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BESTE LEZER

Om dit voorwoord te schrijven, heb ik nog eens teruggegrepen 
naar mijn nieuwjaarsbrief van begin 2021. Toen had ik het over 
‘hoop’. Hoop dat jullie snel een vaccin zouden kunnen krijgen. 
Hoop dat jullie weer zouden kunnen overgaan tot jullie normale 
leven. Hoop dat we onze familie en vrienden weer stevig in 
onze armen zouden kunnen sluiten.

Vandaag, zowat een half jaar later, staan alle signalen op 
groen. Het COVID-19-virus trekt zich stapje voor stapje terug uit 
onze lijven en uit onze samenleving. We maken weer plannen 
om op vakantie te gaan, om uitstapjes te maken, om feesten 
te geven en om tentoonstellingen, voorstellingen en optredens 
te gaan bezoeken. We voelen een grote opluchting nu het erop 
lijkt dat we een onbezorgde vakantie gaan kunnen beleven. 
Daarom haal ik mijn wenslijst nog eens boven:

• Ik wens je toe dat je een geweldige vakantie mag beleven, 
met je gezin, met je familie of met je vrienden. Een echt 
deugddoend verlof waarin je de batterijen weer kan opladen 
na anderhalf jaar van onrust en beperkingen.

• Ik wens je toe dat de vaccinaties aan het huidige tempo 
mogen doorgaan, zodat iedereen boven 18 jaar aan het 
einde van de zomer volledig is gevaccineerd en de laatste 
beperkingen achterwege kunnen worden gelaten.

• Ik wens je toe dat je binnenkort dat vervelende mondmasker 
niet langer hoeft te dragen en dat je niet meer overal je 
handen hoeft te ontsmetten (al blijft regelmatig handen 
wassen te allen tijde een goed idee      )

• Ik wens je toe dat je je weer overal in Hoogstraten vrij kan 
bewegen, dat je onbekommerd op café of restaurant kan 
gaan of kan gaan winkelen en daarbij niet meer hoeft op te 
letten hoeveel mensen in je nabijheid staan.

• Ik wens onze dorpen toe dat ze hun kermissen mogen 
houden.

• Ik wens onze verenigingen toe dat ze hun activiteiten weer 
voluit kunnen ontplooien. 

• Ten slotte wens ik aan onze dokters, verpleegkundigen en 
verzorgenden dat corona geen mensen meer ernstig ziek 
maakt of doet overlijden. Zodat jullie een beetje rust krijgen 
na een hectische periode.

We zijn nog niet helemaal waar we moeten zijn, beste mensen.  
Zolang je nog niet volledig gevaccineerd bent, zolang er nog 
bepaalde beperkingen gelden, zolang het virus nog onder ons 
is, wees alsjeblieft voorzichtig. Hou je aan de regels, het hoeft 
nog maar even. We zijn bijna de tunnel uit. In de loop van deze 
zomer stappen we in het licht. Geniet ervan. 

Marc Van Aperen 
Burgemeester

 

 INFO’ZINE Hoogstraten 07-08/2021 | 3



4 | INFO’ZINE Hoogstraten 07-08/2021

ERFGOED Vlaamse regering 
investeert in Hoogstraats 

erfgoed

Minister Diependaele tekende de subsidieovereenkomst 
in de Sint-Katharinakerk.

De unieke Eeuwfeestkapel van het Klein-Seminarie krijgt 
zijn vroegere luister terug.

Dit gerestaureerde glasraam uit de 16de eeuw toont opnieuw 
zijn prachtige kleuren in de zijbeuk.
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Een plekje op de Werelderfgoedlijst 
voor Wortel-Kolonie?
De kans dat Wortel-Kolonie binnenkort op de UNESCO-Werelderfgoedlijst komt 
te staan, is een stuk groter geworden. Het erfgoeddossier ontving namelijk een 
positief advies van ICOMOS. ICOMOS is een non-gouvernementele organisatie die 
zich bezighoudt met de bescherming en het behoud van erfgoed. Dat een Vlaams 
landschap een plaatsje op de Werelderfgoedlijst verovert, is nog nooit gebeurd. 
Eind juli wordt in China officieel beslist of Wortel-Kolonie haar plekje op de Werel-
derfgoedlijst mag opnemen. Wij duimen alvast!

De Boomkes verkeersvrij in juli en augustus 

Om in te spelen op de uitdagingen waarmee Wortel te maken heeft of krijgt, en om 
de volledige kracht van het dorp te benutten, is een participatieve analyse van Wor-
tel gemaakt,  waaraan een groep van een 40-tal ambassadeurs van uiteenlopende 
leeftijden en achtergronden meewerkten. In de participatieve dorpsverkenning, in 
de werksessies en in de bijkomende gesprekken definieerden ze vier belangrijke 
thema’s waarrond acties opgezet worden binnen het dorpontwikkelingskader, dat 
de mooie naam Wortel 2030 heeft meegekregen.
 
Het startschot van Wortel 2030 wordt gegeven op vrijdag 2 juli om 20.00 uur in de 
zomerbar in de Boomkes, waar alle Wortelnaren hartelijk op zijn uitgenodigd.
Het stadsbestuur en de ambassadeurs van Wortel 2030 hebben ervoor gezorgd dat 
De Boomkes verkeersvrij worden gemaakt in juli en augustus en dat het pleintje 
wordt opengesteld voor alle inwoners. Iedereen is welkom om te komen spelen, 
sporten, picknicken of gewoon om elkaar eens te ontmoeten voor een babbeltje. 
Ook de verenigingen zijn welkom om activiteiten te organiseren. Om je gratis aan te 
melden of te zien wat er gepland is in De Boomkes kan je mailen naar  
Wortel2030@gmail.com.

    Op 23 juni was het Dag van de Mantelzorger
 
De inzet van mantelzorgers heeft zo’n grote waarde in het leven van hulpbehoeven-
den, daarom zetten we hen graag eens in de bloemetjes. Een welgemeende dankje-
wel voor al jullie hulp… iedere dag weer! 

Wanneer je als mantelzorger vragen hebt kan je steeds terecht bij mantelzorgcoach 
Joke Van Leeuwenborgh (Joke.Vanleeuwenborgh@hoogstraten.be | 03 340 16 00).

BERICHTEN

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed 
Matthias Diependaele kwam op bezoek 
in Hoogstraten en heeft het licht op 
groen gezet voor twee nieuwe restau-
ratiefases voor erfgoedmonumenten in 
Hoogstraten: de Sint-Katharinakerk en 
het Klein Seminarie. De Vlaamse rege-
ring kent voor deze restauratiefasen 4,7 
miljoen euro toe.

Restauratie van het Klein 
Seminarie in Hoogstraten
Het Klein Seminarie in Hoogstraten 
is één van de belangrijkste art-deco 
schoolgebouwen van Vlaanderen. De 
eerste restauratiefase van het Klein 
Seminarie in Hoogstraten gaat om het 
exterieur van de voorbouw. Deze res-
tauratie vangt aan in 2022. De tweede 
restauratiefase, waarvoor de Vlaamse 
regering 2,7 miljoen euro geeft, zal 
ervoor zorgen dat het interieur van 
de voorbouw volledig kan aangepast 
worden aan de hedendaagse standaar-
den met nieuwe klaslokalen en een 
leraarslokaal.

Restauratie van
de Sint-Katharinakerk 
in Hoogstraten
In 2018 kende de Vlaamse Regering 
een meerjarenovereenkomst goed om 
het schip en het interieur van 
de Sint-Katharinakerk te 
restaureren. De restauratie-
werken worden over 7 jaren 
gespreid, waarvoor een totaal-
bedrag van 6,3 miljoen euro 
is voorzien. Straks starten we 
met de derde restauratiefase, 
waarbij het koor wordt aange-
pakt, zowel de buitenkant als 
de binnenkant. De schitterende 
gebrandschilderde glasramen uit 
de 16de eeuw in het hoogkoor, 
die een Europese reputatie genie-
ten, worden daarbij ook aange-
pakt. Daarvoor heeft minister 
Diependaele nu twee miljoen euro 
vrijgemaakt. 

Voor jouw

zorg en inzet

Elke dag weer! 

W E E S  T R O T S  O P  J E Z E L F
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GEZONDHEID

Gun jezelf een beloning
Je haalt meer vreugde uit je bewegingssessies, als je jezelf een 
beloning gunt. Maak dan wel een gezonde keuze zoals: 
• tijd maken voor je familie en vrienden: probeer bij hen langs te 

gaan. Je kan ook bellen, maar doe dat liefst staand of wandelend.
• vroeger stoppen met werken, als dat kan. Staand vergaderen 

verloopt overigens vaak sneller dan zittend.
• genieten van je favoriete drankje: bv. een frisse muntthee, of een 

lekker stuk fruit (misschien wel onze Hoogstraatse aardbeien).
• gezellig samenkomen met vrienden op een terrasje, waar je dan 

natuurlijk met de fiets naartoe gaat.

Geef jezelf een complimentje na een gezonde dag
Ben jij goed aan het bewegen deze week? Sla jezelf dan gerust op 
de borst daarvoor, want elke beweging is een overwinning. Wens je 
spiegelbeeld een dikke proficiat.  
Zie je dat collega’s of vrienden goed bezig zijn, geef hen dan ook 
eens een compliment. Dat geeft ook jou voldoening.

Kies voor plezier, met volle goesting
Complimentjes en beloningen alleen zullen je niet aan het bewegen 
houden. Kies zo veel mogelijk voor activiteiten en aanpassingen aan 
je levenswijze die je leuk vindt. Ga voor beweging die volledig jouw 
ding is. Alleen zo zul je het volhouden. Fietste je bijvoorbeeld ooit 
graag? Haal dan je stalen ros opnieuw van stal! Dat is nog goed voor 
het milieu ook. Soms loont het ook om even te volharden in iets dat 
op het eerste gezicht niet zo fijn lijkt. Na een tijdje word je er beter 
in en vind je het zelfs leuk!

Minder zitten en meer bewegen is goed voor je. Dat 
hoeven we eigenlijk niet te herhalen, het is immers 
wetenschappelijk bewezen. Maar het is best uitda-
gend om dat vol te houden. Heb je moeite om gemo-
tiveerd te blijven? Beloon jezelf dan af en toe voor je 
geleverde inspanning.

Meer plezier 
als je beweegt

Maak kennis met onze nieuwe 
Bewegen Op Verwijzing-coach

Stad Hoogstraten is sinds enkele jaren aange-
sloten bij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’.  
Dit initiatief helpt mensen die onvoldoende 
bewegen op weg naar een actiever en gezon-
der leven. Artsen kunnen mensen met een 
gezondheidsrisico doorverwijzen naar een 
beweegcoach. Want bewegen is vaak het beste 
medicijn. 

Beweeg je minder dan 30 minuten per dag 
en zit je bijna de ganse dag? Of ondervind je 
problemen om voldoende te bewegen, bv. door 
een ziekte, een fysieke beperking, lusteloos-
heid of kopzorgen, financiële beperkingen…? 
Denk je dat je gezondheid gebaat zou zijn 
bij meer beweging? Overweeg dan eens een 
deelname aan Bewegen Op Verwijzing en 
vraag info aan je huisarts. Als je meedoet, krijg 
je een coach, die voor jou een beweegplan op 
maat samenstelt. De coach helpt je op weg 
en motiveert je om vol te houden. Dankzij 
Vlaamse steun profiteer je als deelnemer van 
voordelige tarieven. Je betaalt slechts 5 euro 
per kwartier voor een individuele sessie en 1 
euro per kwartier voor een groepssessie. Heb 
je recht op een verhoogde tegemoetkoming? 
Dan kan je zelfs een verminderd tarief aanvra-
gen; het gaat hier dan om 20% van de normale 
prijs.

Zonet is er een nieuwe Bewegen Op Verwijzing-
-coach gestart voor inwoners van Hoogstraten 
en Merksplas: zijn naam is Pieter Wijgers. Hij 
begeleidt je deskundig naar een actiever en 
gezonder leven.

Meer info en contact:
• hoogstraten@bewegenopverwijzing.be

• www.hoogstraten.be/bewegenopverwijzing 

SAMEN bewegen
gezondSAMEN

Wil je meer 
bewegen maar 

weet je niet hoe? 
Contacteer je huisarts 
en dan zien we elkaar

 binnenkort
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ONDERWIJS

Straffe dames over de generaties heen...
Vijf generaties aan moeders en dochters 
die elkaar opvolgen. Dat komt niet 
vaak voor, zo’n vijfgeslacht. De mater 
familias is Anna Bastijns (97 jaar), zij 
woont in blok A van woonzorgcentrum 
Stede Akkers. Zij wordt gevolgd door 
haar dochter May Brosens (75 jaar), 
haar kleindochter Kristel Jespers (53 
jaar), haar achterkleindochter Ellen 
Verschueren (27 jaar) en haar achter-
achterkleindochter Marlou Faes (twee 
weken oud). We wensen hen nog veel 
geluk toe, samen met hun familie. 

Goe
Bezig!

Inschrijvingen 
voor instappertjes

Kinderen die volgend schooljaar 2,5 jaar worden 
kunnen voor het eerst naar de kleuterschool. 

Is jouw kind nog niet ingeschreven in een 
basisschool? Dan maak je dit best 

zo snel mogelijk in orde. 
Hiervoor neem je contact op met de school van 

jouw keuze. De contactgegevens van de 
Hoogstraatse basisscholen zijn te vinden op  

www.hoogstraten.be/leven-en-welzijn/onderwijs-
-en-vorming/basisonderwijs. 

Wij wensen aan jou en jouw kind een vlotte start 
van het eerste schooljaar! 

IKO-laureaten in het Stedelijk Museum
Met veel vreugde en trots presenteert het IKO een overzichtstentoonstelling 
met werk van alle afgestudeerde vijfdejaars. Er zal tekenkunst, grafiek, schil-
derkunst, beeldhouwkunst, keramiek, fotografie en design te zien zijn. Wees 
welkom en laat je overdonderen, verwonderen en inspireren vanaf 26 juni tot 
en met 25 juli in het Stedelijk Museum te Hoogstraten!

Meer info:  www.hoogstraten.be/museum. 

Schrijf je in voor het deeltijds kunstonderwijs 
 
IKO
Het IKO is een academie voor beeldende kunsten waar kinderen, jongeren 
en volwassenen een plek vinden om zich persoonlijk, creatief en artistiek te 
ontwikkelen. Het IKO biedt een waaier van opleidingen aan die je op verschil-
lende momenten en in verschillende vestigingen kan volgen. Zo kunnen we 
zo veel mogelijk enthousiastelingen verwelkomen! Ben je creatief en teken, 
schilder, boetseer, druk, fotografeer of ontwerp je graag? Dan is het IKO 
helemaal iets voor jou! 
•  Kinderateliers: IKO Hoogstraten, IKO Meer, IKO Meerle en IKO Brecht
• Jongerenateliers: IKO Hoogstraten, IKO Meer en IKO Brecht
• Kunstexploratie (instroomcursus voor volwassenen): IKO Hoogstraten en 

IKO Brecht
• Tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, grafiek, fotokunst 

en design (voor volwassenen): IKO Hoogstraten

Praktisch:
•  Wens je meer info of wil je je inschrijven: www.iko-dekunstacademie.be
•  Inschrijven kan ook na een telefonische afspraak met het secretariaat op 

het nummer 03 314 75 54. 

Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen
(Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel) 
In onze academie geven we lessen Muziek, Woord, Beeld en Dans. In de les-
plaats Hoogstraten (Karel Boomstraat 44), kan je Muziek en Woord volgen. 
De kinderacademie Muziek & Woord (6-7 jarigen) is de ideale plek voor leer-
lingen die met beide domeinen willen kennismaken.

Praktisch:
 • Wens je meer info of wil je je inschrijven: www.amwn.be
 • Je kan ook inschrijven via het secretariaat op 014 69 95 39. 
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OMGEVING

Hittestress in je tuin 
hoe kom je koel de zomer door?

Tegenwoordig komen er steeds meer hittegolven voor 
en ze duren ook langer. Hoe meer stenen, beton en  
asfalt er in jouw tuin en omgeving te vinden is, hoe 
langer de warmte tijdens een hittegolf blijft hangen. 
Dat zijn namelijk materialen die gemakkelijk opwarmen 
door de zon en dus ook veel warmte afgeven. Je kan een 
aantal maatregelen ondernemen om de hittestress in je 
tuin te beperken. Wat dacht je van de volgende tips? 

• Vervang zo veel mogelijk tegels door beplanting, 
zoals bodembedekkers, vaste planten, struiken en 
bomen om de hitteopslag in je tuin te beperken.

• Voorkom uitdroging van de bodem, bijvoorbeeld 
met beplanting, compost of een beschermlaagje van 
snoeiafval. 

• Laat de bodem zoveel mogelijk met rust. Door de bo-
dem te spitten en te schoffelen zorg je voor verdam-
ping waardoor de bodem uitdroogt.

• Kies voor planten die tegen wat zon kunnen. Zo zijn er 
planten met bijvoorbeeld zilvergrijs behaard blad, dat 
functioneert als een soort van zonnecrème.

• Plant (meer) bomen, die zorgen namelijk voor natuur-
lijke schaduw en warmen minder snel op waardoor ze 
dus ook minder warmte afgeven aan de omgeving.

• Vang regenwater op om tijdens droogte de tuin te 
voorzien van water en verkoeling. 

Wil je de droogtestatus van je tuin kennen? Neem dan 
eens een kijkje naar de verschillende meetpunten van 
Curieuzeneuzen. Er is minimaal één meetpunt in elke 
deelgemeente, dus ook eentje in jouw buurt! Surf naar 
www.standaard.be/tag/curieuzeneuzen-in-de-tuin.

Je dak ontmossen? 
Pas op voor asbest 

Het ontmossen van een asbestcementdak of -gevelbekle-
ding met een hogedrukreiniger is bij wet verboden. Let dus 
op voor firma’s die hun diensten zonder meer aanbevelen, 
want je riskeert een boete. Ook ontmossen door afborstelen 
of schuren is verboden. Dat kan leiden tot een hoge concen-
tratie aan kankerverwekkende asbestvezels vrij in de lucht, 
en dat is gevaarlijk voor de hele omgeving.

Meer info over wat wel en niet mag in geval van een  
asbestverontreiniging vind je op  
www.vlaanderen.be/asbest-in-en-rond-de-woning. 

De lokale besturen van Hoogstraten en 
Wuustwezel hebben een studie laten uit-
voeren over de luchtkwaliteit. Hieruit bleek 
onder meer dat houtverbranding bij ons een 
belangrijke bron van fijn stof is. Correct sto-
ken kan de luchtkwaliteit merkelijk verbete-
ren.  Stoken in openlucht mag sowieso niet, 
maar het is wel toegestaan om vuur te maken 
in een vuurkorf of vuurschaal. We geven je 
graag enkele tips om bij te dragen aan een 
betere en gezondere luchtkwaliteit. 

• Zorg ervoor dat omstaanders niet in de 
ongezonde rook staan en denk ook aan je 
buren.

• Gebruik het juiste type hout. Je mag enkel 
droog en onbehandeld hout gebruiken 
wanneer je een vuur maakt in een vuurkorf. 
Dit zorgt voor minder schadelijke stoffen.

• Maak het vuur aan met aanmaakhout of 
natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen 
krantenpapier of karton, want dat is be-
drukt. De inkt brandt mee op en daardoor 
is de rook ongezond.

Denk aan de veiligheid:
• Zorg voor een emmer water of zand in de 

buurt.
• Laat het vuur vanzelf doven, dat geeft de 

minste rookontwikkeling.
• Zorg dat het vuur helemaal uit is voor je 

weggaat.
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Hoofdverpleegkundige woonzorgcentrum Stede Akkers
Voltijds – niveau BV5

Functie
• Als hoofdverpleegkundige draag je de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en praktische organisatie 

van de zorgactiviteiten van de eigen afdeling. 
• Je staat in voor een correcte inzet van medewerkers, middelen en materiaal.

Projectmanager infrastructuur
Voltijds – niveau B1-B2-B3 

Functie
• Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het ontwerp en de globale coördinatie van één of 

meerdere infrastructuur- en bouwprojecten van A tot Z. 
• Je verzorgt de communicatie met de verschillende betrokken partijen en staat in voor de afstemming met 

alle diverse stakeholders en aspecten. 

Coördinator thuiszorg, dienstencentra en zorgzame buurten
Voltijds – niveau B4-B5 

Functie
• Als dienstencentrumleider ben je, samen met een collega-dienstencentrumleider, verantwoordelijk voor de 

organisatie van de erkende dienstencentra van de stad Hoogstraten.
• Verder ben je als coördinator met gans het team thuiszorg en team LDC (medewerkers lokaal 

dienstencentrum, thuisdiensten, goei geburen, huisbezoekenteam, mantelzorgcoach, DAV, 
zorgbemiddeling, buurtzorgregisseur…) verantwoordelijk voor de visieontwikkeling en realisatie van het 
beleid met betrekking tot thuiszorg en zorgzame buurten.

Meer info
www.hoogstraten.be/vacatures

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

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:

Word vrijwillige brandweerman of -vrouw
Hulpverleningszone Taxandria gaat op zoek naar vrijwillige brandweermannen en -vrouwen om de brandweerposten 

Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar te 

versterken. Altijd al gedroomd van bij de brandweer te werken? Maak dan nu de sprong.

Als vrijwillige brandweermedewerker sta je garant voor de veiligheid van de inwoners van je gemeente en andere 

gemeenten in de hulpverleningszone. Brandweerman of -vrouw zijn is een uitdagende, afwisselende maar ook veelei-

sende job. Elke oproep is anders, gaande van brand, hulpverlening, redden van dieren tot ondersteuning op logistiek 

of technisch vlak bij een ongeval of andere incidenten. 

• Om te kunnen solliciteren moet je o.a. een Federaal Geschiktheidsattest op zak hebben. 

 Je vindt hier alles over op www.ikwordbrandweer.be 

• Solliciteren kan vanaf 1 september 2021 t.e.m. 31 oktober 2021 via de website www.hvztaxandria.be
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ONDERIWIJS

Gelmelstraat wordt 
heringericht
Stad Hoogstraten gaat een studiebu-
reau aanstellen om de onveilige situatie 
in de Gelmelstraat met het gemeng-
de verkeer van auto’s en fietsers te 
verbeteren. Het studiebureau heeft de 
opdracht om de Gelmelstraat her in 
te richten, zodat er een nieuwe veili-
ge fietsverbinding kan komen tussen 
de Vrijheid en de verbinding met de 
Lindendreef.  Het stadsbestuur wil in 
de Gelmelstraat ook veilige, dwarse 
oversteekplaatsen creëren voor zwakke 
weggebruikers. Die moeten komen ter 
hoogte van de Antoon de Lalaingstraat, 
de Gustaaf Segersstraat, de Postweg 
en de toegangsweg tot Den Dijk. De 
herinrichting van de Gelmelstraat zal 
gebeuren volgens het STOP-principe 
(eerst stappers en trappers, daarna pas 
het gemotoriseerd personenvervoer).

Hoogstraten neemt deel aan 
mondiaal klimaatproject in Peru
Hoogstraten neemt deel aan het mondiaal klimaatproject van Provincie Ant-
werpen en BOS+. Concreet zal Hoogstraten in Peru 1200 hectare bos bescher-
men en 1 hectare bos aanplanten om 300 ton CO² te compenseren én om de 
lokale gemeenschappen te versterken. De stad trekt daarvoor € 15.000 uit.  
Hoogstraten is een van de eerste lokale besturen die investeert in het project 
‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru in het kader van co-beheer van 
natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’.

Stad Hoogstraten biedt wooneenheden 
aan voor mindervaliden
HOMIVA (ofwel Hoogstraatse Minder Validen) is één van de woonvormen die stad 
Hoogstraten aanbiedt aan mensen met een beperking. Homiva is gelegen in de 
Heilig Bloedlaan 238 in Hoogstraten. Het complex bestaat uit zeven appartementen 
voor maatschappelijk kwetsbare personen. Je huurt in het complex van Homiva een 
een- of tweeslaapkamerflat waarin je zelfstandig woont. 

Om in aanmerking te komen, dien je over een invaliditeitsattest van minimaal 66 % 
invaliditeit (11 punten) te beschikken. Zo’n attest wordt afgeleverd door de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Je kan ook in aanmerking komen als je een 
inschrijvingsnummer hebt bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een 
handicap). Daarnaast moet je minstens 25 jaar zijn en moet je zelfstandig kunnen 
wonen. Inwoners van Hoogstraten genieten voorrang. 

Wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact op met woonassistent Peggy 
Van Dijck van de dienst Woonzorg van Hoogstraten.  Dat kan via het telefoonnum-
mer 03 340 16 00.



INFO’ZINE 07-08/2021 | 11

Bijzondere Nood- en 
Interventieplan van Fluxys
Van 16 september 2021 tot 15 oktober 2021 
organiseert de Gouverneur van Antwerpen 
een publieksraadpleging over het nieuwe 
Bijzondere Nood- en Interventieplan van 
Fluxys. Als inwoner van Hoogstraten kan je de 
ontwerpteksten raadplegen en je opmerkin-
gen formuleren.
Fluxys is een Sevesobedrijf dat gevaarlijke 
stoffen produceert, behandelt, opslaat of ver-
voert. Een Bijzonder Nood- en Interventieplan 
(of BNIP) is een document dat de overheid 
opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde 
noodsituaties.  De ontwerpteksten van het 
nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan 
raadplegen kan enkel na afspraak in de kan-
toren van de Federale Dienst Noodplanning 
van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). 
Om een afspraak te maken, mail je naar 
noodplanning@fdgantwerpen.be. 

ReNUveren: renteloos renovatie-
krediet en EPC-labelpremie

De Vlaamse Regering maakt dit jaar tot 300 
miljoen euro vrij om te renoveren. Bij ener-
giezuinige woningen wint namelijk iedereen: 
de eigenaars zelf, het klimaat en de energie-
factuur. Wie vanaf dit jaar eigenaar wordt van 
een woning en die grondig gaat renoveren, 
kan tot € 60.000 renteloos lenen. En iedereen 
met een woning met een slecht energielabel 
die binnen de 5 jaar wilt renoveren, kan een 
EPC-labelpremie tot € 5.000 aanvragen bij 
Fluvius. Meer informatie over het renteloze 
renovatiekrediet en de EPC-labelpremie vind 
je op www.energiesparen.be/renuveer. 

Ken je SVK Noorderkempen vzw? 
SVK Noorderkempen vzw is een belangrijke 
sociale huisvestingspartner wanneer het gaat 
om huisvesting van de meest kwetsbaren in 
onze maatschappij. SVK huurt woningen op 
de private  huurmarkt. Ben je eigenaar van 
een woning, dan sluit SVK met jou een con-
tract af, dat jou verzekert van regelmatige be-
taling van de huur en dat je ook de verhuurad-
ministratie uit handen neemt. Bovendien krijg 
je een huurcontract van minstens 9 jaar. Heb 
je interesse, neem dan contact op met Sara 
Quaglia op 014 39 59 50 of sara.quaglia@
svknoorderkempen.be.  Onze prospectieme-
dewerker komt dan graag langs om de wo-
ning vrijblijvend te bezoeken. Op die manier 
kunnen wij je een gericht voorstel doen. 

Kort
Rioleringswerken in Beemden
 
Stad Hoogstraten en rioolbeheerder Pidpa plannen riolerings- en wegenwerken 
in Beemden tussen de Hoge Weg en Lage Weg. Hier is reeds gescheiden riolering 
aanwezig, maar door schade aan zowel regenwaterleiding als rioolbuis moeten bei-
de worden vervangen. In de huidige toestand stromen de afgevoerde regenwaters 
immers ongebufferd in de Beemdenloop.

Bij de heraanleg zet de stad in op het maximaal ter plaatse houden en infiltreren 
van de afstromende regenwaters. Het afstromend straatwater zal opgevangen 
worden in wadi’s – dit zijn ondiepe glooiingen in de bermen - waar dit kan infiltre-
ren. Met het geplande regenwatersysteem beoogt de stad een klimaatrobuuste en 
veerkrachtige inrichting van het openbaar domein. Door regenwaters maximaal ter 
plaatse te houden wordt wateroverlast vermeden in de stroomafwaartse Markvallei. 
Met plaatselijke ontharding en vergroening van de wegbermen en door enkele nieu-
we bomen te voorzien bestrijden we opwarming en zomerse hitte-stress.

Voor de aanleg van het rioleringssysteem wordt de rijweg over de ganse breedte 
opgebroken. Deze wordt heraangelegd met dezelfde breedte.  De weg- en riole-
ringswerken in Beemden vangen aan op 3 augustus 2021, meteen na het bouwver-
lof. De uitvoeringstermijn voor deze werken is 50 werkdagen. Tijdens de werken 
is plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren kan dit op bepaalde mo-
menten hinder ondervinden. De bewoners, ook deze van Hooiopper, worden tijdig 
gewaarschuwd wanneer zij hun woning tijdelijk niet kunnen bereiken. Alle andere 
weggebruikers dienen gebruik te maken van de omleiding langs Lage weg – Koes-
traat – Hoge weg. Na het inzaaien van de wegbermen en vrijgave van de werfzone 
zal voor gemotoriseerd verkeer tijdelijk een parkeerverbod en enkelrichtingsverkeer 
worden ingesteld om de bermen kans te geven in te groeien en zich te stabiliseren. 

        Is je rijbewijs nog geldig? 
        Kijk het even na 
Als je al een rijbewijs in bankkaartformaat hebt, kijk dan eens naar de geldigheids-
duur. Deze nieuwe kaarten zijn namelijk telkens tien jaar geldig. Je kan hem laten 
vernieuwen drie maanden voor vervaldatum. Het is echter ook mogelijk dat je je 
rijbewijs al eerder moet laten vernieuwen, omdat de kaart beschadigd of onleesbaar 
is, je foto verouderd is of je medische keuring vervallen is. 
Als je een nieuw rijbewijs wil aanvragen, moet je persoonlijk naar het stadhuis 
gaan. De pasfoto op het rijbewijs wordt samen met de handtekening van je identi-
teitskaart gebruikt. Als de foto van je identiteitskaart niet meer actueel is, mag je 
een recentere pasfoto indienen. Het (voorlopig) rijbewijs in bankkaartmodel kost 25 
euro. Na de aanvraag kan je je nieuwe rijbewijs vijf werkdagen later ophalen. 

Praktisch: Dienst bevolking | bevolking@hoogstraten.be | 03 340 19 11
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TOERISME

De zomer van
Hoogstraten

Ben je klaar voor een heerlijke, verdiende 
zomer? Sta je te trappelen om die herwonnen 

vrijheid eindelijk te proeven, te ervaren, te 
beleven? Heb je plannen om je eens goed te 
verwennen? Dan staat Hoogstraten klaar om 

jou en heel jouw gezelschap met open armen 
te ontvangen én in de watten te leggen met 

verrassende activiteiten, evenementen en 
combinaties. 

Je ontdekt het volledige aanbod op de gloednieuwe 
website www.visithoogstraten.be. 

VisitHoogstraten is bovendien de nieuwe naam van 
Toerisme Hoogstraten. VisitHoogstraten zet zich in om 

het toeristisch aanbod in Hoogstraten te versterken 
en om het toerisme naar Hoogstraten te promoten.  

VisitHoogstraten brengt een sterk verhaal, omkaderd 
met een internationaal randje. 

 
 De boodschap is duidelijk: VisitHoogstraten!

Voor de zomer van 2021 trekt VisitHoogstraten alle 
registers open: smakelijke fietsroutes, zoektochten 

voor kinderen én voor volwassenen, een nieuwe 
waterspeelplaats aan de Mosten, beiaardconcerten, 
kinderboerderij, wandel- en fietsroutes met theater 

en podcasts, op stap met de schaapskudde, cruisen 
met steps of scooters, geocacheroutes, blauwe bessen 

plukken, cocktails drinken in zalige zomerbars en 
op zonovergoten terrassen, klimparcours, gezellige 

picknickplaatsen, vrijdagse boerenbelevingsmarkt,…  

Ook voor kinderen is er een speciale ‘bucket list’ met tien 
leuke activiteiten om tijdens de zomer af te vinken. Print 

de bucket list, hang ‘m boven je bed en  
creëer zo je eigen zomerse dagboek.

www.visithoogstraten.be gaat op donderdag 
1 juli online.  Wees erbij!

De digitale 
cadeaubon Hoogstraten 
De vertrouwde papieren cadeaubon van Hoogstraten ondergaat 
een ware metamorfose. Niet alleen wordt de cadeaubon in een 
nieuw kleedje gestoken, maar hij komt voortaan ook in een handige 
digitale versie. Met de digitale cadeaubon wordt het voor jou alleen 
gemakkelijker.

Wat is er nieuw?
• Handig, plastic pocketformaat: vergelijk het met een bankkaart die je 

altijd makkelijk in je portemonnee bij je hebt.
• Je beslist zelf hoe je de cadeaubon aankoopt. Je bestelt 

eenvoudigweg van thuis uit of je komt langs bij VisitHoogstraten.
• Verlengde geldigheidsduur: de digitale cadeaubon is twee jaar geldig 

vanaf de datum van aankoop.
• Flexibel in gebruik: je kan de cadeaubon in verschillende delen 

en in verschillende zaken gebruiken. Bijvoorbeeld kan je met 
een cadeaubon van €100 eerst gezellig een kopje koffie drinken, 
daarna een jurkje kopen en een paar matchende oorbellen. Met het 
overblijvende bedrag op je cadeaubon loop je snel nog even langs bij 
de bakker voor gebak. En dat allemaal met slechts één cadeaubon. 

Hoe koop ik de cadeaubon aan?
Er zijn verschillende manieren om de cadeaubon van Hoogstraten aan 
te kopen.
1. Je bestelt de cadeaubon eenvoudigweg van thuis uit in de webshop 

van de gloednieuwe website www.visithoogstraten.be. Eens je 
de bestelling hebt afgerond en online hebt betaald, worden de 
cadeaubonnen netjes in jouw mailbox gedropt. Je print het pdf-
bestand af, vult het in met een persoonlijke boodschap en je 
cadeaubon is klaar. 

2. Je kan de aankoop ook volledig digitaal uitvoeren. Je bestelt de 
gewenste cadeaubon in de webshop en krijgt de cadeaubon met 
QR-code in je mailbox. Je stapt met je smartphone één van de 
deelnemende Hoogstraatse zaken binnen en kan de aankoop 
onmiddellijk betalen aan de hand van de QR-code op jouw toestel. 

3. Maar het kan ook nog steeds op de ‘ouderwetse’ manier. Aan de 
balie van Visit Hoogstraten kan je nog steeds terecht voor een 
cadeaubon in een nieuw, eigentijdse ontwerp. Let op: het bedrag per 
cadeaubon is hier beperkt tot €150.

Praktisch:
• De digitale cadeaubon Hoogstraten komt in juli in omloop.
•  Je vindt alle info op www.visithoogstraten.be. Voor vragen kan je 

terecht bij toerisme@hoogstraten.be of op nr 03 340 19 55.
• Je bent ook altijd welkom aan de balie bij VisitHoogstraten in de 

kelder van het historische stadhuis, Vrijheid 149, Hoogstraten. 

© Tine Voeten
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Baarle-Hertog-
Nassau op de 
shortlist voor 
Wandeling van 
het jaar!
Samen met Merkplas en Baarle-
Hertog-Nassau vormt Hoogstraten het 
toeristische samenwerkingsverband 
‘Land van Mark en Merkske’. De 
Enclavebelevingsroute in Baarle-Hertog-
Nassau maakt kans om Wandeling van 
het Jaar 2021 te worden. 

Deze wandeling van zeven kilometer lang 
neemt je mee naar de grootste legpuzzel 
ter wereld en onderweg hop je tientallen 
keren tussen België en Nederland.  
Hoogstraten haalde zelf al twee keer de 
titel binnen van ‘Wandeling van het jaar’. 

Wij geven nu alle steun aan Baarle-
Hertog-Nassau. De route downloaden 
en je stem uitbrengen doe je hier: 
www.provincieantwerpen.be/
aanbod/dvt/wandeling-van-het-jaar/
enclavebelevingsroute.html.

VVV Hoogstraten, stad Hoogstraten en 
hoofdontwerper Tom De Houwer (met 
zijn internationaal ontwerpersteam) zijn 
al enkele maanden aan de slag met de 
voorbereidingen voor de 23ste editie van 
Hoogstraten in groenten & bloemen. In 
2020 beleefden we een alternatieve, voor-
al online versie van het evenement. De 
bedoeling is dat we in het derde weekend 
van september 2021 weer een ‘normale’ 
editie mogen verwachten. Noteer alvast in 
je agenda: het evenement gaat door van 
18 tot 20 september!

Hoogstraten in groenten & bloemen 
is enkel mogelijk dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers. Heb je belangstelling 
om vrijwilliger te worden? Alle hulp en 
alle talenten zijn welkom binnen ons 
vrijwilligersteam. Er is altijd werk voor 
mensen met of zonder ervaring in het 
bloemschikken. Ook sjouwers, klussers 
en knutselaars vinden een plekje in 
onze familie.  Kan je vlot schrijven, kan 
je leuke foto’s of socialemediaposts 
maken? Meld je dan aan bij 
toerisme@hoogstraten.be 

Hoogstraten 
in groenten & bloemen 
van 18 tot 20 september

Gluren bij de buren! 



14 | INFO’ZINE Hoogstraten 07-08/2021

AANKONDIGINGEN

Met Belgerinkel naar de 
Winkel van 19 juni
tot 28 augustus
Van zaterdag 19 juni tot en met 
zaterdag 28 augustus 2021 kan 
je meedoen aan ‘Met Belgerinkel 
naar de Winkel’. Kom in die periode 
met de fiets of te voet winkelen in 
Hoogstraten, verzamel stempels op 
je spaarkaart en maak kans op mooie 
prijzen. Heb je een volle spaarkaart? 
Drop die dan in een van de boxen 
die over heel Hoogstraten opgesteld 
staan. 

Op www.hoogstraten.be/belgerinkel 
kan je terecht voor een lijst van deel-
nemende handelaars in het winkel-
centrum en de dorpen. 

Overdekte boerenmarkt elke vrijdag
Vers van het veld: zo heerlijk proefde je de producten van hier nog nooit! 
Boeren en boerinnen uit Hoogstraten en omgeving komen vanaf nu elke vrijdag 
naar je toe, mét lekkers uit hun hoeve. Het aanbod is ruim: 
groenten en fruit, sappen, kazen, zuivel, eieren, honing, vlees, confituur, bloemen, ijs,… Geniet bovendien van een 
streekdrankje in de bar. Op vrijdag 2 juli ben je welkom op de feestelijke opening van 15.00 tot 19.00 uur. Breng je 
boodschappentas mee.

Praktisch:
• De Markt vindt plaats elke vrijdag in juli en augustus van 15.00 tot 19.00 uur.
• Markthal: VITO Hoogstraten, afdeling land- en tuinbouw, Hemelrijksestraat 7 (zijstraat Katelijnestraat)
• Gemakkelijk te voet of met de fiets bereikbaar vanuit het centrum, parkeergelegenheid ter plaatse.
• Info: Facebook De Markt Hoogstraten – www.samenferm.be/demarkt

Werk in eigen streek! 
Neem deel aan 
onze jobbeurs.
Van 28 juni tot en met 2 juli vindt 
in Hoogstraten de tweede digitale 
jobbeurs plaats. Je kan nog altijd 
inschrijven. Je brengt een virtueel be-
zoek aan de standen en snuistert in 
het aanbod aan vacatures van lokale 
bedrijven. Daarnaast kan je er jouw 
CV opladen of er eentje aanmaken en 
direct een afspraak maken voor een 
online chatsessie of een video call 
met een één van de deelnemende be-
drijven. Er is ook een tref- en chatdag 
op woensdag 30 juni voor een goed 
gesprek met de lokale werkgevers.  
We bieden je graag begeleiding 
bij jouw digitale bezoek of bij de 
opmaak van jouw CV. Maak daarvoor 
een afspraak met Hilde Cornelis  via 
hilde.cornelis@hoogstraten.be. 
Kijk snel op www.jobbeursnoorder-
kempenwerkt.be. 

Catwalk: 
een nieuwe expo in 
het Stedelijk Museum
Vraag je je weleens af hoe mensen in 
onze regio vroeger gekleed gingen? 
Mode is tegenwoordig alom aanwe-
zig. Maar dat was helemaal niet zo 
vanzelfsprekend in de tijd van onze 
voorouders. De nieuwe tentoonstel-
ling ‘Catwalk - Kleding in de Kempen 
tussen 1850-1950’ werpt een blik op 
wat mode in de Kempen vroeger be-
tekende. Je kan de expositie van 31 
juli tot 19 december 2021 bezoeken 
in het museum in Hoogstraten. 

Meer info vind je op 
www.hoogstraten.be/museum. 

DOE 
MEE
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JEUGD

Jongerenreis naar Benin: 
samenwerken rond afval en welzijn

In september zullen Marieke, Jinse, Anke, Tuur, Maartje, Laura 
en Thaïs twee weken op bezoek gaan bij onze stedenband-
partner Za-Kpota in Benin. Ze zullen daarbij begeleid worden 
door de jeugddienst en de dienst mondiale samenwerking. 
In Za-Kpota nemen Grace, Cyriaque, Médard, Judith, Fifamè, 
Bernylia, Sabine en Anselme deel onder organisatie van de 
plaatselijke  jongerenorganisatie ASEZ.

Het afgelopen jaar werkten we al met de jongeren van 
Hoogstraten Za-Kpota samen rond twee thema’s: afval en 
welzijn. Deze twee pijlers zullen ook tijdens de reis centraal 
staan. Hierbij maken we een sensibiliserende video, doen we 
opnieuw een inzamelingsactie, plannen we een activiteit met 
kinderen rond het hergebruiken van afval en bezoeken we 
verschillende organisaties. Daarnaast zetten we ook in op uit-
wisseling tussen de jongeren door hen samen te laten werken 
rond de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen), een 
voetbalmatch te organiseren en een toeristische uitstap met 
de hele groep te plannen. 

Benieuwd naar het verdere traject? Tijdens de reis zullen de 
jongeren verslag uitbrengen op Instagram  
(@mondiaalhoogstraten) en de Facebookpagina ‘Hoogstraten 
gaat mondiaal’. Heb je nog vragen? Spreek zeker onze jonge-
ren eens aan en geniet mee van hun enthousiasme! 

Voorafgaand aan de jongerenreis gaat ook een delegatie van 
het stadsbestuur op werkbezoek naar Za-Kpota  
(van 4 tot 11 september).  

    

Speelpleinwerking: 
voor- en na-opvang
 
Hoogstraten organiseert deze zomervakantie opnieuw een 
speelpleinwerking voor alle kinderen die geboren zijn tussen 
2009 en 2015. Elke dag staat in het teken van een thema dat 
uitgewerkt wordt met leuke activiteiten, speelhoeken en veel 
meer. 

Om onze speelpleinwerking zo toegankelijk mogelijk te ma-
ken voor ouder en kind kan er steeds beroep gedaan worden 
op een voor- en na-opvang. Ook dit jaar zal de voor en na- op-
vang van de speelpleinwerking opnieuw ter plaatse door onze 
animatoren georganiseerd worden. Op elke bubbellocatie zal 
een gratis voor- en na-opvang georganiseerd worden van 7.00 
tot 18.00 uur. Dit doen we om de bubbels optimaal geschei-
den te houden en alles op een zo veilig maar vooral leuke 
manier te kunnen organiseren.

Inschrijven voor de voor- en na opvang doe je door een mailtje 
te sturen naar vlieg@hoogstraten.be met volgende informa-
tie: naam van uw kind(eren), de ingeschreven speelpleinbub-
bel en datum  en tijdspanne. Meer informatie vind je ook op 
www.hoogstraten.be/vrije-tijd/jeugd/vakantie-in-hoogstra-
ten/speelplein/zomervakantie-2021

Stad Hoogstraten en Ferm werken samen 
voor flexibele en duurzame kinderopvang 

De stad heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Ferm Kinderopvang om een masterplan kinderopvang 
te realiseren. De doelstellingen zijn een kwalitatieve vrijetijdsbesteding voor kinderen, een goede afstemming tussen 
vraag en aanbod en een ontzorging van het onderwijs. 
De samenwerking moet in de eerste plaats het kind ten goede komen en aan alle kinderen voor- en naschoolse kansen 
bieden op ontplooiing en spelen. De kinderopvang moet klantvriendelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.  In Ferm 
Kinderopvang heeft de stad daarvoor een waardevolle partner gevonden. De samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stad en Ferm Kinderopvang zal ingaan vanaf september 2021 en eindigt op 31 augustus 2026. De stad Hoogstraten 
investeert in deze periode ruim twee miljoen euro in de kinderopvang. 
Ook de Hoogstraatse scholen zijn belangrijke partners, aangezien sommige scholen overgaan naar een systeem van 
gedeeld gebruik van schoollokalen. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar wil de stad van start gaan met een duur-
zaam kinderopvangplan.
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BIB

Identiteitskaart 
als bibpas
Je kent het vast wel: je bent op zoek 
naar je bibpas, maar vindt tussen die 
veelheid aan klantenkaarten en losse 
papiertjes natuurlijk niet wat je nodig 
hebt. Gelukkig kan je vanaf juli alvast 
één kaartje uit je portefeuille of handtas 
verwijderen, want vanaf dan wordt het 
mogelijk om je identiteitskaart of  
kids-ID ook als bibpas te gebruiken.

Hoe zorg je daarvoor? Meld je in de BiB 
aan de balie en vraag om je identiteits-
kaart als bibpas te registreren. De balie-
medewerker brengt dit onmiddellijk in 
orde. Vanaf dan kan je je eID als bibpas 
gebruiken. In september stapt de bib 
dan volledig over op de elektronische 
identiteitskaart als bibpas. 
Voor personen zonder elektronische 
identiteitskaart of voor groepen worden 
speciale chipkaarten voorzien.

BiB-spel tijdens de 
vakantie
Zin in een leuke zoektocht? Kom dan 
tijdens de vakantie naar de BiB. In 
de jeugdafdeling van de hoofdbib 
vind je elf codes. Door zo’n code op je 
smartphone of tablet in te geven, stelt 
quizmaster Sofie je een vraag. Zij is echt 
van alle markten thuis: sport, weten-
schap, geschiedenis of bekende figuren 
zoals de agenten van de buurtpolitie, 

Dolfje Weerwolfje en Pippi Langkous. 
Voor haar hebben ze geen geheimen, 
hopelijk voor jou ook niet. Gelukkig kan 
je alle antwoorden in de BiB vinden. 
Noteer je oplossingen op het wedstrijd-
formulier dat je in de BiB vindt. Met de 
aangeduide letters maak je een woord 
van elf letters.

In ruil voor je volledig ingevuld wed-
strijdformulier krijg je aan de balie een 
leuke attentie. Bovendien doe je auto-
matisch mee aan de wedstrijd en maak 
je dus nog kans op een extra prijs.

De Bibster zomerwedstrijd vindt plaats 
van 1 juli tot en met 31 augustus in de 
hoofdBiB (Lindendreef 1b). Het spel 
richt zich vooral tot kinderen en jonge-
ren van 8 tot 14 jaar. Vergeet zeker niet 
je tablet of smartphone mee te brengen!

Lekker lang lezen 
tijdens de vakantie 
en sluitingsdagen 
Ga je op reis en wil je onbezorgd van 
je biblectuur genieten? Vraag dan bij 
het lenen van je boeken, tijdschriften, 
strips, dvd’s, games en gezelschaps-
spellen een extra lange uitleentermijn. 

De maximumtermijn die je kan vragen, 
is acht weken. Voor sprinters is geen 
langere uitleentermijn mogelijk.

Als je geen zin hebt om veel bagage 
mee te sleuren, dan biedt de BiB je 
ook heel wat digitale mogelijkheden, 
zoals e-boeken, het krantenarchief van 
Gopress en fundels. Een overzicht en 
extra uitleg over deze elektronische 
lectuur vind je op https://hoogstraten.
bibliotheek.be/online.

Kunnen je kinderen niet kiezen wat te 
lezen? Laat hen dan Bieblo uittesten 
(https://hoogstraten.bibliotheek.be/
bieblo). Vul hun leeftijd in (tussen 6 en 
11 jaar) en kies dan een aantal genres 
die ze leuk vinden. Bieblo geeft dan een 
aantal leessuggesties van boeken die 
op dat moment in de bib aanwezig zijn

Sluitingsdagen 
tijdens de vakantie

Op volgende dagen zal de 
bibliotheek tijdens de vakantie 
gesloten zijn:

•  HOOGSTRATEN
 Woensdag 21 juli

•  MEER
 Woensdag 21 juli
 Van woensdag 4 augustus tot 

en met vrijdag 13 augustus

•  MEERLE
 Van dinsdag 6 juli tot en met 

zaterdag 17 juli

•  MEERSEL-DREEF
 Gesloten op woensdag; 
 open op zaterdag

•  MINDERHOUT
 Van maandag 12 juli tot en met 

donderdag 22 juli

•  WORTEL 
 Van woensdag 7 juli tot en met 

woensdag 21 juli
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Het coronacertificaat: 
antwoorden op jouw vragen

Heb je reisplannen, dan kan je het coronacertificaat aanvra-
gen om reizen binnen de Europese Unie gemakkelijker te 
maken. Hoe kom je eraan? Hoe werkt het juist? En waar kan 
je met die coronapas naartoe? Een antwoord op al je vragen 
hieronder.

Vanaf 1 juli kan je vrij en veilig reizen 
binnen de Europese Unie op basis van 
het Europees digitaal coronacertificaat. 
Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle 
EU-landen gebruikt worden en is het be-
wijs dat iemand 1 of 2 keer tegen corona 
werd gevaccineerd, de voorbije 72 uur 
negatief testte op corona of de voorbije 
6 maanden de ziekte doormaakte.

Vlak na je vaccinatie beschikbaar
Een vaccinatiecertificaat is beschikbaar 
de ochtend nadat de vaccinatiecentra 
de gegevens hebben ingevoerd in de 
databank van Vaccinnet. Wanneer zij die 
gegevens invoeren, ligt niet vast. Meest-
al is dat nog de dag van de vaccinatie 
zelf, soms enkele dagen later. Een vacci-
natiecertificaat is 1 jaar geldig, te tellen 
vanaf de dag van de vaccinatie. 

Reizen is bewijzen
Sommige EU-lidstaten zullen een 
bewijs van volledige vaccinatie vragen 
van reizigers. In België ben je volledig 
gevaccineerd na het ontvangen van de 
laatste dosis van je vaccin. Dat is bij 
alle vaccins na je tweede prik, behalve 
bij het Janssen-vaccin. Daarvan moet je 
maar 1 prik krijgen.
Kreeg je afgelopen zes maanden co-
rona, legde je een positieve test af en 
ontving je nog maar één dosis van een 
vaccin, dan word je als volledig gevacci-
neerd beschouwd. Het herstelcertificaat 

dat je vindt in de app van CovidSafe 
in combinatie met het certificaat van 1 
vaccinatiedosis wordt in België gelijkge-
steld met een volledige vaccinatie.
Het is niet mogelijk om via het vaccina-
tiecentrum of je gemeente een vacci-
natiebewijs te verkrijgen. Je krijgt na je 
vaccinatie een kaartje mee. Maar ook 
dat geldt niet als bewijs van vaccinatie.

CovidSafeBe-app
Zoek je een makkelijke manier om je co-
ronacertificaten op te vragen en te raad-
plegen wanneer je ze nodig hebt? Dan 
kan je de CovidSafeBe-app gebruiken. 
De app is beschikbaar voor Android en 
Apple smartphone. Download de app en 
installeer hem op je smartphones. Met 
Itsme kan je je gegevens koppelen. Heb 
je dat gedaan, dan zal je zien dat je CO-
VID-vaccinaties (max. 1 jaar oud) en je 
uitgevoerde PCR-tests (max. 180 dagen 

oud) in de app terug te vinden zijn.
Ben je op zoek naar het vaccinatiecerti-
ficaat of het verslag van de test die je je 
kind (>6 jaar) liet uitvoeren? Dan surf je 
naar e-Health.
Er is ook een telefoonnummer waarop je 
een papieren document kunt aanvra-
gen. Voor Vlaanderen is dat het nummer 
078 78 78 50.

Op reis gaan vóór 1 juli 
= testen of quarantaine
Vertrek je naar het buitenland, neem 
dan vooraf een kijkje op diplomatie.bel-
gium.be. Per land kunnen de adviezen 
anders zijn. Tot 1 juli zal je een negatie-
ve PCR test moeten kunnen voorleggen, 
ook al ben je volledig gevaccineerd. Je 
neemt hiervoor het best contact op met 
je huisarts die je zal doorverwijzen naar 
het testcentrum.

Twee gratis PCR-testen vanaf 1 juli
In de maanden juli, augustus en sep-
tember kunnen kinderen tussen 6 en 17 
jaar en volwassenen die zich nog niet 
volledig konden laten vaccineren, twee 
gratis testen laten uitvoeren. Let op, 
kreeg je een uitnodiging tot vaccinatie, 
maar weigerde je die, dan zijn de tests 
voor eigen rekening. Op www.mijnge-
zondheid.be kan je een gratis testcode 
aanvragen die 10 dagen geldig blijft. De 
test kan je onder andere laten afnemen 
in een testcentrum in je buurt.

Inhaalvaccinatie
Heb je er alles aan gedaan om je tweede 
afspraak voor vaccinatie na te komen, 
maar geraak je er écht niet? Dan kan 
je, nadat iedereen van de volwassen 
bevolking werd uitgenodigd, een in-
haalvaccinatie krijgen. Hoe en wanneer 
dit zal plaatsvinden, wordt momenteel 
volop uitgewerkt door het Agentschap 
Zorg en Gezondheid. Uiteraard hopen 
we dat je jouw vaccinatie laat voorgaan 
op je vakantie.
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UIT IN HOOGSTRATEN UiTPAS 
Kempen:

 
Vanaf 26 juni start Hoogstraten met UiTPAS 
Kempen; een spaar- en voordelenkaart voor de 
vrije tijd. In Hoogstraten, Beerse, Oud-Turnhout, 
Turnhout, Ravels, Lille en Vosselaar valt er immers 
altijd iets te beleven. Van een opzwepend concert 
tot spannend theater met de kinderen, een leerrijk 
museumbezoek of een sportieve namiddag... 
En met UiTPAS worden die uitstapjes nog leuker. 
De punten die je spaart, kan je omruilen voor een 
korting, een geschenk of een ander voordeel. Voor 
mensen die er recht op hebben, betekent de UiTPAS 
ook een korting van 80% op de deelnameprijs. 

daar kom je mee buiten
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Wat is UiTPAS?
Met de UiTPAS kan je een punt sparen 
telkens je deelneemt aan een vrije-
tijdsactiviteit, zoals gaan zwemmen 
in Sportoase of De Mosten, muziek- of 
tekenles volgen, een theatervoorstel-
ling bijwonen, een bezoekje aan de 
bibliotheek … Bij alle deelnemende 
UiTPAS-organisatoren kan je punten 
sparen. Die gespaarde punten kan je 
nadien omruilen voor tal van voordelen 
in Hoogstraten, maar ook in alle andere 
UiTPAS-gemeenten van Vlaanderen!

Gratis voor kinderen
De UiTPAS is er voor iedereen vanaf drie 
jaar en staat op naam. Ieder lid van een 
gezin krijgt dus een eigen UiTPAS en 
kan punten sparen. Daarnaast krijgen 
Hoogstraatse kinderen en jongeren tot 
18 jaar van Stad Hoogstraten een gratis 
UiTPAS aangeboden! Je kan die gratis 
UiTPAS voor jouw kind(eren) aanmaken 
bij een van de Hoogstraatse verkoop-
punten.

Kortingskaart 
UiTPAS Kempen is ook een kortings-
kaart indien je rechthebbend bent, bv. 
omdat je een verhoogde tegemoetko-
ming hebt. In dat geval geeft UiTPAS 
recht op een korting van 80% op de 
normale ticketprijs. Mensen die recht 
hebben op een UiTPAS met kansentarief 
werden per brief uitgenodigd om hun 
gratis UiTPAS af te halen. Ontving je 
geen brief, maar denk je dat je er recht 
op hebt, kan je steeds terecht bij de 
sociale dienst of Toerisme Hoogstraten. 
Breng zeker een actueel bewijsstuk 
mee, zoals een attest van de mutuali-
teit. 

Hoe werkt het?
Je krijgt één UiTPAS-punt als je deel-
neemt aan een UiTPAS-activiteit. Scan 
zelf je UiTPAS aan de UiTPAS-zuil of laat 
hem scannen aan de kassa om je punt 
te krijgen. Je krijgt je puntensaldo te 
zien telkens wanneer je je UiTPAS scant. 
Je kunt je ook steeds aanmelden op 

  

www.uitpaskempen.be om je puntensal-
do te bekijken.

Punten omruilen
De punten die je spaart, kan je omruilen 
voor een korting, een geschenk of een 
ander voordeel. Je ontdekt alle voorde-
len op www.uitpaskempen.be. Maar we 
lichten nu alvast een tipje van de sluier: 
enkele voordelen zijn kortingen op thea-
tertickets, ambachtelijk lekkers van bij 
ons, een stomende tas koffie … 

UiTPAS-activiteiten
UiTPAS-activiteiten kunnen allerhande 
zaken zijn: een wedstrijd, zwembeurt, 
concert, kinderactiviteit … Doorheen 
Vlaanderen zijn er duizenden UiTPAS-
partners die activiteiten organiseren en 
je kan overal UiTPAS-punten sparen. In 
onze eigen regio Kempen zijn er zo’n 
200 partners verspreid over Hoogstra-
ten, Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout, 
Ravels, Lille en Vosselaar die UiTPAS-
-activiteiten organiseren. Je vindt ze 
allemaal op www.uitpaskempen.be. 
Zoek ter plaatse naar het UiTPAS-logo of 
het logo van UiTPAS Kempen!
In Hoogstraten starten we voorlopig 
uitsluitend met gemeentelijke UiT-
PAS-organisatoren. In een latere fase 
verwelkomen we ook graag externe 
organisatoren, zoals verenigingen, in 
ons lokale netwerk. 

Vijf euro betalen voor meer 
dan tien euro aan voordelen
Op jouw UiTPAS Kempen staan tal van 
welkomstvoordelen: een korting op 
tickets van het Gemeenschapscentrum 
Hoogstraten, de Warande in Turnhout 
en GC ’t Heilaar in Beerse, gratis post-
kaarten bij het Stedelijk Museum Hoog-
straten, gadgets bij de bibliotheken van 
Lille, Turnhout en Ravels, een unieke 
bouwplaat van de Sint-Katharinakerk en 
nog veel meer. Al deze voordelen kan je 
meteen opnemen, zo heb je de vijf euro 
aankoopprijs meteen dubbel en dik 
terugverdiend!  
Kijk op www.uitpaskempen.be voor een 
actueel overzicht van de voordelen.

Praktisch:
• Lees alle informatie over de UiT-

PAS en onze specifieke regio op 
www.uitinhoogstraten.be, 

 www.uitpaskempen.be of 
 www.uitpas.be. 
• Geen antwoord op je vraag 
 gevonden? Neem dan contact op 

met de cultuurdienst via 03 340 19 
57 of cultuur@hoogstraten.be

Waar haal ik 
mijn UiTPAS?

 Ga met je identiteitskaart (eID) 
naar een van de volgende ver-
kooppunten:
• Hoofdbibliotheek: Lindendreef 

1b, 2320 Hoogstraten
• Toerisme Hoogstraten: Vrij-

heid 149, 2320 Hoogstraten
• Sociale dienst: Jaak Aertslaan 

7, 2320 Hoogstraten

 Binnenkort zullen er ook op 
andere locaties in de gemeente 
tijdelijke verkooppunten verschij-
nen.

 Betaal vijf euro of krijg een gratis 
UiTPAS met kansentarief*. 

 
 (*Een UiTPAS met kansentarief kan je enkel 

aanmaken bij de sociale dienst of Toerisme 

Hoogstraten.)

 Neem deel aan activiteiten en 
spaar punten.

1

2

3
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in HOOGSTRATEN
In deze publicatie nemen we alle Hoogstraatse activiteiten op die 
we kunnen terugvinden in de databank ‘Uit in Vlaanderen’. Organi-
seer je een of andere activiteit – groot of klein – geef dit dan in op 
de website www.uitinhoogstraten.be
 

Theater: de hele zomer lang in jouw buurt
Heb je zin om uit je kot te breken en eindelijk weer theater te beleven? Dan 
kunnen we jou in samenwerking met OPENDOEK een prachtig aanbod bieden 
deze zomer. Onder de naam Toch Theater vind je in meer dan honderd gemeen-
ten de podcastreeks ‘Het Bankje’. Even verpozen terwijl je geniet van een uniek 
hoorspel op, hoe kan het ook anders, een bankje. 
De podcastreeks ‘Het Bankje’ brengt theater tot bij het publiek. Je neemt 
tijdens een wandeling of een fietstocht plaats op een van de twintig bankjes 
doorheen Hoogstraten. Zodra je de QR-code scant, ben je getuige van de meest 
intieme en aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op 
de plek waar je zit. ‘Het Bankje’ is een samenwerking tussen tientallen acteurs, 
schrijvers en kunstenaars uit het amateurkunstencircuit. 
Toerisme Hoogstraten stippelde alvast zes wandelroutes en twee fietstochten 
uit die je langs de geselecteerde bankjes voeren. Je vindt de twintig locaties 
van de podcasts en de voorgestelde routes terug op 
www.hoogstraten.be/hetbankje.

Culinaire fietsroute: dubbel fietsplezier 
Hoogstraten, Merksplas & Baarle-Hertog-
-Nassau
Vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot zondag 
26 september 2021 van 09.00 tot 19.30 
uur op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag
Toerisme Hoogstraten
Vrijheid 149  - 2320 Hoogstraten
Organisator: Land van Mark & Merkske
Prijs: 38,95 euro
Info en inschrijven: +32 3 340 19 55 
toerisme@hoogstraten.be 

Kapelletjeswandeling Meerle
Vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot vrijdag 31 
december 2021
Raadhuis
Gemeenteplein 1 _ 2328 Meerle
Organisator: vzw Halte Merlet
Prijs: 1 euro
Info: 0497 91 87 66
haltemerlet@hotmail.com

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

Tentoonstelling IKO 2021
Vanaf 26 juni 2021 tot 25 juli 2021
Wegens de coronasituatie en de daaraan 
verbonden maatregelen heeft het IKO een 
uitzonderlijk schooljaar gehad. De jaar-
lijkse tentoonstelling in het IKO kan voor 
het grote publiek opengesteld worden en 
daardoor konden de afgestudeerden hun 
werken niet presenteren zoals gewenst. 
Daarom werd beslist om de jaarlijkse 
laureatententoonstelling in het Stedelijk 
Museum dit jaar om te vormen tot een ten-
toonstelling van alle afgestudeerden. In 
deze expo presenteert iedere cursist  één 
werk. Zo geven we op een symbolische 
wijze een mooi forum om deze mensen 
allemaal in de aandacht te brengen. Dus 
geen laureatententoonstelling maar wel 
een expo van de IKO-afgestudeerden 2021.
Begijnhof 9 - 2320 Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum 
Prijs: gratis 
 Info: 03 340 19 80
museum@hoogstraten.be 

GC Hoogstraten en WZC Stede Akkers presenteren: 
Blokbusters
Aan het begin van ons seizoen polsen we graag hoe het met je gaat. In samenwer-
king met woonzorgcentrum Stede Akkers presenteren wij: BLOKBUSTERS. Radio-
presentatoren Joris en Dominique (Radio GaGa) laten drie uur lang iedereen aan 
het woord die iets wilt komen vertellen of presenteren. Heb je in de coronaperiode 
een nieuwe hobby ontdekt en wil je hierover komen vertellen? Wil je iemand in de 
bloemetjes zetten? Wil je iets zingen of presenteren? Je bent welkom in de caravan 
van Joris en Dominique om hierover te komen vertellen. 
Schrijf je snel in via www.hoogstraten.be/ikschrijfmeinvoorblokbusters en dan 
kom jij op 29 augustus live in de ether. Blokbusters zal ook online te volgen zijn via 
www.blokbusters.tv. 
Iedereen is welkom om iets te komen drinken en gratis te genieten van dit bijzonde-
re evenement. Het wordt een fantastische dag die ons allen weer terug een beetje 
samenbrengt.
Als klap op de vuurpijl maken we op deze dag ook de winnaars bekend van onze 
spetterende affichewedstrijd bekend en stellen we fier onze ‘Gezanten van het GC’ 
voor. Geen enkele reden om thuis te blijven dus! 
Nog niet de kans gehad om deel te nemen aan onze affichewedstrijd? Inschrijven 
kan nog tot 15 augustus op www.hoogstraten.be/affichewedstrijd. 
Wij hebben er alvast ongelofelijk veel zin in!
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kijken &
luisteren doen leren

ONDER VOORBEHOUD:
Dit overzicht is opgemaakt op 9 juni 2021. Het is mogelijk dat op het tijdstip van publi-
catie een aantal evenementen toch niet kunnen doorgaan omwille van de maatregelen 

tegen het coronavirus. 

Maandelijkse wandeling Kolonie 5-7
Op zondag 25 juli 2021 en zondag 22 augus-
tus van 14.00 tot 17.00 uur
Bezoekerscentrum
Kolonie 5-7 – Kapelstraat 2330 Merksplas
Organisator: Toerisme Hoogstraten
Prijs: gratis
Info en inschrijven: 03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be  

Graanbar pop-up– zomerbar in Meerle
Van 28 juli tot 22 augustus
Leembeek, Meerle
Met speelhoek en foodtrucks 
Woensdag en donderdag van 14.00 tot 24.00 
uur
Vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 01.00 uur
Zondag van 11.00 tot 24.00 uur
Info: www.facebook.com/graanbar.popup/

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

Mode is alom aanwezig. Mode is voor ons 
zelfs bijna evident. Dit was echter niet zo 
vanzelfsprekend voor onze voorouders! 
Heeft u zich al ooit afgevraagd hoe men 100 
jaar geleden gekleed ging in de Kempen? 
Droeg iedereen dezelfde kleding? Was men 
bezig met de heersende modetrends? Wie 
droeg traditionele kleding en hoe zag die 
er dan uit? Het antwoord op al deze vragen 
kan u van 31 juli t.e.m. 19 december 2021 
komen ontdekken in onze nieuwe tentoon-
stelling Catwalk – Kleding in de Kempen 
tussen 1850 en 1950.
Organisator: Stedelijk Museum 
Prijs: gratis
Info: 03 340 19 80 
museum@hoogstraten.be 

Natuurpunt Toer – 20 jaar Natuurpunt 
Markvallei
Op zaterdag 7 en zondag 8 augustus 2021 
Kolonie 41 - 2323 Wortel 
Organisator: Natuurpunt
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be 

Belgisch Kampioenschap wielrennen – 
Aspiranten
Zondag 15 augustus
Organisator: De Hoogstraatse Spurters, 
Bicycle Club Hoogstraten
10.00u Individuele tijdrit 
 voor meisjes 12, 13 en 14 jaar.
10.30u Individuele tijdrit 
 voor jongens 12 jaar.
11.00u Individuele tijdrit 
 voor jongens 13 jaar.
12.15u Wegrit meisjes van 13 jaar. 
 Na één ronde en 1 minuut: 
 wegrit meisjes 12 jaar.
13.15u Wegrit meisjes 14 jaar.
14.30u Wegrit jongens 12 jaar.
15.30u Wegrit jongens 14 jaar.
17.15u Wegrit jongens 13 jaar.
Info: www.bkaspiranten2021.be

Begijntjes Laat Besluit
Zondag 22 augustus
Vrijheid, Hoogstraten
Dit kinderfestival vindt in 2021 zeker plaats, 
maar waarschijnlijk in een beperktere versie.
Meer info op: www.facebook.com/Begijntjes-
-Laat-Besluit-927168400955952

Taal in het Bos
Zondag 22 augustus juni 2021 van 14.00 tot 
17.00 uur
Kolonie 41 - 2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: gratis
Info en inschrijven: taalinhetbos@natuur-
puntmarkvallei.be 

Landlopersjogging
Zondag 27 aug. 2021 van 18.40 tot 21.00 uur
Poeleinde 2 - 2323 Wortel
Organisator: KWB Wortel
Prijs: 4 euro voor leden, 6 euro  niet-leden
Info en inschrijven: 

Bibster zomerwedstrijd
Van donderdag 1 juli tot zaterdag 31 augus-
tus 2021
Hoofdbibliotheek Hoogstraten
Lindendreef 1B - 2320 Hoogstraten
Organisator: Bibliotheek Hoogstraten
Prijs: gratis
Info: 03 341 32 61
bibliotheek@hoogstraten.be 

Chill Mill – zomerbar in Hoogstraten
Van 1 juli tot 29 augustus
Laermolen
Molenstraat 21, Hoogstraten
Woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 16.00 
uur
Zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur
www.facebook.com/zomberbarchillmill

Zomerbar – Wortel
Vrijdag 2 juli, 20.00 uur
De Boomkes, Wortel
Startschot van het project Wortel 2030 om 
te zoeken naar de toekomst van ons Wortel. 
Alle Wortelnaren zijn harteljk welkom. 

Kermis Wortel
Van 9 tot 12 juli
De Boomkes, Wortel
Op het moment dat dit magazine werd 
afgewerkt, was het nog onduidelijk welke 
kermisactiviteiten doorgang kunnen vinden. 

Kermis Meersel-Dreef
Van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 juli
Op het moment dat dit magazine werd 
afgewerkt, was het nog onduidelijk welke 
kermisactiviteiten doorgang kunnen vinden. 
In elk geval houden de gebuurten Kermisspe-
len op 12 en 13 juli op de Dreef.
Organisator: Kermiscomité

Koloniewandeling
Zondag 18 juli 2021 en 15 augustus van 14.00 
tot 17.00 uur
Kolonie 41 - 2323 Wortel 
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: gratis
Info en inschrijven: bc.deklapekster@
natuurpunt.be 
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Terugblik
1. Verpakkingenproducent deSter heeft 

zich in deze coronapandemie heruitge-
vonden en produceert nu ook chirurgi-
sche mondmaskers. Samen met stads-
dichter Michiel Van Opstal heeft deSter 
een speciale versie ontwikkeld met 
een gedicht op de verpakking. Eerste 
Minister Alexander De Croo nam op 8 
juni het eerste exemplaar in ontvangst. 
Ook voor particulieren te bestellen via 
rpeeters@gategroup.com.

2. Op 15 en 16 juni was het bewoners- en 
medewerkersdag in WZC Stede Akkers. 
Bewoners èn zorgkundigen werden ver-
gast op een muzikaal optreden en een 
ijsje. Na meer dan een jaar van strikte 
beperkingen, is er eindelijk weer gele-
genheid voor uitstapjes en vrij bezoek 
van familieleden en vrienden. 

3. Op 26, 27 en 28 mei legden 214 leer-
lingen van het zesde leerjaar het Grote 
fietsexamen af.  Hiervoor werden maar 
liefst 96 vrijwilligers ingeschakeld. Het 
was de tweede keer dat stad Hoogstra-
ten samen met alle scholen en de lokale 
politie het fietsexamen organiseerde op 
het vaste parcours in het centrum van 
Hoogstraten.

4. De alternatieve stratenloop van 
Hoogstraten heeft € 2.231 opgebracht 
voor Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je. Hier-
mee kopen zij melk aan voor de lokale 
voedselbedeling. Uit de 124 deelnemers 
werden 36 winnaars geloot die een 
sponsorpakket ontvangen van de spon-
sors Coöperatie Hoogstraten, Desta, 
Sportcity, Spranco-Matic, Toyo Tires en 
Versmissen, Janssens & partners.  

5. Ook onze brandweer en ambulanciers 
hebben (in volle bepakking) weer de 
stratenloop meegedaan. En dat bij heet 
zomerweer.

6. Deze drie knapperds huizen in de  
Sint-Katharinatoren. Twee meisjes en 
een jongen. De kleine slechtvalkjes 
worden prima door hun pa en ma 
opgevoed.
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Carolien Vermeiren, die woont 
op de Hoge Weg in Minder-
hout, is de winnaar van de 
fotowedstrijd in ons vorige 
Info’zine. 

Zij zag dat de foto is genomen 
aan de Kringwinkel in Meer. 
Mevrouw Vermeiren wint een 
Hoogstraatse cadeaubon, af 
te halen bij Visit Hoogstraten 
vanaf 10 juli 2021.

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord tot 20 juli 2021 naar de commu-
nicatiedienst 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, 
anders kom je niet in aanmerking.
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Nieuwe Nieuwe fotofoto
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Hoogstraten lanceert

UiTPAS Kempen

Haal nu jouw spaar- en voordeelkaart
 voor de vrije tijd en trek er op UiT!

Lees er alles over in dit Info’zine.

www.uitinhoogstraten.be
www.uitpaskempen.be


