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De week van 27 februari tot 6 maart staat 

opnieuw in het teken van de vrijwilliger. Hoog-

straten is een bruisende en levendige stad met 

diverse verenigingen, initiatieven en activiteiten. 

Zonder het enthousiasme van de vele honderden 

vrijwilligers in Hoogstraten zou dat allemaal niet 

mogelijk zijn. Vrijwilligers zijn dan ook onze loka-

le superhelden.

Het stadsbestuur is zeer dankbaar voor al deze vrijwillige inzet. 
Zelfs tijdens een wereldwijde pandemie blijven jullie doorgaan en 
aan een warme samenleving bouwen. Jullie enthousiasme be-
tekent voor velen een wereld van verschil, in het bijzonder voor 
kwetsbare mensen, kinderen, ouderen,…. 

Ook in 2021 werd nogmaals onderstreept hoe betekenisvol het 
vrijwilligerswerk wel is, hoe belangrijk vrijwilligers zijn. En dan 
bedoelen we ook de mensen die niet in verenigingsverband bezig 
zijn, maar door kleine inspanningen een onschatbare dienst 
bewijzen aan andere mensen. Door boodschappen te doen, door 
op bezoek te komen, door chauffeur te spelen, door zwerfvuil 
op te ruimen… Zij blijven vaak onzichtbaar, hun bijdrage is enkel 
bekend bij de mensen die ze helpen. Maar ze zijn even waardevol 
als de ‘georganiseerde vrijwilligers’. Mensen helpen is toch het 
mooiste wat er is?

Word jij ook een lokale superheld?

Je wereld groeit als je vrijwilliger bent. Vrijwilligerswerk werkt 
inspirerend, versterkt je als mens en versterkt onze samenleving. 
Kriebelt het en wil je ook starten met vrijwilligerswerk, maar 
weet je niet goed hoe? Op www.hoogstraten.be/vrijwilligerswerk 
vind je alle informatie, evenals vrijwilligersvacatures bij de stad 
of bij andere organisaties in Hoogstraten.

Jouw stadsbestuur
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER  

Bij Marcel is iedereen welkom in de auto: “Wie er 
plaatsneemt in mijn auto, dat speelt geen rol. Welke naam 
ze ook hebben, of hoe oud of jong ze ook zijn. En wat er in de 
auto gezegd of gedeeld wordt, dat blijft ook tussen ons.”

Marcel, je zet je in voor de Minder Mobielen 
Centrale. Waaruit bestaat je vrijwilligerswerk en 
wat zijn je taken? 

“Ik vervoer mensen met mijn eigen auto. Soms zijn dat 
personen die naar de kinesist gaan of naar het ziekenhuis 
moeten. Bij een ziekenhuisbezoek begeleid ik sommigen ook 
bij de aanmelding en tot aan hun consultatie, zodat ze zeker 
hun weg vinden of hun identiteitskaart niet vergeten. Als we 
even moeten wachten in het ziekenhuis, dan drinken we een 
koffietje in de cafetaria. Zo ben ik vroeger een aantal keer 
met iemand naar het ziekenhuis gereden die na de consul-
tatie telkens een gebakje wilde gaan eten in de cafetaria, 
omdat hij dat thuis nooit at.”

Waarom ben je aan vrijwilligerswerk gaan doen?

“Ik had tijd over, want ik was op pensioen. Ik zag een artikel 
in Infozine over vrijwilligerswerk en ik dacht bij mezelf: ‘ik 
ga dat toch eens proberen’. Dan heb ik een proefrit meege-
draaid om die ervaring eens mee te maken. En dat beviel me 
wel! Nu is het vrijwilligerswerk ook uitgebreider dan in het 
begin, zoals meer verschillende soorten ritten en mensen 
begeleiding geven.” 

Vrijwilliger in de kijker: 

Marcel 
Van Opstal
Marcel Van Opstal, afkomstig uit Hoogstraten, 

is vrijwilliger sinds het eerste uur. Hij vervoert 

dagelijks mensen met zijn eigen auto voor de 

Minder Mobielen Centrale. De MMC zorgt voor 

het vervoer van mensen die hulpbehoevend of 

minder mobiel zijn. Dat gaat onder andere van 

een ritje naar ’t Zwart Goor tot een zieken-

huisbezoek in Turnhout of een bezoekje aan de 

oogarts. 

Hoe word je als vrijwilliger ondersteund 
door de stad? 

“De stad ondersteunt ons vooral organisatorisch. Elke Bras-
penning is coördinator en onze directe contactpersoon. We 
worden nooit verplicht om te rijden, ze vragen ons altijd of we 
tijd hebben en of we een rit willen aannemen. En als het dan 
eens gebeurt dat een rit wat langer duurt of we ergens anders 
naartoe moeten, dan zorgt Elke of de dispatchvrijwilliger voor 
een oplossing. Tijdens de coronaperiode was het even heel 
druk, zeker omdat we mensen naar het vaccinatiecentrum 
moesten brengen. Toen kregen we voldoende materiaal om 
onze auto’s steeds goed te ontsmetten na elke rit. Zo kon 
alles veilig verlopen.”

Bedankt voor dit interview, Marcel. Had je zelf nog 
graag iets kleins toegevoegd?
 
“Ik zou het volgende willen zeggen aan zij die geïnteresseerd 
zijn in vrijwilligerswerk: doe eens een proefrit mee bij de MMC. 
Ga eens met ons mee op proefrit naar het ziekenhuis, bekijk 
eens met ons hoe die aanmelding werkt, hoe de mensen zijn 
die we vervoeren. De fijne babbels en de dankbaarheid die de 
mensen naar ons uitstralen, daar krijg je erg veel voldoening 
van. Ik zou gewoon aanraden om het eens te proberen als je 
ertoe bereid bent, als je iemand bent die graag met de auto 
rijdt, ontspanning nodig heeft en geduldig is met mensen.”

Wil je zelf een proefrit doen? Meer info op  www.hoogstraten.be/vrijwilligerswerk
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WELZIJN  

Verdriet vraagt veel aandacht en zorg. Na 

een overlijden verandert je leven; het is een 

aanpassingsproces van onbeperkte tijd. Ver-

trouwde rituelen, die je een houvast geven, 

vallen weg. Hoe ga je dan verder?

Rouwen na het overlijden van je partner is persoonlijk en 
uniek. Je kan het alleen verwerken of je kan het delen met 
anderen of lotgenoten. Lokaal dienstencentrum Stede Ak-
kers organiseert dit voorjaar in samenwerking met ConTem-
po een lezing en een rouwbegeleidingstraject. ConTempo is 
een vereniging voor rouwzorg voor mensen die hun partner 
hebben verloren. 

 Lezing over leven met gemis en rouwen
 De lezing geeft je inzicht in wat rouwen betekent en hoe 

je kan omgaan met het verlies. Je krijgt ook zicht op de 
herstelkant na het overlijden van je dierbare. 

   •  Wanneer? Donderdag 10 maart om 19.00 uur
   •  Waar? Cafetaria LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4,    

   Hoogstraten
   •  Deelnameprijs: 2 euro
   •  Inschrijven kan tot 7 maart 2022

 Rouwbegeleiding in groep 
 Onder begeleiding van ConTempo en omringd door lot-

genoten bieden we een veilige plaats waar je je verhaal 
kwijt kan. Gaandeweg wordt aandacht besteed aan de 
verschillende facetten van het rouwproces. We raken 
volgende onderwerpen aan:

   •  Aanwezigheid bij het bewust worden van verdriet
   •  Begeleiding bij oriëntatie in je persoonlijke weg
   •  Ondersteuning bij het terug opnemen van jouw
           veranderd leven

 We staan enerzijds stil bij de pijn die het gemis meebrengt 
en anderzijds proberen we de mooie dingen die er in het 
leven zijn terug te zien. Hoe gaat dat in zijn werk?
     •  Wat? Zeven sessies op donderdag telkens van 14.00 

      tot 16.00 uur
     •  Wanneer? 31 maart 2022, 7 april, 21 april, 12 mei, 
         2 juni en 16 juni 2022. We houden ook een terug-
         komsessie op 15 september 2022.
     •  Waar? Leslokalen LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4,  

    Hoogstraten
     •  Deelnameprijs: 30 euro
     •  Maximum 10 deelnemers per groep
     •  Inschrijven kan tot 28 maart 2022

Hoe ga je om met het 
overlijden van je partner?

SCHRIJF JE IN:
• LDC Stede Akkers
 T: 03 340 16 30
 E: dienstencentrum@hoogstraten.be
• ConTempo
 May Vandekeybus
 T: 03 666 72 90 – 0474 87 68 75 
 E: Vandekeybus.m@gmail.com
 Ria van der Velden
 E: ria_vdv@hotmail.com
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WELZIJN  

Een hoogst hartelijk kerstmaal
Net zoals in 2020 voorzagen De Toevlucht, OCMW Hoogstraten, Wel-
zijnsschakel ‘t Ver-Zet-je en VTI Spijker op kerstavond een uitgebreid 
take-awaykerstmaal voor mensen die minder financiële middelen hebben of 
eenzaam zijn. Ook in 2021 bleek dit een schot in de roos: 90 gezinnen, goed 
voor in totaal 240 personen, bestelden een afhaalmaaltijd!

Dankzij de enorme inzet van Toma (uit Bangladesh) was er ook een volwaar-
dige halalmaaltijd voor 40 personen. Het was ook hartverwarmend dat 
ruim 100 mensen zich hebben aangemeld om hulp te bieden, waarvan bijna 
50 een actieve bijdrage hebben geleverd.

Een welgemeende dankjewel aan de vele vrijwilligers, mensen die één of 
meerdere kerstmaaltijden geschonken hebben en aan VTI Spijker voor de 
grote gastvrijheid.  

GOE BEZIG  

Al bijna 400 Hoogstraatse senioren maakten dankbaar gebruik van het aan-
bod van de gele doos in 2021. De gele doos zorgt voor een betere hulpver-
lening bij noodgevallen. En geeft dus een veilig gevoel.

In de gele doos worden alle gegevens gebundeld die nuttig zijn voor de 
hulppdiensten. Het gaat daarbij om persoons-, contact-, en medische 
gegevens die in de koelkast bewaard worden, zodat zorgverleners de juiste 
gegevens gemakkelijk terugvinden. De stad Hoogstraten besliste, op advies 
van de seniorenraad, om deel te nemen aan dit Kempens initiatief.

Tweede fase gaat van start
Ook in 2022 verdeelt de stad Hoogstraten de gele doos aan 75-plussers. 
Waar we vorig jaar alle alleenstaande 75-plussers uitnodigden om een gele 
doos af te halen, starten we dit jaar met de verdeling aan samenwonende 
75-plussers. Zowel senioren die samenwonen met hun partner als senioren 
die samenleven met andere familieleden. Zij ontvangen binnenkort een 
persoonlijke uitnodiging met een bon om een gele doos af te halen. 

Met die bon kan de gele doos gratis worden verkregen vanaf maandag 14 
maart tot en met vrijdag 13 mei tijdens de Koffiekrant van het LDC (lokaal 
dienstencentrum). Ook wie dit jaar 75 wordt of senioren die vorig jaar hun 
gele doos niet hebben afgehaald, komen in aanmerking.

Locaties en openingsuren 
Koffiekrant

   • LDC Hoogstraten: Cafetaria 
Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 
Hoogstraten

 maandag t/m vrijdag van 10.00 
tot 12.00 uur

   • LDC Wortel: Uitleenpost biblio-
theek, Worteldorp 15, Wortel 

 elke donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur

   • LDC Meerle: Cafetaria Raadhuis, 
Gemeenteplein 1, Meerle

 elke dinsdag en woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur

   • LDC Meersel-Dreef: Taverne De 
Zevenster - Bij De Paters, Dreef 
42, Meersel-Dreef

 elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
   •  LDC Meer: Zaal Kloostersite, 

Mussenakker 13, Meer
 vanaf 12 april 2022: elke dinsdag en 

donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Geraak je niet op één van deze locaties? 
We helpen je bij het regelen van vervoer. 
Voor meer informatie kan je terecht 
bij het lokaal dienstencentrum via het 
telefoonnummer 03 340 16 30 of via 
dienstencentrum@hoogstraten.be.

Hoogstraten verdeelt in 2022 
de gele doos aan alle 75-plussers
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Monique, hoe zou je jezelf 
omschrijven? 
“Ik hecht veel belang aan familie, ben 
een doorzetter, een dromer ook. Ik 
schrijf al sinds ik een pen kan vasthou-
den. Als kind schreef ik vooral dag-
boekverhalen. Hilarisch om die terug 
te lezen. Mijn vader en grootmoeder 
vertelden vaak verhalen, misschien 
werd daar mijn fantasie wel door 
gevoed. Mijn allereerste publicatie, 
een verhaal over een jongen die een 
mama van klei boetseerde, verscheen 
in ’t Worteltje. 

Wat bracht je tot de poëzie?
Een tiental jaar geleden begon ik aan 
een schrijfopleiding en toen ging een 
wereld voor me open. Ik schreef vooral 
verhalen, maar ontdekte ook de kracht 
van poëzie. Toen ik een dichtwedstrijd 
won, kreeg ik de smaak echt te pakken. 
Vorig jaar verscheen mijn debuut, de 
poëziebundel ‘er liggen twee holtes op 
je kussen’. En nu is er dus het stads-
dichterschap van Hoogstraten! Ik heb 
het gevoel in een rollercoaster te zijn 
beland, maar ik heb er echt zin in.”

Heb je een bepaalde schrijfstijl die 
je voorkeur geniet? Wat inspireert 
jou?
“Ik omschrijf mijn werk als poëtisch 
proza. Ik streef naar toegankelijke 
gedichten die iets kunnen losmaken 
bij de lezer. Ik kick op de flow van 
het schrijven. Ik laat me inspireren 
door eenvoud, door de natuur en de 
mensen uit mijn directe leefwereld. 

In mijn gedichten verwerk ik ook mijn 
eigen roots, mijn jeugd en familie. Ik 
ben geboren in Hoogstraten en was 
als kind vaak bij mijn grootouders in 
Wortel-Kolonie.”

Hoe ga je het liefst tewerk als je je 
creativiteit voelt opborrelen?
“Mijn gedichten ontstaan met een zin 
in het hoofd bij het opstaan. Daarmee 
ga ik aan de slag met pen en papier, en 
pas daarna gebruik ik de tekstverwer-
ker, om het schrappen en herschrijven 
sneller te laten verlopen. Normaal 
gezien laat ik het gedicht na deze 
fase een aantal weken rusten. Daarna 
bekijk ik alles weer met een frisse 
blik, en dan ga ik weer schrappen en 
herschrijven.”

Wat wil je graag bereiken met het 
stadsdichterschap?
“Ik wil graag een nieuwe wind laten 
waaien met dit stadsdichterschap en 
enkele projecten verder uitwerken. 
Daarnaast vind ik het belangrijk om 
andere doelgroepen te bereiken. Het 
zou mooi zijn om tijdens mijn stads-
dichterschap ook een poëziewedstrijd 
te organiseren. Of om iets te doen met 
aardbeien.” 

Kortom, Monique heeft grootse 
plannen. En wij kunnen dat natuurlijk 
alleen maar aanmoedigen. Hiernaast 
lichten we alvast een tipje van de 
sluier en kan je de laatste strofe van 
Moniques examengedicht terugvinden. 
Wij zijn fan!

Zal ik je vertellen over 
mijn stad?

zal ik je vertellen over 

mijn stad

daar waar ik stap voor stap het 

ware leven leerde leven

en hoe ik wegga en toch altijd 

weer de weg terugvind

naar wat verpozing op een 

plekje in de stilte

waar nu een werelderfgoed 

wimpel wappert in de wind

ik vertel je graag wat over 

hoogstraten, mijn stad

Monique Bol
 
is de nieuwe Hoogstraatse stadsdichter

Na twee jonge knapen als stadsdichters, is het nu de beurt aan 

een vrouw! Want Monique Bol is onze nieuwe Hoogstraatse 

stadsdichter. Monique is 55 jaar en zal twee jaar lang, tot eind 

2023, haar poëtische pen oppakken en de inkt rijkelijk laten 

vloeien. Naast poëzie zal Monique zich ook bezighouden met 

enkele poëtische projecten die het culturele karakter van onze 

stad ondersteunen. We stellen haar graag aan je voor! 

STADSDICHTER  
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OPEN BERAAD
over de toekomst van 
de kerk in Minderhout

Het dynamoPROJECT is een subsidie 
voor een meerdaagse samenwerking 
tussen een culturele partner en een 
groep leerlingen en leerkrachten, 
waarbij ze samenwerken rond de 
ontwikkeling van cultureel bewustzijn 
en culturele expressie. Het IKO fun-
geert in deze projecten als culturele 
partner en vaardigt leerkrachten af 
om de projecten te begeleiden.

Het eerste dynamoPROJECT werd, in 
samenwerking met basisschool Klein 
Seminarie, gedoopt tot ‘Steengoed 
samen op weg!’. Binnen dit project 
zullen de leerlingen van de laatste 
kleuterklas, het tweede en vijfde 
leerjaar samen met IKO-collega’s en 
keramisten Kelly en Machteld een 
compositie van keramische stap-

stenen maken voor in de nieuwe 
schooltuin. Dit project start op 10 
februari en eindigt op 31 maart 
2022.

Een tweede project heet ‘Culturele 
expressie projectdagen’ en is een 
samenwerking met de secundai-
re tak van het Klein Seminarie. 
Hier zullen drie IKO-leerkrachten 
een meerdaags traject opstarten 
met drie verschillende klassen en 
vakleerkrachten van het derde 
middelbaar. Ze integreren er beel-
dende kunst in de vakken Frans, 
Engels en godsdienst.  Daarnaast 
volgen alle klassen van het derde 
middelbaar twee workshops in het 
IKO. Dit project start op 14 februa-
ri en eindigt op 11 maart 2022.

IKO start dynamoPROJECT op in Klein Seminarie

Sinds 2017 zijn er in Minderhout vele 
gesprekken geweest over de toekomst 
van de dorpskern van Minderhout. 
Dit gebeurde via de stad Hoogstraten 
in samenwerking met projectgroep 
Vlaanderen en het innovatiesteun-
punt. In de verschillende visies die 
zijn ontwikkeld, is er een belangrijke 
rol weggelegd voor het kerkgebouw. 
Vanuit het stadsbestuur kwam de 
vraag om mogelijk een nevenbestem-
ming of herbestemming van de kerk te 
realiseren.

Het kerkelijk landschap evolueert 
voortdurend. Dat is moeilijk en tegelij-
kertijd boeiend. Minderhout heeft twee 
gebedsplaatsen: de Sint-Clemenskerk 
en de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 
den Akker. Wellicht is dat te veel over 
enkele jaren. Het aantal kerkgangers 
en betrokken parochianen vermin-

dert en ook het aantal beschikbare 
voorgangers en andere medewerkers 
daalt. 

Ondanks dit gegeven willen de 
kerkraad en kerngroep van parochie 
St. Clemens en de pastorale eenheid 
Sint-Franciscus toch hoopvol blijven 
bouwen aan de toekomst van de 
geloofsgemeenschap. Daarom nodi-
gen zij iedereen uit om samen naar 
de toekomst te kijken. Op dinsdag 8 
maart 2022 om 19.30  uur is er een 
open beraad in de Sint-Clemenskerk. 
De toekomstvisie wordt er toegelicht 
waarna met elkaar in gesprek wordt 
gegaan. Ieder krijgt ruimte voor zijn of 
haar vragen, zorgen en suggesties. 

Van harte welkom!
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De bestaande, gemengde riolering in de 

Markwijk wordt vervangen door een afzonderlij-

ke afvoer voor afvalwater en voor hemelwater. 

Op deze manier kunnen we een bijdrage leve-

ren aan de aanvulling van de grondwatertafel 

en wordt bij hevige regenval het overtollige 

water naar de Mark afgevoerd. De werken 

worden aangevat zodra de rioleringswerken 

in Borselhoeve zijn afgerond (begin maart) en 

zullen duren tot de zomer van 2022.

Aangepaste verkeerssituatie

We wenden deze werken aan om de verkeerssituatie in 
Markwijk aan te passen. We plannen het volgende: 

 Het doodlopend wegdeel van de Markwijk zal worden 
ingericht als een woonerf, waar auto’s, fietsers en voetgan-
gers op gelijkwaardige voet staan en waar een maximale 
snelheid van 20 km/u geldt. Parkeren mag er enkel op de 
ingerichte parkeerplaatsen. 

 Ter hoogte van de fietsenstalling van Scharrel wordt een 
ontmoetingsruimte ingericht, met groenperken en enkele 
zitbanken. Hier kunnen buurtbewoners samenkomen en 
kunnen ouders hun kinderen opwachten na school.

  De verbinding Koestraat-Castelréweg wordt in samenspraak 
met de bewoners getransformeerd naar een smallere en-
kelrichtingstraat waar de maximale snelheid naar 30 km/u 
wordt teruggebracht. Aan de kant van de Koestraat worden 
enkele kiss & rideparkings ingericht, waar ouders tijdens de 
ochtendschoolspits hun kinderen kunnen afzetten. 

Hinder

Tijdens de werken is plaatselijk verkeer in de wijk mogelijk 
voor bewoners, maar tijdens de werkuren zal de mobiliteit 
op bepaalde momenten hinder ondervinden. Omdat het niet 
veilig is schoolgaande kinderen te mengen met werfverkeer 
zal de fietsenstalling van Scharrel gedurende de werken 
voor hen bereikbaar zijn via de schoolingang langs de Wit-
herenweg. Ook andere weggebruikers dienen de werfzone 
te vermijden.

Weg- en 
rioleringswerken 
in Markwijk
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Op 8 maart vindt de oplevering van ’t Gastenhuys plaats! 

Vanaf half maart wordt het gebouw in gebruik genomen.

Multifunctioneel gebouw voor uitgebreide zorg
In het nieuwe multifunctionele zorggebouw nemen in de loop van april op het 
gelijkvloers de sociale dienst van Hoogstraten en heel wat aanbieders van zorg 
voor kinderen en volwassenen hun intrek. De verdiepingen bieden daarnaast 
ruimte voor 35 comfortabele assistentiewoningen. De toekomstige bewoners 
van ‘t Gastenhuys hebben hun assistentiewoning al kunnen bezichtigen. Vanaf 
half maart zullen de eerste bewoners al naar hun nieuwe assistentiewoning 
verhuizen.

De partners voor de invulling van het multifunctioneel gelijkvloers zijn een 
consultatiebureau van Kind & Gezin, de Opvoedingswinkel, het Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg (kinder- en jongerenteam),  het Jongeren Advies 
Centrum (JAC-CAW), een nierdialysecentrum (AZ Turnhout), het Medisch Soci-
aal Opvang Centrum (MSOC), de drughulp eerstelijn (CAW), een loket van het 
Agentschap voor Integratie en Inburgering, een kindercrèche en het bureau van 
Ferm Kinderopvang. Deze partners zullen gemeenschappelijke voorzieningen 
delen. Bovendien is de nieuwbouw ook verbonden met het woonzorgcentrum 
en LDC Stede Akkers via een tunnel onder de Jaak Aertslaan. Het aanbod van 
zorg en medische diensten in Hoogstraten wordt zo niet alleen uitgebreider, 
maar zeker ook efficiënter. Op het gelijkvloers komen twee neutrale geldauto-
maten (door Batopin) waar je cash geld kan afhalen of storten.

Energiezuinig gebouw
’t Gastenhuys wordt een BEN-gebouw 
(Bijna Energie Neutraal). BEN-gebou-
wen verbruiken nauwelijks energie voor 
verwarming, ventilatie, koeling en warm 
water. De energie die nodig is, wordt 
gehaald uit groene en hernieuwbare 
energiebronnen. In ’t Gastenhuys komt 
er naast een ondergrondse parkeerga-
rage met 42 plaatsen ook een ruime 
fietsenparking met oplaadpunten voor 
elektrische fietsen.

HOOGSTRATEN  

We wensen de bewoners van 
‘t Gastenhuys een nieuwe warme 

thuis en veel geluk toe!

’t Gastenhuys 
wordt in gebruik genomen
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Zondag 10 april

Onder het motto ‘Trek Er Op UiT’ start 
op zondag 10 april het nieuwe toeristi-
sche seizoen in Hoogstraten. Hou deze 
dag vrij in je agenda want je bent har-
telijk welkom om te komen proeven, 
fietsen en ontdekken in Hoogstraten!

Met de nieuwe Trek Er Op Uit Inspira-
tiegids in de hand ben je klaar voor de 
Trek Er Op Uit Fietsroute, die speciaal 
voor deze gelegenheid uitgestippeld 
werd. 

VISITHOOGSTRATEN 

8 mei 2022

Koloniehappening
Kom jij ‘Land-lopen’ op 8 mei 2022 in Wortel-Kolonie? Wortel-Kolonie werd 
immers in 1822 gesticht, exact 200 jaar geleden. Een uniek landschap met een 
boeiende geschiedenis. Daarom werd Wortel-Kolonie in juli 2021 door de Unes-
co uitgeroepen tot Werelderfgoed! Een dubbele reden om de bloemetjes eens 
buiten te zetten.

Op zondag 8 mei zet Wortel-Kolonie de deuren open voor een heuse koloniehap-
pening. Noteer daarom alvast deze datum met een dikke stift in je agenda voor 
een dag met culinaire verwennerij, sportieve uitdaging, culturele verwondering 
of om gewoon te komen genieten van het prachtig landschap! 

Trek Er Op UiT
Exclusief op 10 april zetten verschil-
lende nieuwe en unieke ‘Hoogstraatse 
hotspots’ hun deuren open voor het 
grote publiek, is er de pop-up versie 
van De Markt in het centrum en kan je 
de Sint-Katharinakerktoren – eindelijk 
– nog eens beklimmen. 

Heb je graag meer 
informatie? 

Neem dan een kijkje op 
www.visithoogstraten.be



WONEN  11

WONEN  

Hoe kan je 
energie 
besparen?

De hoge energieprijzen zijn voor veel mensen 

een groot probleem. Ons woonloket krijgt 

veel vragen over hoe op een eenvoudige ma-

nier energie bespaard kan worden. Investeren 

in zonnepanelen of in isolatie blijft natuurlijk 

op lange termijn het beste. Maar niet ieder-

een heeft de financiële middelen om dit snel 

te doen. We helpen je daarom graag op weg 

en geven je tien tips die weinig inspanningen 

vragen en die je rekening een stuk lager doen 

uitkomen. 

1/
Zet je thermostaat overdag en ’s 
nachts 1 à 2 graden lager. ’s Nachts 
bijvoorbeeld 15 of 16 graden en 
overdag op 19 of 20 graden. Het is 
belangrijk voor je woning dat je blijft 
verwarmen en verluchten om vocht en 
schimmelvorming te voorkomen. Ook 
vloerverwarming kan je 1 à 2 graden 
lager zetten. Dan blijft de temperatuur 
ook dezelfde. 

2/ 
Gebruik dan tochtstrips om spleten en 
kieren af te sluiten. Een eenvoudige en 
goedkope oplossing! Sluit ook steeds 
alle deuren in huis. Daarmee kan je tot 
240 euro op jaarbasis besparen. 

3/
Verwarm je slaapkamer of kamers die 
weinig gebruikt worden minimaal. 

4/ 
Laat je verwarmingsketel tijdig contro-
leren en schoonmaken. Het is sowieso 
verplicht om om de twee jaar een 
nazicht van de ketel te plannen. Een 
CV-ketel heeft ook meer onderhoud 
nodig dan een elektrische boiler. 

5/ 
Voorkom sluipverbruik. Toestellen die 
stand-by staan, verbruiken tot 75% 
van hun energie. Tip: een stekkerknop 
met aan-uitfunctie kan je in één klap 
veel energie besparen. 

6/ 
Laat lampen niet nodeloos branden en 
koop ledlampen. Een ledlamp ver-
bruikt veel minder energie. Wanneer 
je een lamp van 40 watt vervangt door 
een ledlamp van 4 watt, verbruikt die 
10 keer minder energie. Daarbij gaat 
een ledlamp veel langer mee dan een 
gloeilamp. 

7/ 
Doe de was op 30 of 40 graden en 
steek de wasmachine goed vol. Waar 
mogelijk, kan je ook je kleren drogen 
op een droogrek. Dat bespaart auto-
matisch energie! 

Thermostaat 
graadje lager 8/ 

Energie besparen kan ook tijdens het 
koken. Maak eens een lekker eenpans-
gerecht klaar en gebruik een deksel op 
je pan wanneer je water of soep kookt. 
Maak je iets in de oven, zet die dan 
nadien open. Zo help je je verwarming 
een handje.

9/ 
Let op je waterverbruik. Dat kan je 
doen door een energiezuinige dou-
chekop te gebruiken, bij het inzepen 
het water uit te schakelen en eventu-
eel een timer te zetten op het warm 
water. En is het wel nodig om elke dag 
te douchen? 

10/ 
Warm water nodig? Vang het water 
dat uit de kraan komt en aan het 
opwarmen is op en gebruik het bij-
voorbeeld om schoon te maken of de 
planten water te geven. 

Gebruik
tochtstrips

Minimaal
verwarmen

Verwarmingsketel
tijdig controleren

Voorkom 
sluipverbruik

Lampen vervangen
door ledlampen

Was een
graadje lager

Let op je
waterverbruik

Thermostaat 
graadje lager

Kook
verstandig

info
Heb je vragen over bovenstaande onderwerpen contacteer het woonloket:
T: 03 340 19 19 E: wonen@hoogstrateten.be
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Droge zomers met korte, felle regen-
buien hebben een negatieve impact op 
het landschap en onze landbouw. Om 
extreem weer beter de baas te zijn, 
start de Stad Hoogstraten het project 
‘Drempels tegen droogte’, in samen-
werking met Regionaal Landschap de 
Voorkempen.

Beter waterbeheer voor land- en tuinbouw via 

‘Drempels tegen droogte’

Ben jij tuin- of landbouwer en wil 
jij mee in dit project stappen? 

https://ap.le/4vXR0

Vanaf nu kunnen land- en tuinbouwers 
beroep doen op maatregelen om wa-
ter beter vast te houden op hun perce-
len. Dat kan gaan van stuwen op kleine 
sloten tot grachten tot kleinschalige 
dammen. Zo geef je hemelwater meer 
tijd om in te trekken in de bodem. De 
maatregelen worden financieel onder-
steund. 

• Als je geen beroep kan doen op de 
Vlaamse renovatiepremie, keert 
Hoogstraten een premie uit voor 
de aanpassing van de woning van 
ouderen. De premie bedraagt 40 % 
van de gemaakte kosten (excl. btw), 
met een maximum van 500 euro. De 
som van de facturen van de uitge-
voerde werken moet minstens 200 
euro bedragen.

• Daarnaast is er de premie om de 
basiswoonkwaliteit te garanderen in 
een woning die jouw enige eigendom 
is. De premie geldt voor afgekeurde 
en herkeurde elektriciteit tot 2.500 
euro, een nieuwe energiezuinige 
verwarmingsinstallatie tot 1.500 
euro en voor sanitair tot 1.000 
euro. De premie bedraagt 30% op 
de het factuurbedrag excl btw met 
een minimum investering van 200 

euro. Het maximum premiebedrag 
bedraagt 1.000 euro. 

• De energievreetbon is er voor de 
beschermde afnemer, iemand met 
recht op verhoogde tegemoetko-
ming of 65+ inwoners om een oud 
energievretend huishoudtoestel te 
vervangen door een nieuw exem-
plaar. De bon heeft een waarde van 
130 euro en moet vóór de aankoop 
van het nieuwe huishoudtoestel 
aangevraagd worden. De toestellen 
waarvoor je de bon kan gebruiken 
zijn een wasmachine, droogkast, 
ijskast, diepvriezer of vaatwasser. 

Heb je plannen om te bouwen of te 
verbouwen, dan kan je ook beroep 
doen op premies van  Vlaanderen 
en Fluvius. Meer info op 
www.hoogstraten.be/node/3331.

De verbouwpremies van stad Hoogstraten
Wist je dat stad Hoogstraten premies uitkeert voor een aantal verbouwingen?

BERICHTEN  
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Online infosessies over 

de biologische 
kringloop 
In het voorjaar organiseert IOK Afval-
beheer, in samenwerking met Vlaco, 
online sessies die ervoor zorgen dat de 
biologische kringloop gesloten wordt. 

Wil je daar graag meer over 
weten? 
Zet dan alvast volgende data in je 
agenda!
   •  21 maart 2022: thuiscomposteren 

in een notendop
   •  24 maart 2022: grasbeheer - gras-

afval voorkomen en verwerken

Elke online les start om 20 uur en 
duurt ongeveer 1,5 uur. Deelname 
is gratis en makkelijk van thuis uit te 
volgen. Voor aanvang van de sessie 
ontvang je een Zoom-link. 

Inschrijven doe je via 
www.iok.be/kringloopsessies

Een vermoeden van 
asbest in je woning? 
IOK en OVAM helpen je graag om je woning asbestveilig te maken door 
asbesthoudende vloeren en leidingisolatie vakkundig en veilig te laten 
verwijderen. Er komt dan bij jou een asbestdeskundige ter plaatse om 
vast te stellen of er inderdaad niet-hechtgebonden asbest aanwezig is in 
de leidingisolatie en/of vloerbedekking. 

IOK en OVAM nemen de kosten van dit onderzoek op zich. Je betaalt een 
kleine vergoeding van 25 euro voor het rapport.

 
Let op: 
Niet-hechtgebonden asbest in vloerbedekking en leidingisolatie mag 
enkel door een erkende asbestverwijderaar verwijderd worden. 
Meer informatie over asbest vind je op www.iok.be/asbestproject. Denk 
eraan: Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen kan je 
subsidies krijgen. 

Webinar 
Tuinrangers
Klimaatslim tuinieren 
voor beginners  

Waar kan je tegelijk fijn spelen, heerlijk 
barbecueën én de planeet redden? 
Juist ja, in je tuin! In hun webinar geven 
de Tuinrangers je tien gouden tips 
voor een tuin die werkt als een spons 
bij zware regen en langer groen blijft 
in droge periodes. Maar je leert ook 
wat je kan doen voor een volgeboekt 
bijenhotel en een tuin vol vogels en 
vlinders. Tot slot kom je te weten hoe 
de Tuinrangers je kunnen helpen met 
gratis advies op maat van jouw tuin.

Neem je graag deel? Dat kan! 
De Tuinrangers organiseren hun 
webinar tweemaal, zodat je zeker een 
keertje kan deelnemen. 

Zet een van volgende data in je agenda: 
• Donderdag 31 maart 2022 
 om 19.30 uur
• Donderdag 21 april 2022 
 om 19.30 uur

Je kan een plekje boeken op 
www.tuinrangers.be/webinar 
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Hoogstraten 
presenteert
klimaatactieplan 
2030

Klimaatverandering is één van de grootste uitda-
gingen van deze tijd. Ook in Hoogstraten staan 
we voor heel wat uitdagingen: we mogen ons 
verwachten aan meer hitte en droogte, maar ook 
wateroverlast is één van de grote risico’s. Sommi-
ge van die effecten voelen we nu al.

We moeten als samenleving ten laatste tegen 
2050 klimaatneutraal worden. Dat is onze verant-
woordelijkheid tegenover toekomstige generaties. 
Maar we moeten ook beseffen dat klimaatactie 
veel kansen biedt op sociaal en economisch vlak. 
Dat vraagt een gezamenlijke inspanning. Het 
klimaatactieplan van de stad is daarbij onze lei-
draad. Dit klimaatactieplan werd eind 2021 goed-
gekeurd door de Hoogstraatse gemeenteraad.

Wat willen we bereiken met het 
klimaatactieplan?
Een klimaatneutrale samenleving 
bouwen we niet van vandaag op 

morgen. Op internationaal en regionaal niveau 
zijn er daarom tussendoelen afgesproken tegen 
2030. Die dienen voor de stad als kompas voor 
het klimaatbeleid. 

Wat willen we tegen 2030?

onze uitstoot verlagen met 40 % ten opzich-
te van 2011

onze stad klimaatbestendiger maken en ons 
aanpassen aan de gevolgen van de klimaat-
verandering

iedereen toegang geven tot veilige, duurza-
me en betaalbare energie

Hoe pakken we dit aan?
 
We beseffen dat een doeltreffend klimaatactieplan meer is dan 
een opsomming van acties. Denk je aan klimaat, dan denk je 
ook aan wonen, ondernemen, natuur en water, gebouwen,… Het 
is dus belangrijk om een aantal spelregels te hanteren bij de 
opmaak van het klimaatactieplan.

• We focussen op acties en maatregelen waarbij we als lokaal 
bestuur voldoende resultaat kunnen bekomen en dus daad-
werkelijk een verschil kunnen maken.

• We zorgen voor een goede samenwerking tussen klimaat 
en andere thema’s in onze stad, zoals mobiliteit, ruimtelijk 
beleid… 

• We reiken de hand aan onze partners om samen te werken: 
het merendeel van de uitstoot zit immers verspreid over alle 
sectoren die in onze stad actief zijn. 

• Het klimaatactieplan van de stad is opgemaakt voor de pe-
riode tot 2030, maar met voldoende ruimte voor flexibiliteit 
op korte en lange termijn. 

• Voor de grote acties zijn veel middelen nodig. We gaan dus 
creatief op zoek naar geld om het klimaatactieplan uit te 
voeren. 
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De stad gebruikt 40% minder 
energie, als opstap naar fossiel-
vrij.
Hoe? We sluiten geen nieuwbouw-
projecten meer aan op het gasnet 
en schakelen de openbare verlich-
ting volledig over op LED-verlich-

ting. 

We richten het openbaar 
domein klimaatproof in en creë-
ren groenblauwe netwerken. 
Hoe? We planten een nieuw bos 
(het Muntbos) aan, geven gezinnen 
advies over klimaatvriendelijke 
tuinen (bv. door Tuinrangers aan te 
stellen) en planten één bijkomende 
boom per gezin in houtkanten en 
bomenrijen. Het openbaar domein 
vormen we om naar een kindvrien-
delijke publieke ruimte met een 
groene basisstructuur. 

We maken samen de overstap 
van fossiel naar hernieuwbaar.
Hoe? We vergroten het zonnepa-
nelenpark op de daken van campus 
Stede Akkers en werken actief mee 
aan het onderzoek naar concrete 
kansen voor warmtenetten. 

We werken samen met onze 
partners aan klimaatacties 
in het Zuiden.
Hoe? Samen met partnergemeente 
Za-Kpota in Benin voeren we een 
klimaatadaptatieplan uit. Daarnaast 
zetten we in op bosbescherming en 
-aanplant in het Amazonegebied. 

 

We stimuleren de renovatie van 
het woonpatrimonium.
Hoe? Onze huisbezoeker geeft 
individueel advies over efficiënte 
renovatie en energiebesparing 
en bezoekt wijken en buurten om 
info te geven. Aan de hand van 50 
tot 100 thermische scans per jaar 
brengen we bij huiseigenaren de 
energieverliezen van hun woningen 
in de kaart. Basiswoonkwaliteit en 
energiebesparing bij doelgroepen is 
een extra aandachtspunt. 

KLIMAAT  

Naast deze concrete acties, maken we ook plannen voor de langere termijn. Met 
deze plannen kunnen we de ontwikkelingen in onze gemeente meer klimaatproof 
sturen. Voorbeelden zijn het mobiliteitsplan, het beleidsplan ruimte, een warm-
teplan, een hemelwaterplan en droogteplan en een ruimtelijk onderzoek naar 
grootschalige hernieuwbare energie.

         Wist je dat…

• … de energievraag in 
Hoogstraten blijft stijgen, en 
dat zelfs sterker dan in de 
andere gemeenten van de 
Kempen? 

• … het energieverbruik van 
onze gezinnen al langzaam 
aan het dalen is, maar nog 
steeds erg hoog blijft?  

• … de productie van her-
nieuwbare energie mo-
menteel jammer genoeg 
hetzelfde blijft, ook al biedt 
dit enorm veel kansen? 

We reiken de hand aan alle 
betrokken Hoogstratenaren.
Hoe? We gaan op zoek naar inwo-
ners die zich willen verenigen in 
een Milieu- en Klimaatplatform en 
die vanuit hun persoonlijk engage-
ment en eigen expertise samen 
met de stad willen nadenken over 
duurzame thema’s in Hoogstraten. 
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Ben jij een mantelzorger? 

Je bent mantelzorger als je langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een hulpbehoe-
vende partner, familielid, vriend of kennis zorgt. Deze zorg wordt in veel gevallen 
gegeven omdat er een persoonlijke band is tussen de mantelzorger en de zorg-
vrager. Naast de ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten komen ook lichame-
lijke verzorging, hulp bij administratie en vervoer in aanmerking.

Welke mantelzorgers komen in aanmerking voor de gemeen-
telijke mantelzorgpremie?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze mantelzorgpremie? Hieronder 
sommen we de voorwaarden op waaraan je moet voldoen. 

• De zorgvrager:
    - is een inwoner van Hoogstraten
    - wordt thuis verzorgd
    - is minstens 25 jaar oud 
    - beschikt over een algemeen attest ‘erkenning van de handicap’ van 

           minstens 9 punten, afgeleverd door de FOD – Sociale Zekerheid  
           (Directie-generaal, Personen met een handicap).

• De mantelzorger:
    - is een inwoner van Hoogstraten
    - geeft minimaal 8 uur per week hulp aan de zorgvrager

Let op, er kan slechts één aanvraag per zorgvrager ingediend worden. Een man-
telzorger kan ook nooit zorgvrager zijn op een ander aanvraagformulier. 

Hoeveel bedraagt de mantelzorgpremie?

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid van de 
zorgvrager. Deze zorggraad wordt bepaald aan de hand van het algemeen attest 
‘erkenning handicap’ van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Als je 
beschikt over een attest van minimum 9 punten, dan ontvang je maandelijks 25 
euro. Bij een attest van minimum 12 punten, bedraagt de maandelijkse premie 5

Hoe kan ik mijn 
aanvraag indienen? 

• Je kan het formulier afdruk-
ken of online invullen op www.
hoogstraten.be/mantelzorg-
premie. 

• Je kan een blanco aanvraag-
formulier afhalen bij de 
onthaalbalie van het stadhuis 
of campus Stede Akkers. 

Bezorg voor 1 december 2022 
het ingevulde en onderteken-
de aanvraagformulier, samen 
met  een kopie van het attest 
‘erkenning handicap’ van de FOD 
Sociale Zekerheid aan:
• Onthaalbalie van het stadhuis 

(Vrijheid 149, 2320 Hoogstra-
ten)

• Onthaalbalie ’t Gastenhuys 
(Heilig Bloedlaan 252 C , 2320 
Hoogstraten)

• Via mail naar onthaal@hoogs-
traten.be (gescand, geen foto 
+ scan van attest)

Je krijgt een ontvangstbewijs bij 
het indienen van de aanvraag. 
Om die reden kan de aanvraag 
niet per post worden ingeleverd.

Het stadsbestuur van Hoogstraten voorziet een jaarlijkse 

toelage voor Hoogstraatse mantelzorgers die ondersteuning 

bieden aan zorgbehoevenden ouder dan 25 jaar. Kom jij in aan-

merking? We zetten alles nog eens op een rijtje.

Kom jij in aanmerking voor 
de mantelzorgpremie?

WELZIJN  

Info:
• Team thuis- en woonzorg: 03 340 16 00. 
• www.hoogstraten.be/mantelzorgpremie
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Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteits-
volle en klantvriendelijke dienstverlening. Daarvoor doet de organisa-
tie beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. 
Momenteel is het stadsbestuur op zoek naar:

Jobstudenten voor de zomer

Ben je nog op zoek naar een bijverdienste tijdens de zomer? Dan hebben we goed 
nieuws, want de stad werft heel wat jobstudenten aan. 

8 jobstudenten schoonmaak en logistiek  
•  Je bent minimum 16 jaar.
•  Je bent minstens 3 weken aansluitend beschikbaar.

20 Jobstudenten verpleging/verzorging  voor ons woonzorgcentrum
•  Je bent minimum 18 jaar (of 16 jaar als je al ervaring hebt in ons WZC)
•  Je volgde een opleiding verzorgende.
•  Je bent minstens 3 weken aansluitend beschikbaar.

10 jobstudenten Groendienst  
•  Je bent minimum 15 jaar. 
•  Je bent bij voorkeur minstens 3 weken aansluitend beschikbaar. 
•  Een opleiding in de groensector of een technische scholing is een pluspunt.

25 jobstudenten De Mosten
o.a. redders, EHBO-helpers, Inkommedewerkers en onderhoud
•  Je bent minimum 18 jaar.
•  Je bent ruim beschikbaar en bereid zijn te werken in shiften, op feestdagen en in 

het  weekend.

Manager Ruimte

Functie
• Als manager ruimte ben je ver-

antwoordelijk voor de werking en 
organisatie van de afdeling ruimte 
van de stad Hoogstraten.

Profiel
• Je beschikt over een masterdiplo-

ma.
• Je hebt minstens 3 jaar ervaring als 

leidinggevende. 

Programmator 
GC Hoogstraten

Functie
• Je zet in nauw overleg met de cul-

tuurbeleidscoördinator de artistieke 
lijnen van het gemeenschapscen-
trum mee uit. 

Profiel
• Je beschikt over een diploma 
 bachelor of gelijkgesteld. 
• Je beschikt over twee jaar relevante 

ervaring in de sector.

Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden 
vind je op www.hoogstraten.be/vacatures.

Verpleegkundige 
woonzorgcentrum
Functie
• Je coördineert de verpleegkundige 

en verzorgende taken en verleent 
optimale en deskundige verpleging, 
verzorging en palliatieve zorg. 

Profiel
• Je bent in het bezit van een diploma 

van gegradueerd verpleegkundige of 
bachelor in de verpleegkunde.

• Je hebt een grondige kennis van 
verzorgingstechnieken.

Medewerker schoonmaak
Functie
• Je reinigt de gemeentelijke ge-

bouwen (scholen, administratieve 
gebouwen, …).

Profiel
• Je beschikt over een goede arbeids-

attitude en kan zelfstandig werken.
• Je hebt een goede kennis van 

schoonmaaktechnieken.



18  CULTUUR

CULTUUR  

• Neem een kijkje op www.
hoogstraten.bibliotheek.
be! Daar vind je per leeftijd 
een selectie boeken waarin 
helden de hoofdrol spelen. 
Zo neemt Olivia het op tegen 
een octopus die boeken steelt 
(De verhalendief), beleef je 
avonturen met een ridder die 
op haar fiets mensen helpt 
(Avonturen van de dappere 
ridster) en ontmoet je heel 
wat levensechte helden, zoals 
Columbus en Nelson Man-
dela (Buitengewone ontdek-
kingsreizigers; 50 helden die 
de wereld mooier hebben 
gemaakt).

• Heb je graag wat persoonlijke 
uitleg bij een leestip? Volg 
dan zeker de Instagrampa-
gina van de BiB (@bibhoog-
straten)! Boekenliefhebbers 
lichten toe waarom hun 
favoriete heldenverhaal er 
voor hen bovenuit steekt. Heb 
je zelf ook zo’n leuke leestip? 
Bezorg ons via bibliotheek@
hoogstraten.be een foto met 
je favoriete boek en een korte 
uitleg waarom je dat boek 

een echte aanrader vindt. Dan 
plaatsen wij het op onze Insta-
grampagina.

• Het online spel Bieblo helpt 
kinderen bij hun leeskeuze. 
Ze duiden hun leeftijd aan en 
kiezen dan drie genres die hen 
aanspreken. Bieblo geeft acht 
leestips van boeken die op dat 
moment aanwezig zijn. Sinds 
kort kunnen lezers tot 14 jaar 
deze leeshulp gebruiken en zijn 
er twee genres bijgekomen, na-
melijk ‘toekomst’ en ‘griezelen’. 
Hoe kom je aan Bieblo? Surf 
naar de catalogus en klik op het 
artikel over deze online toepas-
sing. Per biblocatie vind je een 
Biebloversie. Bovendien staat 
in de hoofdbib op de jeugdafde-
ling een tablet waarop je Bieblo 
kan raadplegen.  

• Gebruik je niet graag technolo-
gische hulpmiddelen? Dan is er 
nog steeds onze themastand in 
de bib. Helden en schurken zie 
je daar broederlijk naast elkaar 
staan. Je vindt er zeker een 
boek naar je smaak!

Maart is jeugdboekenmaand!
Er zijn dappere helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, maar alle-

maal hebben ze één ding gemeen: zonder held geen verhaal. En een goed verhaal krijg je pas als 

er ook een schurk is die het beste in de held naar boven haalt. Daarom staat de Jeugdboeken-

maand dit jaar in het teken van helden én schurken.

De Jeugdboekenmaand 

in de scholen
De Jeugdboekenmaand is natuurlijk de periode 
bij uitstek om als leerkracht de kinderen met 
boeken in contact te brengen. Dat kan door een 
bezoekje aan de bib.  

Maar de bib duikt ook op in jouw school. Via 
de rode draad halen de oudste kleuters en alle 
klassen van de lagere school een leuk, leesbe-
vorderend pakket in huis. Dat pakket bevat niet 
enkel boeken, maar ook andere materialen en 
allerlei educatieve tips voor de leerkracht. 

Er bestaat zelfs een pakket ‘Helden, sterren en 
idolen’, meer toepasselijker voor de Jeugdboe-
kenmaand kan het niet zijn.

Tips
Nog geen idee welk heldenverhaal je samen met je kind kan uitkie-
zen? De BiB geeft je graag een aantal tips om een leuk, spannend of 
ontroerend verhaal mee naar huis te nemen!
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Wedstrijd 
Wat klopt er niet?

We hebben 
een winnaar!

Elke maand serveren we jou een foto van een gebouw of een landschap uit 
Hoogstraten. Aan dat beeld hebben we iets toegevoegd of hebben we iets 
weggelaten. Kan jij herkennen wat er aan de foto scheelt? Stuur jouw ant-
woord tot 10 maart 2022 naar de communicatiedienst
• Mail naar communicatie@hoogstraten.be
• Bel naar 03 340 19 50

Je mag maximum één antwoord per gezin insturen. Vergeet niet om je 
contactgegevens te vermelden, anders kom je niet in aanmerking.

Veel succes!

Maria Verheyen, die woont in Groene-
woud te Hoogstraten, heeft gezien dat 
op de foto van het stadhuis het torentje 
was weggegomd. Maria wint een Hoog- 
straatse cadeaubon, af te halen 
bij VisitHoogstraten. 

Stad Hoogstraten organi-

seert in samenwerking met 

Eerstelijnszone Kempenland 

een mobiel vaccinatiemo-

ment. Op zo’n vaccinatiemo-

ment kan je zonder afspraak 

een vaccin tegen corona 

komen halen. 

Voor wie?
Iedereen die 5 jaar is of ouder en nog 
een vaccin wenst.

Hoe werkt het?
Kom binnen zonder afspraak in het 
stadhuis of in het vaccinatiecentrum 
van Weelde. Je krijgt gratis een Pfi-
zer-vaccin (eerste, tweede, booster of 
een vaccin voor kinderen).

Wat breng je mee?
Vergeet zeker je identiteitskaart niet 
mee te brengen naar het vaccinatie-
moment. Draag ook gemakkelijke kle-
dij zodat je je arm snel kan ontbloten.

Waar en wanneer?
•  Hoogstraten Vrijheid 149 
 (Stadhuis – Zaal De Welgezinde)
 16 maart 2022 – 16.00-18.00 uur

• Vaccinatiecentrum Weelde 
Geeneinde 54, Ravels 

 15 maart 2022 – 17.00-19.00 uur

• Vaccinatiecentrum Weelde 
Geeneinde 54, Ravels 

 24 maart 2022 – 17.00 – 19.00 uur

Sinds februari 2022 helpt Eerstelijns-
zone Kempenland je ook verder bij de 
aanvraag van een PCR-test. Op hun 
website vind je meer informatie:
www.elzkempenland.be/vaccinatie/
veelgestelde-vragen/call-center.html 

Een vaccin 
zonder afspraak
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In deze publicatie nemen we alle 

Hoogstraatse activiteiten op die we  

kunnen terugvinden in de databank  

van ‘Uit in Vlaanderen’.

ONDER VOORBEHOUD

Dit overzicht is opgemaakt op 4 februari 2022. Het is  
mo  ge lijk dat op het tijdstip van publicatie een aantal  
evenementen toch niet kunnen doorgaan omwille van  
de maatregelen tegen het coronavirus.

Organiseer je een of andere activiteit – groot of klein – 
geef dit dan in op www.uitinhoogstraten.be.in HOOGSTRATEN

AGENDA  

Bourgondische bierwandelingen
 
Van 8 oktober 2021 tot 27 maart 2022 op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 
18.00 uur
Startpunt: VisitHoogstraten, Vrijheid 149 
Hoogstraten
Organisator: VisitHoogstraten
Prijs: € 32
Info en inschrijven
T: 03 340 19 55
E: toerisme@hoogstraten.be 

Tentoonstelling | Chique gebouwd. 
Architecturale parels langs de 
Vrijheid  (1880-1930)

Van 8 januari tot 27 maart 2022
Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9
Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum Hoogstraten
Prijs: gratis
Info
E: museum@hoogstraten.be 

Broederlijk Delen 
Wandelzoektocht

Vanaf woensdag 2 maart
Deze wandelzoektocht wordt in verschillende 
parochiekernen georganiseerd tijdens de 
vasten. 
Startplaatsen:  www.sintfranciscus.com 
Organisator: Parochiale Eenheid Sint-Fran-
ciscus
Info
E: www.sintfranciscus.com

 Judo & omni Fun 3-daagse

 Van woensdag 2 maart tot vrijdag 4 maart
 Van 9.00 tot 16.00 uur
	 Leeftijd: van 5 tot 11 jaar
 Locatie: Ferm Meer, Terbeeksestraat 6A, 

Meer
 Prijs: € 66
 Organisator: Jeugddienst Hoogstraten
 Info
 E: hoogstraten.ticketgang.eu

Kleutersportstage. 
De	verkleedkoffer

Van woensdag 2 maart tot vrijdag 4 maart
Van 9.00 tot 16.00 uur
Leeftijd: van 5 tot 11 jaar
Locatie: Ferm Meer, Terbeeksestraat 6A, 
Meer
Prijs: € 69
Organisator: Jeugddienst Hoogstraten
Info
E: hoogstraten.ticketgang.eu

 Theater | 
 Circus Ronaldo - Sono Io? 

 Donderdag 3 maart 2022
 Danny en Pepijn Ronaldo stappen samen 

de scène op. Vader en zoon. Twee clowns 
op zoek naar hun gelijkenis. Op zoek naar 
ieders eigenheid. Wat hen scheidt en wat 
hen verbindt. Ze dragen allebei hun eigen 
masker. Het masker van een vader dat alle 
twijfels, verdriet en zelfs de kleinste zwak-
heid verbergt. Het masker van een zoon 
dat kneedbaar is maar toch de kinderlijke 
kwetsbaarheid verhult.

 Locatie: Rabboenizaal Spijker, 
 Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten
 Prijs: € 20              
 Organisator: GC Hoogstraten
 Info
 E: www.hoogstraten.be/gchoogstraten

Excursie
Weidevogels van de pampa

Zondag 6 maart 2022
Van 14.00 tot 17.00 uur
Locatie:  Kolonie 2, Wortel
Info
E: info@natuurpuntmarkvallei.be
www.natuurpunt.be

Cursus | Natuur, erfgoed en land-
schap in het land van het Merkske

Theorielessen: 10,17, 24, 31 maart en 21 april
Telkens van 19.30 tot 22.00 uur
Excursies: 19 en 26 maart, 23 en 30 april, 
7 en 14 mei
Telkens van 9.30 tot 12.00 uur
Locatie: Bezoekerscentrum De Klapekster, 
Kolonie 41, Wortel 
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: € 150 voor leden, € 180 voor niet-leden
Info
E: info@natuurpuntmarkvallei.be

Broederlijk Delen. 
Solidaire (afhaal)maaltijd

Zondag 13 maart
Broederlijk Delen biedt een Senegalese speci-
aliteit aan.
Locatie: Zelfbedieningsrestaurant VTI Spijker
Prijs: € 9
Bestellen kan tot woensdag 2 maart via www.
sintfranciscus.com/afhaalmaaltijd

Evaluatieconcert Borderbrass

Zondag 13 maart 2022
Van 13.00 tot 19.00 uur
 Verschillende orkesten geven het beste 
van zichzelf tijdens een middag vol muziek 
door verschillende ensembles. Muziek uit 
alle stijlen.
Locatie: Zaal PAX
Dr. Versmissenstraat 3, Hoogstraten
Gratis
Organisator: Brassband Borderbrass vzw
Info
E: borderbrass@telenet.be 
T: 03 314 15 46
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Boerenbuiten wandeltocht Meer

Zondag 13 maart 2022
Van 8.00 tot 14.30 uur
Locatie: Petanqueclub Markdal, 
Hoogeind 74A, Meer
Prijs: € 2
Organisator: KWB Meer

Fotocafé | Landschappen

Vrijdag 18 maart 2022
Van 20.00 tot 23.00 uur
Locatie: Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info
E: verschraegen.wim@telenet.be

Repaircafe Hoogstraten
Zaterdag 19 maart 2022
Van 9.00 tot 12.00 uur
Locatie: Jaak Aertslaan 1, 2320 Hoogstraten
Gratis
Organisator: LDC Hoogstraten
Info
E: dienstencentrum@hoogstraten.be 
T: 03 340 16 30 

Comedy 
Amelie Albrecht - Zwaar leven 
Zaterdag 19 maart 2022
20.15 uur
Amelie is de winnares van Humo’s Comedy 
Cup 2018. Amelie’s comedy wordt ge-
kenmerkt door een stevige portie je m’en 
foutisme en zelfrelativering. Pure stand-up 
comedy van het energiezuinige soort.
Locatie: Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 
37
2320 Hoogstraten
Prijs: € 12             
Organisator: GC Hoogstraten
Info
E: www.hoogstraten.be/gchoogstraten

Dag van de Grune Plastron

20 maart 2022, van 9.00 tot 16.00 uur
In alle gemeenten van het werkgebied van 
Natuurpunt Markvallei vind je onze gidsen 
terug die heel wat te vertellen hebben over 
wat je kan vinden in onze natuur. Een gede-
tailleerd programma volgt nog, maar zet je 
alvast schrap om parels te ontdekken die je 
nog niet kende. In Wortel kan je picknicken bij 
het Bootjesven.
Locatie: Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info
E: info@natuurpuntmarkvallei.be

Tweedehandsbeurs Hoogstraten

Zondag 27 maart 2022
Van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Zaal PAX, Dr. Versmissenstraat 3, 
Hoogstraten
Gratis
Organisator: Gezinsbond Hoogstraten
Info: https://hoogstraten.gezinsbond.be/
tweedehandsbeurs 
bieke.roovers@gezinsbondhoogstraten.be 
T: 0499 19 57 57.
 

Lezing 
Gamen, meer dan een spel?

Woensdag 30 maart
Van 20.00 tot 22.00 uur
 Is je kind ook verzot op Fortnite, Minecraft 
of andere videospelletjes? Kunnen ze er 
moeilijk mee stoppen? Je bent niet alleen. 
Hoe pak je dit aan als ouder? Spreker Mat-
thias Dewilde, auteur van het boek ‘Game 
over’ en oprichter van GameChangers, was 
ooit zelf jarenlang gameverslaafd. 
Locatie:Stadhuis Hoogstraten, 
Vrijheid 149, Hoogstraten
Gratis
Organisator: 
Opvoedingswinkel Hoogstraten
Info
T: 03 633 99 05

AGENDA  
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G-Sport 
voor iedereen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 
kwam op 19 februari langs om de eerste bomen 
te planten van het Muntbos. Een braakliggend 
perceel van 1,6 hectare bij ecoduct De Munt 
wordt omgevormd tot een klimaatbos. Regionaal 
Landschap de Voorkempen werkt hiervoor samen 
met stad Hoogstraten, BOS+, Bosgroep Kempen 
Noord en De Ronde Tafel Hoogstraten. 

Klimaatbos

Hoogst 
hartelijk 

Sportregio Noorderkempen 
organiseert samen met 

stad Hoogstraten G-sport@
school. Wij laten leerlingen 

van het 5de en 6de leerjaar 
basisonderwijs kennisma-
ken met G-sport, dat zijn 

sporten die beoefend wor-
den door mensen met een 
beperking. Zo doorbreken 
wij het taboe rond G-sport 

en willen we de drempel 
verkleinen voor personen 
met een beperking om te 

gaan sporten.
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De nieuwe ‘huisstijl’ van Hoogstraten is door onze burgers erg goed onthaald. Ze herkennen zich in de identiteit 
van een ‘hoogst hartelijke’ gemeenschap en het daarop gebaseerde nieuwe logo (je kan het filmpje nog steeds 
bekijken op youtu.be/CNyWyRfNjvk). De plaatsing in de dorpskernen van de ‘welkom in Hoogstraten’-banieren 
kreeg ook lof. Uiteraard kunnen we nooit iedereen tevreden stellen en viel hier en daar ook een kritische stem te 
horen. Dat mag! Want we verwelkomen alle reacties.  

Huisstijl slaat aan

De zwerfvuilhandhavers van OVAM 
patrouilleren langs de Hoogstraatse 
wegen om zwerfvuilplegers op he-
terdaad te betrappen op het dumpen 
van peuken, oude mondmaskers, 
blikjes, hondenpoep, enz…  Wie be-
trapt wordt, riskeert een sanctie in de 
vorm van een GAS-boete.  

Wij pakken 
zwerfvuil
aan
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