aperen: 
“Wanneer we een dorpje in Za-Kpota bezochten, werden we 
steeds onthaald door een heleboel enthousiaste kindjes. Zonder 
gêne zongen, klapten en dansten ze er op los voor heel onze 
groep. Wat een ongelofelijke ervaring!”

Marieke Sysmans:
“Jeugdbewegingen zijn heel populair in 
Hoogstraten, maar dat is ook zo in 
Za-Kpota!  Één namiddag in de week 
komen kinderen van alle leeftijden van heel 
het dorp samen om spelletjes te spelen, 
vrienden te maken en plezier te hebben met 
de begeleiding van ASEZ. ASEZ is de lokale 
jeugdvereniging van Za-Kpota. Bij ASEZ zijn 
alle kinderen welkom om een leuke namid-
dag te beleven en nuttige dingen bij te leren, 
zoals het telen van groentjes via hun tuintje. 
Of ze kijken naar filmpjes op de filmmuur die 
onze voorgangers in 2018 hebben gebouwd.”

Tuur Lauryssen:
“Een reis naar het onbekende. Een reis vol ver-
rassingen, die ik nooit had kunnen voorspellen. 
Een reis vol lachende, spelende en enthousiaste 
kinderen. Het was ongetwijfeld een ervaring die 
ik me voor de rest van mijn leven zal herinneren. 
We hebben de lokale cultuur leren kennen, samen 
gezongen en gedanst, maar bovenal plezier 
gemaakt. Het was een echt privilege om met de 
lokale jongeren kennis te maken en een manier 
om nieuwe vrienden ‘pour la vie’ te maken.”

Anke Brosens:
“Net zoals wij hier in Hoogstraten veel landbouw-
velden hebben, hebben ze dat in Benin ook! We 
hebben een heel groot rijstveld bezocht, iets dat we 
toch niet direct hier in de buurt kunnen vinden. Het 
werd al wat later en de zon begon rustig onder te 
gaan, wat was dat een mooi beeld!”
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  Doe mee aan de schrijfmarathon van 

Amnesty International!
Amnesty International streeft naar een rechtvaardige 
wereld, waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft 
en in vrijheid kan leven. Waar onrecht heerst en men-
sen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie; ze 
onderzoeken het onrecht, voeren acties en schrijven 
brieven. Want brieven kunnen mensenlevens verande-
ren. Naast de maandelijkse schrijfacties organiseert 
Amnesty jaarlijks tijdens de maand december een 
schrijfmarathon. En natuurlijk doet Hoogstraten weer 
mee! 

Hoe neem ik deel? 
Deelnemen aan de Schrijfmarathon kan de hele 
maand december. Vraag de voorbeeldbrieven en 
-kaartjes aan en we bezorgen ze per mail of bij jou 
thuis, samen met de nodige informatie. Je kan ze 
aanvragen bij Staf Coertjens (staf.coertjens@telenet.
be of 0496 27 92 96) of Els Jacobs (meyvis.jacobs@
scarlet.be of 0485 37 21 48). Ook in de Wereldwinkel 
en de Bibliotheek kan je de nodige informatie, voor-
beeldbrieven en solidariteitskaartjes vinden. Omdat 
alles gegroepeerd wordt via het kantoor van Amnesty 
International, moet je geen portkosten betalen. 

Op 22 december vanaf 18.00 uur zijn jullie van harte 
welkom in zaal Pax om de brieven en kaartjes te ver-
zamelen, andere Amnestysupporters te ontmoeten en 
uiteraard ook om ter plaatse nog brieven of kaartjes 
te schrijven. Vanaf 20.00 uur sluiten we dan onze 
schrijfmarathon af met een optreden van niemand 
minder dan Jef Martens en Charel Huet. Ondertussen 
kan je genieten van een drankje en een hapje om jullie 
te bedanken voor jullie inzet. Noteer de datum alvast 
in jullie agenda! Lukt die dag jou niet, dan kan je de 
brieven en kaartjes deponeren bij Staf, Els, de bib of 
de Wereldwinkel.

Ook voor scholen
Jaarlijks vormen ook meer dan 100.000 leerlingen in 
Vlaanderen een gigantisch schrijfteam voor mensen-
rechten. Op vrijdag 11 februari 2022 is het opnieuw 
Schrijf-ze-VRIJdag. Meer dan 500 scholen kruipen dan 
in de pen. Doet jouw school al mee? Spreek er een 
leerkracht over aan en schrijf je in via de website van 
Amnesty International Vlaanderen (www.amnesty-in-
ternational.be/schrijf-je-in-voor-schrijf-ze-vrijdag-di-
gitaal). 

Tot schrijfs?

 

Thaïs Brosens:
“We trokken in de voormiddag met handschoenen en vuil-
niszakken de straat op. Daar raapten we al het afval van de 
grond. Al snel kwamen er heel wat kinderen naar ons toe. In 
eerste instantie bekeken ze ons raar aan en vol onbegrip. Na 
het zien van onze handelingen, waren ze er meteen mee weg. 
De kinderen deden ons na en raapten ook het afval op om dat 
vervolgens in een vuilniszak te doen. 

Het was fijn om te zien dat ze dit spontaan en vol enthousiasme 
meededen! Hopelijk herhalen ze dit nog regelmatig als ze afval 
zien liggen.”

Jinse Brosens:
“Zaterdagochtend kregen we echter minder goed nieuws. We kregen 
telefoon dat we in contact gekomen waren met iemand die positief 
testte op het coronavirus. Ondanks dat we geen ‘hoog risico’-contact 
waren, namen we uit alle veiligheid meteen afscheid van de jongeren 
van Za-Kpota, pakten onze koffers en vertrokken met ons busje richting 
de hoofdstad, Cotonou, om ons daar de volgende dag zo snel als mo-
gelijk te laten testen. Pas na twee weken quarantaine mochten we nog 
eens buitenkomen voor een leuke toeristische uitstap met de boot naar 
Ganvié, een dorp op palen in het water. Waar bij ons in België de grote 
supermarktketens en vele auto’s als evident beschouwd worden, is dat 
in Ganvié een heel ander verhaal. Het enige vervoersmiddel in dit dorp 
is de boot. De boot wordt hier dan ook voor álles gebruikt. Naar de lo-
kale handelaars varen voor verse vis, met de kookpotten op de boot om 
een lekkere maaltijd te bereiden voor het hele gezin, ... wat een unieke 
levensstijl, wat een onvergetelijke ervaring.”



 

Wij hebben het 
perfecte cadeau voor jou!

Stad Hoogstraten biedt ieder 
kind en iedere jongere tot 18 
jaar een gratis UiTPAS aan. 
De UiTPAS is een spaarkaart 
waarmee je punten verzamelt 
telkens je deelneemt aan een 
activiteit in je vrije tijd. Ga je 
zwemmen, doe je een uitstap 
met Vlieg, bezoek je de bib,… 
je wordt beloond iedere keer 
dat je doet wat je graag doet. 
En die punten? Die ruil je in 
voor vette voordelen!

UiTPAS Kempen!?
De UiTPAS Kempen is een kaartje 
waarmee je punten spaart. Uiteraard 
is er ook een handige UiTPAS-app (wij 
zijn niet allemaal dinosaurussen in het 
gemeentehuis!) waarmee je punten kan 
sparen. Je kan punten sparen bij alle 
UiTPAS-organisatoren in Hoogstraten, 
maar ook bij iedere organisator in onze 
regio Kempen én in héél Vlaanderen, 
overal waar gewerkt wordt met UiTPAS 
(dus bijvoorbeeld ook handig als je gaat 
studeren in Gent, Leuven of Hasselt!). 
Dat zijn duizenden plaatsen waar je 
punten kan sparen. Organisatoren in 
Hoogstraten zijn bijvoorbeeld Sportoa-
se Stede Akkers, de bibliotheek, het 
gemeenschapscentrum, speelpleinwer-
king,… Het aantal organisatoren blijft 
steeds groeien! Je spaart dus punten 
gewoon door te doen wat je graag doet!

Boem! Duizend punten, 
en nu? 
Ben je een krak en spaarde je heel 
wat punten bij elkaar? Dan kan je die 
omruilen voor tal van voordelen. Gratis 
toegang tot De Mosten, kortingen op 
culturele activiteiten, gratis drankjes 
(geen alcohol onder de 16 jaar, hé!), 
gratis toegang tot musea over heel 
Vlaanderen tot zelfs een exclusief huis-
kamerconcert! Kortom, zotte voordelen 
die je enkel en alleen maar punten 
kosten. En die punten verdien je super 
simpel. Daar moet je toch niet over 
twijfelen dan? 

Kansenkaart
Heb je soms het gevoel dat je weleens 
leuke activiteiten moet missen omdat 
ze te veel centen kosten? Ook dan kan 
UiTPAS handig van pas komen. Als 
je in aanmerking komt (bijvoorbeeld 
verhoogde tegemoetkoming van de 
mutualiteit), geeft jouw UiTPAS je maar 
liefst 80% korting op de basisprijs! 
Deze korting krijg je bij alle UiTPAS-
-organisatoren in onze regio Kempen 
(Hoogstraten, Lille, Turnhout, Oud-Turn-
hout, Beerse, Vosselaar en Ravels). 

Gimme! Gimme! Gimme!
Nu je helemaal warm loopt voor de 
UiTPAS is de vraag natuurlijk: waar kan 
je die UiTPAS Kempen krijgen? Je kan 
jouw gratis exemplaar laten aanmaken 
bij de hoofdbibliotheek en de balie van 
VisitHoogstraten (de nieuwe naam van 
Toerisme Hoogstraten). De UiTPAS is 
gratis voor iedere Hoogstratenaar tot en 
met 18 jaar. 

Jong &
actief? 
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VRIJE TIJD 

De Sint 
komt naar Hoogstraten

Op 27 november komt Sinterklaas, ver-
gezeld door heel wat Pieten, op bezoek 
in Hoogstraten.  Vanaf 14.00 uur maakt 
hij met een huifkar een rondrit over de 
Vrijheid. Om 15.00 uur wordt hij door 
onze burgemeester ontvangen in het 
stadhuis.

Alle kinderen van Hoogstraten zijn van 
harte welkom om bij de Sint langs te 
komen aan het stadhuis tussen 15.00 
en 17.00 uur.

Voor de kleintjes

Tip: breng je eID of kidsID mee. Zo verloopt 
de registratie véél sneller en eenvoudiger. 
Heb je geen eID of KidsID, dan kan je even-
tueel je persoonsgegevens alvast op een 
briefje noteren. Zo kunnen onze medewer-
kers gezwind jouw UiTPAS aanmaken! 

Meer info: 
www.hoogstraten.be/

uit-in-hoogstraten/uitpas-kempen 



 

pianospelen. Onze leerlingen waren onder de indruk 
en telkens als ik vreesde dat hun aandacht zou gaan 
verslappen, gebeurde er iets onverwachts. Uit een 
van de verhuiskisten kwam op mysterieuze wijze een 
witgeklede jonkvrouw die met het verhuisduo een 
Russisch lied begon te zingen.

Of de leerlingen doorhadden dat de jonkvrouw eigen-
lijk dood was, maar geen afstand kon doen van haar 
spullen (haar verleden) en daarom de overstap naar 
het ‘eeuwige’ niet durfde maken, laat ik in het mid-
den. Haar gekibbel met het olijke duo verhuizers over 
een kostbare vlo die de man per ongeluk uit een doos-
je had laten ontsnappen, was voor de kinderen een 
van de hoogtepunten. De technieker van het toneel-
gezelschap zorgde ervoor dat er elke keer een rood 
lichtje (dat de vlo moest voorstellen) van het ene per-
sonage naar het andere sprong. Nadat de verhuizers 
de jonkvrouw hadden kunnen overtuigen om alles los 
te laten, zong het trio nog een prachtig driestemmig 
lied. Daarna stapte de overledene in haar verhuiskist 
en verdween op z’n David Copperfields.

Later zat ze naast de Rus in de bestelwagen naar ons 
te wuiven, terwijl de leerlingen van ’t Spijker en onze 
school met verbazing luid applaudisseerden. Veel 
Russische woorden heb ik niet onthouden, maar onze 
leerlingen hebben kennisgemaakt met voor hen niet 
alledaagse muziek verpakt in ludiek toneelkunstpa-
pier. Deze firma mag geRUSt nog eens komen. Dank 
je wel, GC!

Luc Rombouts
Leerkracht derde leerjaar Klein Seminarie 

Gezant van het GC

Waarover zou deze voorstelling gaan? Dit vroegen 
we ook aan onze leerlingen in een leerplein over de 
voorstelling. De leerlingen van de twee derdes en 
het vierde werden door elkaar gemengd (dat kan nu 
eindelijk!) om in groepjes Russische woorden te leren, 
Matroesjka’s te ontwerpen en de Kozakkendans te 
dansen. We gaven ook even mee hoe ze zich best 
zouden gedragen in een theaterzaal.

Maar wat bleek? Toen we op de bewuste dag ter plaat-
se kwamen, vertelde Geert Dehertefelt (de program-
mator van het GC) ons doodleuk dat het allemaal op 
de parking te doen was en dat er ‘bewust’ te weinig 
plaatsen waren voor de kinderen. “Dat hoort bij het 
stuk.” Oei, een ongestructureerd boeltje is niet echt 
iets waar leerkrachten tuk op zijn. Wordt het zo’n 
voorstelling? 

Toen de leerlingen met het logische geduw en “waar 
moet ik zitten, meester?” eindelijk allemaal zaten, 
kwam een verhuiswagen van de firma “Rus en Co-
men” aangereden. Zij moesten hier zijn om  een erfe-
nis van een Russische dame af te leveren. Ze vroegen 
hulp van de achterste rij leerlingen om enkele dozen 
mee uit te laden. Daar mochten ze op gaan zitten! 
Oké, vandaar die bewuste chaos. Wel goed gevonden. 
Ik was al wat meer op mijn gemak.

Naast veel dozen met brieven en werken van Rus-
sische componisten, stond er ook een piano in de 
bestelwagen. Blijkbaar was de overleden dame een 
zangeres die vroeger met veel componisten dweepte. 
Tsjaikovski, Rachmaninov, Moessorski, Glinka. Hun 
muziek passeerde letterlijk de revue, want de Rus 
en Comen kunnen blijkbaar ook zeer goed zingen en 
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De Rus en Comen mogen nog eens komen!
Verslag van een schoolvoorstelling

“23 september 2021: theatervoorstelling in het Gemeenschapscentrum “De Rus en Comen” (voor 3de en 4de 
leerjaar)”, stond er in de outlook-agenda van de lagere school van het Klein Seminarie.
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in HOOGSTRATEN
In deze publicatie nemen we alle Hoogstraatse activiteiten op die 
we kunnen terugvinden in de databank van ‘Uit in Vlaanderen’. Or-
ganiseer je een of andere activiteit – groot of klein – en heb je graag 
dat jouw evenement op deze pagina’s terechtkomt. Ga dan naar de 
website www.uitinhoogstraten.be en voer daar de gegevens van 
jouw activiteit in

     Fietszoektocht met rebus 
     en kinderraadsels
Vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot zondag 7 
november 2021
Omgeving Meerle
Organisator: Gezinsbond Meerle
Prijs: € 3  
Tickets: VVV Hoogstraten, Paters Meer-
sel-Dreef en ’t Winkeltje bij Bart en Vera 
Meerle
Info en inschrijven: 03 315 09 99
gezinsbondmeerle2013@gmail.com 

Tentoonstelling: Catwalk – kleding in de 
Kempen tussen 1850-1950
Vanaf zaterdag 31 juli 2021 tot zondag 19 
december 2021 van 14.00 tot 17.00 uur op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag
Begijnhof 9 2320 Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum Hoogstraten
Prijs: gratis
Info: 03 340 19 80-museum@hoogstraten.be 

Hoe dieren de wereld zien – Het dierenrijk 
door een andere bril
Donderdag 28 oktober van 19.30 tot 21.30
Klein Seminarie  - Vrijheid 234 - Hoogstraten
Organisator: Davidsfonds Academie
Prijs 42 euro basistarief, 37 euro voor leden
Info: 03 314 49 24 of 016 31 06 70 
hoogstraten.davidsfonds@telenet.be 

Shape, shade & silence
Vrijdag 29 oktober om 13.00 uur tot zondag 
31 oktober om 18.00 uur
Galerie ‘Expo 38’ - Begijnhof 38
 Hoogstraten

Expositie Sint-Lucia kapel in Meersel-Dreef
Zaterdag 30 oktober tot zondag 31 oktober, 
zaterdag 6 november tot zondag 7 novem-
ber en zaterdag 13 november tot zondag 14 
november van 10.30 tot 17.00 uur
Meersel 24
2328 Meerle
Organisator: Schilders van de Witte Hûskes
Prijs: gratis
Info: 0480626779

           Griezeltocht
            Van 30 oktober tot 7 november 2021

       Vertrekpunt:  Markenhof
Koestraat, Minderhout
Individuele wandeltocht van ongeveer 5 
kilometer. Met behulp van een plannetje 
op je smartphone loop je met je gezin een 
route en tijdens de route vind je borden 
met een QR-code. Scan de code en je hoort 
een gedeelte van een griezelverhaal. Er is 
een keuze voor kinderen onder de 10 jaar 
en voor boven de 10 jaar. 
Gratis voor kinderen tot 12 jaar
Organisator:  KWB Minderhout
Info: Albert.vanbouwel@telenet.be - 
0477/937985

Bos voor iedereen: het Merkske
Zondag 31 oktober 2021 van 14.00 tot 16.00
Infopaneel Halsche Beemden
Gouverneursbossen 2322 Minderhout
Organisator: Natuupunt Markvallei
Prijs: gratis
Info en inschrijven:
info@natuurpuntmarkvallei.be 

Film – De avonturen van No No
Woensdag 3 november van 13.00 tot 23.00
Auditorium IKO-Buizelstraat 11 Hoogstraten
Organisator: GC Hoogstraten
Prijs: 2 euro basistarief, 1,60 euro met 
abonnement GC Hoogstraten
Info: www.hoogstraten.be/gchoogstraten 

Infosessie buddywerking ArmenTekort
Donderdag 4 november en woensdag 17 
november van 20.00 tot 21.30 uur
Online
Organisator: ArmenTekort
Prijs: gratis
Info en inschrijven: www.armentekort.be/
buddy/infosessie/ 

Schapenwolkjeswit: Over slaaprituelen
Vrijdag 5 november van 9.30 tot 10.30 of van 
10.30 tot 11.30 uur
Bibliotheek - -Lindendreef 1 - Hoogstraten
Organisator: Gezinsbond Hoogstraten, 
Huis van het Kind Hoogstraten
Prijs: gratis
Info en reservatie: 0499 19 57 57
bieke.roovers@gezinsbondhoogstraten.be 

Urban Run Hoogstraten
Zaterdag 6 november van 13.00 tot 22.00
Startpunt: Rabboenizaal Spijker
Lindendreef 37 - 2320 Hoogstraten
Organisator: Run for Life
Prijs: variabel
Info en tickets: www.runforlife.be

In de voetstappen van de landlopers
Zondag 7 november van 10.00 tot 16.00
Kolonie 41 - 2320 Hoogstraten
Organisator: PASAR Schilde-’s-Gravenwezel
Prijs: 1,50 euro
Info: 0494 57 07 89
Jefdemayer1957@gmail.com

Tweedehandsbeurs Meerle
Zondag 7 november van 13.00 tot 15.00
Parochiezaal Ons Thuis - Gemeenteplein 2
2328 Meerle
Organisator: Gezinsbond Meerle
Prijs: 3 euro
Info: 03 295 33 09

Infoavond ‘Temperamentvolle kinderen’
Woensdag 10 november van 20.00 tot 22.00
Zaal De Welgezinde – Stadhuis Hoogstraten
Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten
Organisator: Opvoedingswinkel Hoogstraten
Prijs: gratis
Info en inschrijven: 03 270 06 73
inschrijven@olo.be 

DIALOOGvliegers in Hoogstraten 
Woensdag 10 november 2021 – 19.30 uur
Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1B, 
2320 Hoogstraten
Donderdag  25 november 2021 – 18.30 uur 
Penitentiair schoolcentrum van Hoogstraten , 
Gelmelstraat 131, Hoogstraten 
Met ‘Vliegende vragen, gevleugelde antwoor-
den’ gaan vrije burgers en gedetineerden van 
het Penitentiair School Centrum Hoogstraten 
met elkaar in dialoog. Die dialoog laten we 
over en weer vliegen met DIALOOGvlieger-
tjes. 
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kijken &luisteren

doen
leren

voor kinderen en jongeren
Omdat we in dit Info’zine bijzondere aandacht besteden aan jongeren, hebben we de 

evenementen voor kinderen en jongeren extra in de aandacht gezet in deze UiT-agenda.

‘Vliegende vragen, gevleugelde antwoorden’ 
is initiatief van het Regionaal netwerk DIA-
LOOG Kempen i.s.m. de gemeente Merkplas 
en de stad Hoogstraten in het kader van het 
Vlaams Project DIALOOG. 
Wil je graag meedoen? Stuur dan een mail 
naar christa.truyen@avansa-kempen.be 
Prijs: Gratis 

Tweemanscollectief VETO
Zaterdag 11 november van 19.15 tot 23.00 uur
Rabboenizaal Spijker - Lindendreef 37
2320 Hoogstraten
Organisator: GC Hoogstraten 
Prijs: 12 euro niet-leden, 9,60 euro abonne-
menthouders
Info en tickets: www.hoogstraten.be/
gchoogstraten

Dromen van het hoge Noorden
Donderdag 13 november 19.15 tot 23.00 uur
Rabboenizaal Spijker - Lindendreef 37
2320 Hoogstraten
Organisator: GC Hoogstraten 
Prijs: 12 euro niet-leden, 9,60 euro abonne-
menthouders
Info en tickets: www.hoogstraten.be/
gchoogstraten

Tweede wandeling Markdal
Zondag 14 november 2021 om 14.00 uur
Klooster Meersel-Dreef - Dreef 38
2328 Meersel-Dreef
Organisator: Wandelclub Markdal
Prijs: 0,50 euro per wandeling, 3 euro voor 
heel het seizoen
Info: 0473 68 23 54 of 0473 52 45 71

Winterwandeling Hoogstraten/Minderhout  
bezoek Taeymans Coffee
Zondag 14 november 
Hoefijzer (Lindendreef) - 2320 Hoogstraten
Organisator: VisitHoogstraten
Prijs: gratis
Info en inschrijven: 
toerisme@hoogstraten.be 

Taal in het bos – herfstwandeling 
Zondag 14 november van 14.00 tot 17.00 uur
Kolonie 41 - 2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: gratis
Info en inschrijven: taalinhetbos@natuur-
puntmarkvallei.be 

Een beetje meer - pop-up markt
Zondag 14 november van 11.00 tot 16.00 uur
21 standhouders bieden zelfgemaakte 
producten aan.
Schutterslokaal - Slommershof 16
2320 Hoogstraten
Prijs: gratis
Info: 0498 534 136 | 
marleen1272@gmail.com

Workshop Drums Fit
Woensdag 17 en 24 november van 20.00 tot 
21.00 uur
Vrijheid 234  - 2320 Hoogstraten
Organisator: Ferm Hoogstraten
Prijs: 7 euro leden, 10 euro niet-leden
Info en inschrijven: fermhoogstraten@
hotmail.com 

Foto-café: Mist
Vrijdag 19 november van 19.00 tot 21.00 uur
Kolonie 41 - 2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: gratis
Info: verschraegen.wim@telenet.be 

Senior Fit
Vrijdag 19 en 26 november, 3, 10 en 17 de-
cember, 14, 21 en 28 januari, 4 en 11 februari 
telkens van 10.00 tot 11.00 uur
Polyvalente zaal Sportoase
Katelijnestraat 31 - 2320 Hoogstraten
Organisator: Stad Hoogstraten
Prijs: 15 euro voor 10 lessen (eerste les te 
betalen)
Info en inschrijven: 03 340 19 11
onthaal@hoogstraten.be 

 Theatervoorstelling ‘Wa Make’
Vrijdag 19 nov. van 19.15 tot 23.00 uur 
Rabboenizaal Spijker - Lindendreef 37
Hoogstraten
Organisator: GC Hoogstraten 
Prijs: 12 euro niet-leden, 9,60 euro abonne-
menthouders
Info en tickets: 
www.hoogstraten.be/gchoogstraten

Concert met solist Jan De Maeseneer
Zaterdag 20 nov. van 19.30 tot 23.00 uur
Rabboenizaal Spijker - Lindendreef 37
2320 Hoogstraten
Organisator: Fanfare Hoogstraten
Prijs: 12 euro basistarief, 10 euro VVK
Info en tickets: 
fanfarehoogstraten@hotmail.com 

Koloniewandeling
Zondag 21 november van 14.00 tot 17.00
Kolonie 41 - 2320 Hoogstraten
Organisator: Natuurpunt Markvallei 
Prijs: gratis
Info en inschrijven: gidsenwerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be 
 

        Kunstendag voor kinderen: 
        Zondag 21 november 
 Museum Hoogstraten - Begijnhof 9
2320 Hoogstraten
Organisator: Museum Hoogstraten
Prijs: gratis
Info: 03 340 19 80
museum@hoogstraten.be 
 

        Sinterklaas 
        in Hoogstraten
Zaterdag 27 nov van 14.00 tot 17.00 uur
Vrijheid 2320 Hoogstraten
Organisator: Dorpsraad Hoogstraten, met 
steun van stad Hoogstraten, Unizo en 
HoHo
Prijs: Gratis

         Sprookjes
         Passa Il Tempo
Zaterdag 27 nov.  van 19.15 tot 23.00 uur
Een magische vuurperformance voor ieder-
een! Een voorstelling over het verglijden 
van de tijd, met vuur, circus, objecttheater 
en fysiek theater, voor kinderen en volwas-
senen van iedere leeftijd. Waar wacht je 
nog op? Reis met ons mee! 
Taverne De Zevenster - Dreef 42
2328 Meersel-Dreef
Organisator: GC Hoogstraten
Prijs: € 12, € 9,60 voor abonnementhou-
ders
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KINDEROPVANG

Benieuwd wat de kinderen van de nieu-
we opvang vinden? We vroegen het aan 
Lore, Emmelise, Lynn, Lena, Michelle, 
Elien, Amber, Lucas, Lynn, Mila en 
Antje. 

Er zijn een aantal dingen anders in de 
kinderopvang sinds dit schooljaar. Kun-
nen jullie daar iets meer over vertellen? 
“Vorig jaar gingen we naar de Bezige 
Bij. Nu heet dat Stekelbees. Er zijn nu 
veel meer ‘juffrouwen’ en een grote 
verandering is dat we nu binnen én bui-
ten kunnen spelen. Als we aankomen, 
moeten we nu onze naam zeggen en 
als we naar huis vertrekken, moeten we 
soms wachten.“

Wat vinden jullie van jullie nieuwe 
opvang?
“Binnen is er nu een hele kast vol speel-
goed waar we zelf uit kunnen kiezen 
wat we willen doen. Er zijn boekjes, 
stiften,… Er is ook een pingpongtafel, 
daar wil iedereen altijd mee spelen. Dat 
is superleuk.” 

“Er zijn ook meer ‘juffrouwen’ en we 
vinden het leuk dat de ‘juffen’ van de 
Bezige Bij er ook nog zijn. Enkel is 
het soms jammer dat we op de nieu-
we speelplaats geen draaipalen en 
toestellen hebben zoals op de vorige 
speelplaats.” 

“We kunnen nu ons huiswerk ook tij-
dens de opvang maken. Voor sommige 
kinderen is dat goed, omdat zij het thuis 
minder goed kunnen. Voor sommige 
kinderen is het moeilijker als ze het 
huiswerk niet goed snappen. “

Als jullie zouden kunnen kiezen over wat 
jullie mogen doen in de opvang, wat 
zouden jullie dan nog willen? 
“Springtouwen of op stelten lopen. 
Zwemmen is ook heel leuk. Als we 
binnen iets kunnen veranderen, dan 
zou er een binnenspeeltuig komen en 
een ballenbad waarin je kan duiken, 
of een colazwembad! Nu mogen we al 
pingpongen, maar badminton lijkt ons 
ook leuk om binnen te doen.” 

Er zijn een aantal veranderingen gebeurd in de kinderopvang 
in Minderhout tegenover vorig jaar. De lagereschoolkinderen 
gingen vorig jaar nog naar de Bezige Bij. Nu doet Ferm de 
opvang in Minderhout. De kleuters kenden Ferm al. De bege-
leiders van de lagereschoolkinderen bestaan nu uit een aantal 
bekende en nieuwe gezichten die voor Ferm werken. 

We gingen een kijkje nemen in de ‘nieuwe’ opvang in ’t Markenhof. Dat is de paro-
chiezaal van Minderhout waar Luc en nog een heleboel andere Minderhoutenaren 
hard hebben gewerkt tijdens de coronaperiode. De ruimtes zien er nu spiksplinter-
nieuw uit. Sinds september mogen de kinderen van de lagere school hier binnen-
spelen of huiswerk maken tijdens de uren van de opvang. 

Kinderopvang
in Minderhout

De afgelopen jaren heb ik heel graag in 
de Bezige Bij gewerkt. Het is gek om nu 
voor een ander team te werken en het 
voelt jammer genoeg nog niet zoals er-
voor. Toch ben ik heel blij dat ik nog voor 
de kinderen kan blijven zorgen. Op de 
speelplaats wordt er veel gevoetbald. We 
missen soms de speeltuigen en zandbak. 
Wel kunnen de kinderen nu ook binnen-
spelen in het Markenhof. Dat vind ik een 
pluspunt. 
May, kinderbegeleidster

“Het is nog even aanpassen aan de nieu-
we opvang. Zo moeten we sinds dit jaar 
ook inschrijven voor onze kinderen die 
op de lagere school zitten. In de Bezige 
Bij werkten ze niet met zo’n systeem. Wel 
merk ik dat onze kinderen heel graag naar 
de opvang komen. Dat is natuurlijk heel 
fijn om weten als ouder.” 
Mama met twee kindjes in de opvang

Ik ben heel trots dat de opvang van Ferm 
in onze vernieuwde zalen kan plaatsvin-
den, dichtbij de school.  Mijn wens is 
dat de kinderen graag naar ’t Markenhof 
komen, ook als ze later ouder zijn. Op 
die manier blijft onze culturele parel in 
Minderhout hopelijk nog heel lang voort-
bestaa
Luc, secretaris van parochiezaal 
‘t Markenhof 
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Goe Bezig

Normaal staat er in Info’zine een 
fotorubriek, Terugblik genaamd. 
Voor dit jeugdnummer hebben 
we deze fotorubriek omge-
bouwd tot een Goe Bezig-ru-
briek. Er zijn de voorbije maand 
immers heel wat initiatieven 
geweest, die we willen bekronen 
met een grote duim.

1. Het Hoogstraatse Zwemteam (HoZT) 
heeft fantastisch gepresteerd op de 
provinciale jeugdkampioenschappen 
in Antwerpen. Ze sleepten maar liefst 
21 medailles in de wacht. Blikvangers 
waren Ayla Willaert met 8 medailles, Eli-
na Van De Cloot met 6 medailles en Jill 
Graham met 3 keer edelmetaal. (foto: 
HoZT)

2. Leerlingen van IKO werkten enthousiast 
mee aan de creatie van de muurschilde-
ring bij de stelplaats van De Lijn. (Foto: 
Arnold Wittenberg) 

3. Weer een gezellige drukte op de Dag 
van de Jeugdbeweging op 22 oktober. 
Jammer genoeg moeten we het stellen 
met een foto van twee jaar geleden, 
omdat dit magazine al op 21 oktober 
naar de drukkerij moest. Maar we willen 
toch zeker alle leiders, leidsters en ver-
antwoordelijken van de Hoogstraatse 
jeugdverenigingen in dit jongerennum-
mer in de bloemetjes zetten. 

 Keibedankt! 

2

3
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BERICHTEN

11.11.11 maakt muurschildering
’Doe maar, heel graag.’ reageerde Guido van De Lijn op de vraag van 11.11.11 of zij de 
lelijke kale muur van de stelplaats in Hoogstraten mochten gebruiken voor hun jaarlijkse 
campagne. Ondertussen zijn we een dik coronajaar en een kleurrijke muurschildering 
verder.

Het ontwerp is gemaakt door Henk van Dijk (afgestudeerde specialisatiejaar schilderen 
IKO). Samen met medestudenten kleurde hij alles in op de muur. Net als vele kunstwer-
ken heeft de muurschildering een titel, mural4change.

Zij die een mondje Engels spreken, begrijpen meteen dat er een boodschap in zit. Aan 
jullie om het te ontdekken of bedenken. Dat is waar kunst met een boodschap over gaat. 
Wil je het antwoord graag weten? Hou dan de pagina van Hoogstraten Gaat Mondiaal op 
Facebook of Instagram in de gaten.

We kunnen alvast wat tipjes van de sluier lichten
• 11.11.11 had in 2020 als campagnethema ’changemakers’.
• 11.11.11 strijdt samen met vele mensen en organisaties voor een rechtvaardige wereld. 

Een wereld waar iedereen gelijke kansen krijgt om een mooie toekomst op te bouwen.
• Of kijk op de website 11.be voor meer info!

Plantgoedactie
Pluk binnenkort kraakverse 
snacks uit je eigen tuin

In de lente zijn er bessen, in de zomer 
snoep je van fluweelzachte frambozen en 
in september oogst je bramen, appels en 
peren of hazelnoten.  En weet je wat het 
fijnste is? Ook vogels, vlinders en bijtjes 
zijn zot van al deze bomen en struiken. 
Samen met Natuurpunt organiseert stad 
Hoogstraten weer de jaarlijkse plant-
goedactie, waarbij je eetbare struiken 
en bomen kan bestellen. Streekeigen 
plantgoed is aangepast aan ons klimaat en 
minder ziektegevoelig. De planten hebben 
hierdoor betere groeikansen. De opbrengst  
gaat naar natuurgebieden in Hoogstraten.

Plaats je bestelling voor 10 november. De 
planten kunnen op 11 december afgehaald 
worden op de gemeentelijke werkplaats 
tussen 8.30 en 9.30 uur. Betalen doe je 
vooraf via overschrijving op BE73 8601 
1267 3360 van Natuurpunt Markvallei. Vul 
het bestelformulier in op www.hoogstra-
ten.be/webformulier-plantgoedactie of 
haal de bestellijst in Bezoekerscentrum De 
Klapekster.

20 november: feestelijke opening Raadhuis Meerle!
Haal de toeters en bellen maar boven, want dat zullen wij ook doen bij de feestelijke opening van het Raadhuis in Meerle. 
Op zaterdag 20 november is iedereen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en te genieten van tal van 
activiteiten in en rond het gebouw. We maken er als het ware een klein volksfeest van!
Na een jaar van ingrijpende renovatiewerken zijn we opgetogen om het Raadhuis opnieuw te openen. Met de nieuwe 
invulling door het lokaal dienstencentrum (LDC) en de bibliotheek blazen we nieuw leven in het gebouw en laten we het 
opnieuw een centrale plaats innemen in het lokale dorpsleven van Meerle. Een mooie stap in het verhaal van ‘Meerle, Ons 
Dorp’. 

Aandachtige inwoners stelden natuurlijk vast dat het Raadhuis al sinds 18 oktober geopend is. Vanaf dan hebben de BiB 
en LDC geleidelijk hun werking opgestart. Dat gaf hen de gelegenheid om nog wat laatste aanpassingen te doen en alles 
helemaal op punt te zetten. Maar een feestelijke opening kan natuurlijk niet achterwege blijven en die voorzien we op 
zaterdag 20 november tussen 10.30 en 17.00 uur. 

De dag wordt afgetrapt met een officiële opening van het gebouw. Je kan doorlopend het nieuwe Raadhuis bezoeken. Er 
zijn ook heel wat activiteiten waar je aan kan deelnemen, zowel in als rond het gebouw. We voorzien ook een dorstles-
sende receptie in de polyvalente zaal 4-5-6 waar je getrakteerd wordt op een muzikaal programma en meerdere initiaties. 
Kortom, er zal meer dan genoeg te beleven zijn. Wees welkom!  Het volledige programma kan je vinden op www.hoogstra-
ten.be/raadhuis. 
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Infosessie: 
verplichte conformiteitsat-
testen voor huurwoningen 

Op donderdag 2 december 2021 organi-
seert stad Hoogstraten een infosessie rond 
de verplichte conformiteitsattesten voor 
huurwoningen die nieuw op de huurmarkt 
komen. Professor Daily Wuyts bespreekt de 
belangrijkste wijzigingen in het verhuur-
dersdecreet en er komt ook een deskundige 
woonkwaliteit van IOK spreken. 

Praktisch:
• Aanvang: 20.00 uur
• Locatie: Zaal De Welgezinde in het 

stadhuis van Hoogstraten (Vrijheid 149,  
Hoogstraten).

• Inschrijven is verplicht via  wonen@
hoogstraten.be of telefonisch op 03 
340 19 19. 

Hulp nodig bij de aanvraag 
van je retroactieve premie?

Heb je zonnepanelen en een digitale meter 
of wordt er voor 31 december 2023 een digi-
tale meter bij jou geplaatst? Dan kan je een 
retroactieve premie aanvragen. De premie-
aanvraag moet binnen de 6 maanden na de 
plaatsing van je digitale meter aangevraagd 
worden. Je kan vanaf oktober 2021 tot 1 april 
2022 ook een bijkomende premie van 1163 
euro aanvragen indien je al een warmte-
pomp met digitale meter hebt.  

Onze dienst wonen staat je hierover graag 
te woord in de week van 15 november. Neem 
zeker je eindafrekening mee of een docu-
ment waarop de EAN-code van de elektrici-
teit staat. Je kan je afspraak aanvragen via 
wonen@hoogstraten.be of telefonisch op 03 
340 19 19.

Onze 
Hoogstraatse 
Tuinrangers 
vliegen erin!
Half oktober startten onze Hoogstraatse Tuinrangers met hun tuinsafari’s. De 
afgelopen maanden werden zij opgeleid door Inverde om aan de slag te kunnen 
gaan in de Hoogstraatse tuinen. De Tuinrangers geven tips om de biodiversiteit te 
verbeteren en droogte tegen te gaan. Neem nu een stuk gazon dat je omvormt tot 
een bloemenweide. Het resultaat is niet alleen een streling voor het oog, maar ook 
de hemel op aarde voor veel insecten. Insecten bestuiven op hun beurt bloemen 
en zijn een voedselbron voor vogels. Voor je het weet, gonst je tuin van het leven. 
Missie geslaagd!

Ben je benieuwd naar wat er allemaal leeft in je tuin? Voel je het kriebelen om er 
een klimaatbestendig paradijsje van te maken? Ben je op zoek naar bijvriendelijke 
tips? Ben je op zoek naar gratis tuinadvies? Surf naar www.tuinrangers.be en vraag 
een tuinsafari aan.

 Gezocht: 

vrijwilligers voor het kerstfeest
Sinds 2010 slaan Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, Buurtwerking (Sociaal huis - 
OCMW), De Toevlucht en VTI Spijker de handen in elkaar om op kerstavond een 
gezellig samenzijn te organiseren voor mensen die eenzaam zijn en/of minder 
financiële mogelijkheden hebben. Voor hen wordt dan een lekker en uitgebreid 
kerstmaal klaargemaakt.

Op 24 december 2021 bieden de organisatoren naast het klassieke kerstdiner 
ook een afhaalmaaltijd aan. Hiervoor zijn een heleboel helpende handen nodig 
op donderdag 23, vrijdag 24 en maandag 27 december. Wil je mee je handen uit 
de mouwen steken, stuur dan een mailtje naar kerstfeest@tverzetje.be of vul het 
formulier in op www.tverzetje.be/index.php/kerstfeest.  

Financiële steun voor het kerstfeest is ook altijd welkom. Dit kan door een bijdra-
ge te storten van 9,00 euro (de kostprijs van één kerstmaal) of een veelvoud ervan 
op het rekeningnummer IBAN BE86 9731 4102 0250 op naam van ‘t Ver-Zet-je met 
mededeling ‘kerstfeest’.
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Magd Adriaenssen uit de 
Hazenweg in Meerle is de 
winnaar van de fotowedstrijd 
in Info’zine van oktober. Zij 
zag dat de foto van het gele 
huis genomen is in de Gelmel-
straat 9 in Hoogstraten .

Magd wint een Hoogstraatse 
cadeaubon, af te halen bij 
VisitHoogstraten. 

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord tot 10 november 2021 naar de com-
municatiedienst van Hoogstraten op communicatie@
hoogstraten.be of telefoneer naar 03 340 19 50. Je mag 
maximum één antwoord per gezin insturen. Uit de juiste 
antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar. 
Vergeet niet om je contactgegevens te vermelden, an-
ders kom je niet in aanmerking.

Nieuwe Nieuwe 
fotofoto

  Op zoek naar bouwgrond? 
 

Op zoek naar BOUWGRONDBOUWGROND
Stad Hoogstraten verkoopt 11 bouwgronden in de verkaveling Zuid-
-Oost-centrum. Het gaat meer bepaald om gronden gelegen in de 
straten Rombout Keldermansstraat, Marcel Rosiersstraat en Maria 
Verhoevenstraat in Hoogstraten. Het gaat om het lotnummer 3  en 
de lotnummers 15, 19, 20, 21A, 22A, 23A, 24A, 38, 45A, 46A. 

Hoe kies je een perceel? 
De makkelijkste manier om jouw perceel te kiezen is dat je op voor-
hand voor jezelf een lijstje maakt. Daarop geef je je voorkeursper-
ceel aan en maak je een rangschikking van percelen van eerste, 
tweede, derde … keuze.

Je kan je inschrijven per post (Stadsbestuur Hoogstraten, dienst 
administratie ruimte,  Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten) of per mail 
(administratie.ruimte@hoogstraten.be) tussen 3 november en 13 
december 2021. Bij inschrijving moet je volgende zaken indienen: 
een kopie van je identiteitskaart, attest van gezinssamenstelling, 
getuigschrift van woonst (met historiek), een inschrijvingsformulier 
en een verklaring van de ontvanger van registratie waaruit blijkt 
dat je geen eigenaar bent van een andere woning of bouwgrond in 
volle eigendom (verkrijgbaar op het registratiekantoor).

Info: Dienst Ruimte 03 340 19 10 – 03 340 19 44 of  administratie.
ruimte@hoogstraten.be. Bekijk ook de plannen op www.hoogstra-
ten.be/nieuws/12-bouwgronden-te-koop-in-zuid-oost-centrum.
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Manager Ruimte
Voltijds – niveau A4a – A4b

Functie
Als manager ruimte ben je verantwoordelijk voor de werking en organisatie van de afdeling ruimte van 
de stad Hoogstraten, met als diensten 
• Stadsontwikkeling
• Stadspatrimonium 
• Stadsprojecten 

Je bouwt een sterke afdeling uit in overleg met de experten (ruimte, mobiliteit, infrastructuur en land) 
en met de coördinatoren stadsontwikkeling, stadsprojecten en stadspatrimonium. 

Profiel
• je beschikt over een masterdiploma;
• je hebt minstens 3 jaar ervaring als leidinggevende.

Aanvullende voorwaarden
Je beschikt over een rijbewijs B

Domeinbeheerder recreatiedomein de Mosten
26,6/38° (70%) – niveau B1-B3

Functie
Als domeinbeheerder ben jij verantwoordelijk voor het beheer van het recreatiedomein. In 
samenwerking met de domeinverantwoordelijke volg je de dagelijkse werking van de zwemvijver op. 
Als beheerder ben je daarnaast ook verantwoordelijk voor de uitbouw van het recreatiedomein tot een 
sport-, spel- en vrijetijdshub in Hoogstraten. Hiervoor werk je samen met interne en externe partners

Profiel
• je beschikt over een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld;
• je beschikt over een diploma hoger redder.

Aanvullende voorwaarden
•  Je beschikt over een rijbewijs B
• je bent bereid tot avondwerk in het hoogseizoen.

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 

stadsbestuur op zoek naar:

Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor één van deze functies door je motivatiebrief, cv en een kopie van het vereiste diploma 
te mailen naar jobs@hoogstraten.be of op te sturen naar: Dienst HRM, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.

Meer info
Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden vind je op

www.hoogstraten.be/vacatures..

VACATURES
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Catwalk: ontwerp je eigen totebag
Workshop voor jongeren van 6 tot 18 jaar
Weet jij welke kleren mensen 100 jaar geleden droegen? Wat was toen de mode? 
Op zondag 21 november 2021 kan je dit allemaal ontdekken in onze gratis workshop. Van 14u tot 17u mag je samen met je 
vrienden en familie een totebag versieren. Deze katoenen tas mag je daarna ook gratis mee naar huis nemen. Ben je tussen de 
6 en 18 jaar, hou dan zeker deze zondag vrij in je agenda. Ga aan de slag met textielstiften, Parijse kant en veel meer.  Voor je 
kleinere broertjes en zusjes zijn er kleurplaten. Iedereen is een kunstenaar. Teken de kleurplaat in en neem hem mee naar het 
museum. Wie weet hangt hij binnenkort mee in de tentoonstelling? 


