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niet veel van ons gehoord in de media, maar achter de schermen
is er keihard gewerkt. Het meerjarenplan voor de periode 20202025 krijgt vorm. Dit meerjarenplan is de concrete uitwerking van
het bestuursakkoord. Het omzetten van verkiezingsbeloften in
dagdagelijks beleid is geen eenvoudige zaak. Onze portemonnee
is immers niet bodemloos en er moeten ook prioriteiten worden
gesteld welke projecten we eerst gaan uitvoeren en welke nog even
moeten wachten. In het najaar zal je hier nog veel over horen.
Maar eerst duiken we september in. Een belangrijke maand. En
dat om meerdere redenen: een nieuw schooljaar vangt aan, onze
bedrijven komen weer op kruissnelheid en onze verenigingen
starten een nieuw werkingsjaar. Ik wens iedereen veel succes
t
daarbij. Maar ik wil toch in het bijzonder je aandacht vragen voor
onze kleinsten op de weg. Elke ouder moet in Hoogstraten met een
gerust hart zijn of haar kinderen kunnen uitwuiven als ze te voet of
met hun fiets het huis verlaten. Laat ons eerlijk zijn. We kunnen nog
niet zeggen dat alle moeilijke verkeerssituaties zijn opgelost.
We werken daar hard aan. In onze bestuursploeg staat dit thema
hoog op onze agenda. Maar ik vraag aan al onze weggebruikers
om extra goed op te letten, niet alleen in het begin van september,
maar tijdens het hele jaar. Respecteer in de eerste plaats de
voorgeschreven snelheid. Onze lokale politie moet nog altijd veel te
veel verkeersboetes uitdelen. Zet je gsm uit als je je in het verkeer
begeeft, en dit geldt niet alleen voor autobestuurders maar ook
voor fietsers, jong én oud. Een ongeluk is zó gebeurd. Tenslotte
mijn belangrijkste tip: wees hoffelijk! Neem het van mij aan, je
voet je veel blijer als je eerst die scholier of oudere veilig hebt laten
oversteken dan dat je een paar seconden wint door met een zware
voet je gaspedaal te mishandelen.
Aan onze scholieren wil ik een heel fijn schooljaar wensen, maar
ook aan hen vraag ik om even aandacht te besteden aan hun
gedrag in het verkeer. Het zijn niet alleen de automobilisten die
soms gevaarlijke situaties creëren. Met drie of vier naast elkaar op
de openbare weg rijden is niet cool en zeker niet als je niet goed
zichtbaar bent. Zet je fietslicht op, zodra het begint te schemeren.
Draag fluorescerende kledij of pimp je boekentas of helm met
fluorescerende elementen.
Een schooljaar 2019-2020 zonder één dodelijk ongeval. Is dat geen
goed voornemen dat we allemaal samen moeten nemen?
Veel leesgenot,
Marc Van Aperen, burgemeester
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LOKALE ECONOMIE

Op zondag 6 oktober
tussen 10.00 en 17.00
uur zet Hoogstraten
een aantal bedrijven
in het zonnetje tijdens
de Open Bedrijvendag
van VOKA. Wij nodigen
je van harte uit om een
kijkje te komen nemen
in de interne keuken
van zeven interessante
Hoogstraatse
bedrijven.
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Hoogstraatse bedrijven op de
Open Bedrijvendag 2019
Allemaal maken ze deel uit van het bloeiende economisch
weefsel in onze stad. Het gaat om dynamische bedrijven
die volop aan het investeren zijn in hun panden, in hun
productiecapaciteit en vooral ook in hun mensen. In al deze
bedrijven heerst een familiale sfeer, wat het voor kandidaat-werknemers extra aangenaam en uitdagend maakt om hier
aan de slag te gaan. Uiteraard ben je ook hartelijk welkom
als niet-werkzoekende. De deelnemende bedrijven hebben je
immers een boeiend verhaal te vertellen. Laat je dus verrassen
en inspireren door de Hoogstraatse ondernemingszin.
1. Woonzorgcentrum
Stede Akkers

worden de klanten voorzien met visueel
materiaal en producten tot op de
werkvloer. Door continu te investeren
in trainingen en nieuwe technologieën
is 3D Cadworks uitgegroeid tot een
gevestigde waarde.

verwarming om te toveren tot een nieuw
juweeltje.

5. Verkooijen VEEM

Ontdek een veilig en energiebewust
bedrijf, waar een team van 60
gemotiveerde medewerkers het hart
van het bedrijf vormen. De balans
tussen werk en privé is een permanent
aandachtspunt. Het maakt van
Verkooijen een écht team. Neem een
kijkje bij hun nieuwe heftrucks en
vrachtwagens. Er zijn demonstraties om
11 en 14 uur. Een unieke kans om zelf
eens in een camion te zitten.

6. Janssens en Janssens
Houthandel

3. Autoservice Tom Geenen
Ons woonzorgcentrum opent graag
de deuren van haar warme thuis
om je een exclusieve kijk achter de
schermen te geven. In de vier blokken
zijn zowel het dagverzorgingscentrum,
het lokaal dienstencentrum als het
woonzorgcentrum gevestigd.
Het is onze missie is om ouderen
langer in hun vertrouwde omgeving
te laten wonen en de levenskwaliteit
te verhogen. Het woonzorgcentrum
beschikt bovendien over een uniek
zorgconcept. Zowel medewerkers,
bewoners als familieleden van
bewoners zijn overtuigd van de
meerwaarde van deze aanpak. Ook het
gebouw werkt mee aan deze zorg door
haar efficiënte koelingssysteem, zelfs in
periodes van een hittegolf.

Autoservice Tom Geenen doet alles
voor je auto: van een kleine smeerbeurt
tot revisie of een veiligheidscheck.
Ook voor allerlei accessoires voor uw
wagen kan je bij hen terecht. Op de
carrosserieafdeling kan je met je wagen
terecht voor kleine of grote schades,
corrosiebestrijding, volledig herspuiten
en vervangen van ruiten.

4. Installatiebedrijf
Van den Berg

2. 3D Cadworks

Meer dan 15 jaar is 3D Cadworks actief
als engineering- en 3D ontwerpbureau.
Bedrijven van A tot Z helpen en
begeleiden met CAD processen, dat is
de missie. Via innovatief 3D tekenwerk

Als installatiebedrijf vormen
verwarming en sanitair de basis van
hun verhaal, zowel voor nieuwbouw
als renovatie. Daarbij gebruiken ze de
nieuwste technieken en technologie.
Ook kwalitatieve ventilatiesystemen
en zonne-energie hebben voor Van den
Berg geen geheimen. Zij helpen de klant
van A tot Z om zijn oude badkamer en

Houthandel Janssens en Janssens
bestaat bijna 25 jaar en heeft 4 filialen.
In Hoogstraten nemen zij graag deel
aan deze dag. Er valt terug één en
ander te winnen en aan animatie zal het
niet ontbreken! Een bezoek aan hun
machinepark, collectie houtsoorten en
hun dienstenaanbod is meer dan de
moeite waard.

7. Dierenartsenpraktijk
De Vrijheid

Kom op 6 oktober een kijkje nemen
in de gloednieuwe praktijk voor
gezelschapsdieren in Hoogstraten.
Ontdek hoe zij dagelijks met een team
van 4 gemotiveerde dierenartsen
en 2 assistentes je huisdier gezond
houden. Ontdek welke onderzoeks-en
behandelingsmethoden een moderne
dierenartsenpraktijk ter beschikking
heeft.
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BERICHTEN

Goe
Bezig
Beste voetganger,
ken je plaats
Er wordt vaak geklaagd over het
gedrag van de autobestuurder. Maar
… ALLE weggebruikers moeten zich zo
gedragen dat ze geen hinder of gevaar
veroorzaken voor anderen. Daarom
is het belangrijk dat iedereen, ook
voetgangers en fietsers, de geldende
verkeersregels respecteren.
• De regelgeving voor voetgangers
is opgenomen in artikel 42 van de
wegcode. Dit artikel schrijft voor
dat de voetgangers de trottoirs of
de bermen moeten volgen, die voor
hen voorbehouden zijn door de
verkeersborden D9 of D10.

Indien er geen voetpad of begaanbare
berm is, dan moet de voetganger zo
dicht mogelijk tegen de rand van de
rijbaan wandelen, links in de door
hem gevolgde richting.
• Wanneer je als voetganger gebruik
wil maken van het fietspad, dan
loop je aan de rechterkant, en hinder je de fietser en bromfietser niet.
• Wil je de rijbaan oversteken, dan
moet je dit haaks op de aslijn van
de baan doen. Het is niet toegestaan te slenteren of te blijven
staan op de rijbaan. Wanneer er
op minder dan ongeveer 30 meter
afstand een oversteekplaats voor
voetgangers is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats volgen.

Het Fruithuis in Minderhout is verkozen tot ‘Groentenvakman van 2019’.
De wedstrijd wordt georganiseerd door
VLAM en de bedoeling is om verswinkels te belonen die groenten ‘van bij
ons’ in de kijker zetten.
Als winnaar
kreeg Het
Fruithuis een
mooie cheque
en een winkelreportage in het
vakmagazine
Buurtsuper.be.
Goe Bezig!

Open Monumentendag
Open Monumentendag is hét grootste cultureel eendagsevenement
van Vlaanderen. Honderden monumenten openen op zondag
8 september gratis de deuren om monumentenliefhebbers en
nieuwsgierigen te verwelkomen. Elk jaar neemt ook Hoogstraten
met verschillende monumenten deel. Dit jaar zijn de kapel van
Sint-Lucia en Sint-Quirinus, de Laermolen en de Meerselmolen
geselecteerd.
De eeuwenoude kapel van Sint-Lucia en Sint-Quirinus (Meersel
24, Meersel-Dreef) dateert uit het begin van de 15de eeuw en is
een Hoogstraats topmonument. Ze is te bezoeken tussen 10.00 en
18.00 uur.
In de Laermolen (Molenstraat 21, Hoogstraten) ben je welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De
Meerselmolen (Dreef 2, Meersel-Dreef) stelt zijn deuren open van 10.00 tot 17.00 uur.

Praktisch
www.hoogstraten.be/museum | www.openmonumentendag.be
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Hoogstraten gaat
leegstand aanpakken
Stad Hoogstraten heeft een reglement opgesteld om leegstand te
bestrijden. Door leegstand te voorkomen wil de stad de verloedering
in de straten en de stijging van huurprijzen tegengaan. Woningen
en gebouwen die gedurende een langere tijd leegstaand zijn, zullen
worden opgenomen in een leegstandsregister

Wanneer is er sprake van leegstand?
Een woning staat leeg als ze gedurende 1 jaar niet wordt bewoond.
Een gebouw staat leeg wanneer meer dan de helft van de oppervlakte
gedurende 1 jaar niet wordt gebruikt waarvoor het bestemd is. Deze
bestemming blijkt uit de stedenbouwkundige vergunning.

Vrijstelling
Het onderzoek start in oktober 2019: woningen die mogelijk op de
leegstandlijst terecht komen zullen hier een schrijven van ontvangen.
De stad zal uiteraard rekening houden met een aantal argumenten
van eigenaars. Denk dan maar aan verbouwingen die wat langer
duren.
In de toekomst wordt mogelijk een leegstandsbelasting opgelegd aan
leegstaande panden.

E19 wordt
vernieuwd tussen
Meer en
Nederlandse grens
Op 6 september start het Agentschap voor
Wegen en Verkeer met de vernieuwing van de
E19 tussen Meer en de grens met Nederland. De
rijstroken richting Nederland worden vernieuwd
en de stalen vangrails in de middenberm vervangen. Ook de pechstrook en de afslagstrook
1A ‘Transportzone Meer’ krijgen een nieuwe
toplaag. De nieuwe asfaltverharding zal het
rijcomfort gevoelig verbeteren. Tegen het einde
van de maand zijn de werken afgerond.

•Situatie op de weg
van 6 tot 20 september
Overdag tussen 6.00 en 21.00 uur zal het wegverkeer geen hinder ondervinden. ’s Nachts
tussen 21.00 en 6.00 uur zal het verkeer
richting Nederland over de pechstrook moeten
rijden.

•Situatie op de weg
van 20 tot 30 september

Samenaankoop
groene stroom
Zoals te lezen was in ons vorige nummer informeert Hoogstraten zijn
burgers over interessante energieleveranciers. Dit gebeurt tijdens de
week van 12 t/m 16 oktober tijdens de openingsuren van het stadhuis.
De samenaankoop gebeurt niet langer door de provincie, maar wel
door het bedrijf iChoosr.
Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Als je je inschrijft, krijg je een
persoonlijk voorstel waarop je kan zien hoeveel je kan besparen.
Aanvaard je het aanbod? Dan zorgt iChoosr voor een vlotte overstap.
Vergeet je laatste eindafrekening niet mee te brengen om zo een
correct voorstel te bekomen.

Gedurende de laatste 10 dagen van de werken, van 20 tot 30 september, zal het verkeer
richting Nederland via doorsteken in de middenberm worden afgeleid naar de snelwegkant richting Antwerpen. Het verkeer richting
Antwerpen gebeurt dan over twee versmalde
rijstroken.

•Transportzone Meer en
industriezone Hazeldonk
bereikbaar
De op- en afritten van het complex ‘1a Transportzone Meer’ blijven tijdens de werken
maximaal bereikbaar. Uitgezonderd de laatste
10 dagen in de periode van 20 tot 30 september zal de afrit op weekdagen na 21 uur
en in het weekend afgesloten zijn. Verkeer
komende van Antwerpen rijdt richting Tilburg
om te keren aan het complex van Ulvenhout
en bereikt dan de industriezone via de afrit
Hazeldonk-Oost. De oprit richting E19 blijft
altijd open.

Praktisch:
Carolien Ruts – huisbezoeker wonen – 03 340 19 19
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HOOGSTRATEN

IN GROENTEN & BLOEMEN - Praktisch
Waar & wanneer

Wandel- en fietsvriendelijk

• Centrum Hoogstraten: Vrijheid,
Heilig Bloedlaan, Sint-Katharinakerk
en Begijnhof.
• Doorlopend vanaf vrijdagavond 18.00
uur tot en met maandagavond. Na het
invallen van de duisternis worden een
aantal creaties verlicht.
• Hoogstraten in groenten & bloemen
is een gratis evenement dankzij de
belangeloze inzet van ontwerpers
en vrijwilligers, maar ook de vele
sponsors.

Het centrum van Hoogstraten wordt op zondag 15 september verkeersvrij gemaakt
van 9.00 tot 20.00 uur. Deze zee van ruimte maakt van de Vrijheid een uitgestrekte
wandelboulevard met straatanimatie en muziek.
Houd er dus rekening mee dat je op zondag niet op de Vrijheid mag parkeren met je
auto. Overtreders worden weggetakeld.
Alle parkeermogelijkheden vind je op www.groentenenbloemen.be.
De meest recente verkeersplannen vind je onder de rubriek verkeershinder op de
homepage van www.hoogstraten.be.

Niet te missen
1. Feestelijke inhuldiging gerestaureerde Sint-Katharinatoren
Onze Sint-Katharinatoren heeft anderhalf jaar in de stellingen gestaan. Tijdens
het weekend van Hoogstraten in groenten & bloemen werpt Lange Katrien haar
gewaden af en toont ze zich in haar prachtige nieuwe gedaante aan het grote
publiek. Dat gaat gepaard met een passend feest op zondag 15 september.
9.30-10.30 uur:
Eucharistieviering door pastoor Bart Rombouts
10.30-11.00 uur: Zegening van de toren
Toespraken
Performance door stadsdichter Michiel Van Opstal
11.00-11.15 uur: Feestelijk beiaardconcert door stadsbeiaardier Luc Dockx.
Tot 17.00 uur:
Elk uur een kort concert van de beiaard

2. Kinderdorp in het Begijnhof
Op zondag 15 september 2019 wordt er spannend entertainment voorzien voor
de jongste inwoners van Hoogstraten. Van 10.00 tot 17.00 uur wordt het Begijnhof
omgetoverd tot een supercool kinderdorp. Je kan leuke vlaggetjes knutselen en
ophangen aan de vlaggenlijn rond het begijnhof, en dit op allerlei verschillende
manieren. Als jij niet echt een knutselaar bent, ligt er voor jou een reusachtige
zandberg, waar je je zandfantasie de vrije loop kan laten. Er staat ook een
fotobooth die je foto direct uitprint om mee naar huis te nemen.

3. Fotowedstrijd
Neem je fototoestel mee en maak de ultieme foto van een kunstwerk van Hoogstraten in
groenten & bloemen. Iedereen met enige interesse voor fotografie mag zijn of haar kans
wagen. Er zijn mooie prijzen te winnen. Een professionele jury beoordeelt de resultaten.
Je mag maximum zes foto’s doorsturen naar toerisme@hoogstraten.be. Je inzending
moet binnen zijn ten laatste op 23 september om 16.00 uur.
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Nieuwe openingsuren
Vanaf 1 september 2019 passen we onze openingsuren aan
en bieden we meer mogelijkheden om op afspraak langs te
komen. We hopen je hiermee nog beter van dienst te zijn.
Sinds januari heb je de mogelijkheid om op maandag een
afspraak te maken met onze stadsdiensten in het stadhuis.
Dit systeem is al goed ingeburgerd. Dat je niet langer hoeft
aan te schuiven in de wachtrij valt bij velen in de smaak. We
zetten nu nog een stap verder om onze openingsuren aan te
passen aan jouw behoeften.
Maandag: vroeger open
Op maandag, onze drukste dag, gaan
de deuren van het stadhuis voortaan
open om 8.00 uur en blijven we ook
tijdens de middag open.
• Je kan dan bij de onthaalbalie terecht
voor de producten van het snelloket
van 8.00 uur tot 20.00 uur. Aan
het snelloket kan je terecht voor
kortstondige klantencontacten die
weinig privacy vragen. Zoals het
afhalen van een paspoort of rijbewijs,
het opvragen van attesten, de
verkoop van vuilniszakken, het kopen
van parkeerkaarten, enz…
• Voor andere producten kan je terecht
bij onze loketten (eerst aanmelden
via de ticketzuil) van 10.00 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 15.30 uur.
• Wees slim en maak een afspraak
online. Je kan op afspraak komen op

producten kan je langskomen tussen
10.00 en 12.30 uur.
• Op vrijdag blijven de openingsuren
van het snelloket tussen 8.30 uur tot
12.30 uur en voor de andere producten
en diensten tussen 10.00 en 12.30
uur. In de namiddag is het stadhuis
dicht, maar je kan ons wel steeds via
telefoon of e-mail bereiken.

maandag van 8.00 uur tot 10.00 uur
en van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Woensdag: op afspraak
• Nieuw is dat je vanaf september
een afspraak kan maken om
woensdagochtend langs te komen van
8.00 uur tot 10.00 uur.
• Ons snelloket aan de onthaalbalie is
geopend van 8.00 tot 12.30 uur en van
13.30 uur tot 15.30 uur.
• Voor onze andere producten of
diensten kan je terecht van 10.00 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Andere dagen
• Op dinsdag en donderdag blijven
onze openingsuren dezelfde. Dat wil
zeggen dat je bij het snelloket welkom
bent van 8.30 uur tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Voor onze andere

Waarvoor kan je
een afspraak maken?
Voor diensten of producten die veel
tijd vergen of waarvoor je uitgebreid
en vertrouwelijk wil spreken met
een gespecialiseerd ambtenaar is
het handig als je dit op afspraak
doet. Dan denken we bijvoorbeeld
aan de vreemdelingendienst, het
regelen van allerlei vergunningen of
aanvragen voor het omgevingsloket
(bouwvergunningen,
milieuvergunningen, en dergelijke)

Hoe maak je een afspraak?
Surf naar www.hoogstraten.be/
afspraak-maken en doorloop het
menu om een afspraak te maken
op de door jou gewenste dag en
tijdstip.
Maar je kan ook van thuis uit
telefonisch een afspraak maken op
ons algemeen nummer 03 340 19 11.
Tenslotte is er aan de onthaalbalie in
het stadhuis steeds een medewerker
ter beschikking, aan wie je kan
vragen een afspraak vast te leggen.
Zij helpen u graag…
knip hier uit
IINFO’ZINE Hoogstraten 09 /2019 | 11

DUURZAAMHEID

Week van
de duurzame gemeente
18-25 september

Spijker gaat definitief van
start met schoolstraat
Met School-straten gaan we voor meer ruimte en
veiligheid voor fietsende en stappende kinderen in de
schoolomgevingen. Na Meer en Minderhout, komen er nu ook
een definitieve maatregelen in de buurt van Het Spijker. Een
testopstelling in de maanden mei en juni kreeg veel bijval van
ouders, leerlingen en school. Daarom wordt de testopstelling
omgezet naar een permanente toestand.
Hoe ziet de regeling eruit?
In de Week van de duurzame gemeente vieren we de
verjaardag van de duurzame ontwikkelingsdoelen: de
17 doelen waaraan iedereen kan meewerken om de
wereld een duurzame toekomst te geven. Hoogstraten
is een van de 96 Vlaamse lokale besturen die meedoen
aan de campagneweek. In die week zetten we de
duurzame ontwikkelingsdoelen of de SDG’s (sustainable
development goals) zoveel mogelijk in de kijker en
stellen we aan jou onze Hoogstraatse ‘duurzame helden’
voor. Deze helden zijn burgers, scholen, bedrijven en
verenigingen die op hun eigen manier bijdragen aan een
duurzaam Hoogstraten.
Meer nog, bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan
2020 - 2025 trekken we helemaal de kaart van een
toekomstgericht, duurzaam Hoogstraten. De duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen bepalen daarin de richting
op lange termijn. Het stadsbestuur bepaalt dit jaar hoe
we de komende zes jaar concreet aan die doelen kunnen
bijdragen, zodat Hoogstraten een open, verbindende,
transparante en duurzame gemeente wordt. Wil je graag
mee denken hoe we daar allemaal samen aan kunnen
meewerken? Kom dan zeker naar de thema-avonden
in het najaar. De eerste avonden gaan over mobiliteit
en participatie. Hou de website in de gaten voor meer
nieuws!
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De Antoon de Lalaingstraat wordt een
schoolstraat
Dat betekent dat de straat afgesloten wordt voor
gemotoriseerd verkeer aan het begin en einde van de
schooldag tussen de Gelmelstraat en de Lindendreef.

De Antoon de Lalaingstraat is voortaan een
eenrichtingstraat
De eenrichtingstraat heeft als gevolg dat de stappers en
fietsers een eigen, veilige plek hebben op de baan. Vroeger
werden fietsers en stappers in die straat bij passerend
tweerichtingsverkeer in de smalle berm geduwd.

Maar we zijn nog niet klaar
Omrijdend autoverkeer op te vangen voor fietsers en
stappers. Ondanks de snelheidsbeperking tot 30 km/u is er
nog onvoldoende verbetering voor de fietsers en stappers in
onder andere de Gelmelstraat en de Gustaaf Segersstraat.
En ook in de Lindendreef is het nog te druk, in het bijzonder
op woensdagnamiddag.

BERICHTEN

Klussen

in en rond je huis of organisatie
Ken je wijk-werken al?

Ken je de Klusdienst al?

Sinds januari 2018 is
het PWA (plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap)
omgevormd naar ‘wijk-werken’. Wijk-werken is een activeringsmaatregel
voor werkzoekenden en
leefloongerechtigden met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel
van wijk-werken is de wijk-werkers
te versterken om zo later te kunnen
doorstromen naar de reguliere
arbeidsmarkt.
Je kan zowel als privé-persoon of
als vereniging een beroep doen op
wijk-werkers. Het geeft je de kans
om, tegen een kleine vergoeding (€
6,95 per uur), bepaalde taken uit
handen te geven. Zoals het doen van
boodschappen, logistieke taken, licht
administratief werk of werk in je tuin.
Dit is slechts een kleine opsomming,
heel wat andere activiteiten zijn ook
bespreekbaar.

Naast wijk-werken kan je voor kleine
klussen in huis en tuin ook terecht bij
de klusdienst. Dat is een onderdeel
van VZW WEB dat kleine klussen
verzorgt, waar een vakman geen
aanbod of interesse voor heeft. De
taken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit
tuinklussen, sneeuwruimen, lekkende
kranen repareren, klemmende deuren
afschaven, kleine schilderwerken,
terrassen reinigen, zolders opruimen,
verhuizen,…
Om een beroep te kunnen doen op de
klusidenst, moet je ouder zijn dan 55 of
hulpbehoevend. Als je ouder bent dan
55 doe je rechtstreeks bij Assist een
aanvraag. De kostprijs bedraagt 12 euro
per uur per klusser. Hier komt nog BTW
bij, verplaatsingskosten en eventueel
materiaalkosten. Ben je hulpbehoevend
dan kan je aanspraak maken op het
verlaagd tarief van 9 euro per uur. Je
aanvraag doe je dan via het OCMW.

Wil je graag meer weten?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil
je graag meer info krijgen, aarzel dan
niet om ons te contacteren. Wij stellen
wijk-werken graag verder aan je voor!

Praktisch:
Contactpersoon: Greet De Gruyter
Zitdag: elke donderdag van 9.00 –
12.00 uur , Jaak Aertslaan 7, 2320
Hoogstraten
Info: 03 340 16 01
greet.vdab@nkwerkt.be

Praktisch
• Assist Klusdienst
014 46 27 15 | assist@webwerkt.be
• OCMW Hoogstraten - thuisdiensten
03 340 16 00 | thuisdiensten@
hoogstraten.be

Wat is de financiële
gezondheid van
onze stad?
De jaarrekening van de stad
Hoogstraten over het boekjaar
2018 is door de gemeenteraad
goedgekeurd. Wil je de
cijfers in detail bekijken, dan
vind je alle gegevens op de
Hoogstraatse website. Het
boekjaar werd afgesloten met een
boekhoudkundig tekort van 318.503
euro. Wat zeggen deze cijfers over
de financiële gezondheid van de
stad per 31 december 2018? We
werpen daarvoor even een blik op
de drie belangrijkste ratio’s:
• Solvabiliteit : 87%. Dit geeft de
schuldgraad aan. Hoe lager dit
percentage, hoe afhankelijker de
organisatie van schuldeisers is.
Vanaf 25% wordt de solvabiliteit
als ‘goed’ beschouwd. Met 87%
scoort Hoogstraten dus meer dan
behoorlijk.
• Liquiditeit : 17,5 miljoen euro.
Dit cijfer geeft aan in hoeverre
kan voldaan worden aan de
onmiddellijk opeisbare schulden;
het getal is in feite de financiële
buffer waarover de organisatie
beschikt.
• Cashflow : 4,17 miljoen euro.
Geeft aan hoeveel middelen we
in 2018 hebben gegenereerd,
bijvoorbeeld om lange
termijnschulden jaarlijks mee af
te lossen. Ook hier is er dus een
mooie buffer, want na betaling
van deze jaarlijkse lasten is er
nog een ‘free cashflow’ van 3,2
miljoen euro.
Conclusie: De stad Hoogstraten is
financieel gezond en heeft weinig
schulden. De schuldgraad ligt met
208 euro per inwoner een flink
stuk lager dan het gemiddelde in
Vlaanderen (ruim 900 euro).
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In elk Info’zine van 2019
laten we je kennismaken
met OogstStraten, het
platform voor de lokale
voedselstrategie van
Hoogstraten.
Samen met producenten,
handelaars en
consumenten willen
we evolueren naar
duurzaam voedsel.
Ontdek alle initiatieven op
www.oogststraten.be.
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LOKALE VOEDSELSTRATEGIE

Afvalvermindering betekent in de eerste plaats minder
wegwerpmaterialen gebruiken. Dat hebben we zelf perfect
in de hand. Eén gouden regel: wat je niet in huis haalt, kan
ook niet bij het afval belanden! Zorg er dus al in de winkel
voor dat je geen wegwerp mee naar huis neemt. Handelaars
en ondernemingen in Hoogstraten trekken meer en meer de
duurzame kaart. Maak kennis met enkele initiatieven:
• Friterie De Jachthoorn

Salad in a jar
In Friterie De Jachthoorn haal je een
heerlijke salade zonder afval. Je hebt
de keuze uit verschillende salades
die kraakvers worden gepresenteerd
in een glazen bokaal. Voor de bokaal
betaal je slechts 2 euro waarborg.
Laat hem de volgende keer gewoon
opnieuw vullen of lever de pot terug
in. De salade met dressing wordt
zorgvuldig én doordacht in de bokaal
gestapeld: even schudden en klaar!
100% smaak, 0% afval!
• Delhaize Hoogstraten

Herbruikbare
groenten- en fruitzakjes
Vorig jaar schafte Delhaize de
plastic zakjes aan de groentenen fruitafdeling af. Sindsdien
zijn enkel papieren en katoenen,
herbruikbare zakjes beschikbaar.
Ook in Hoogstraten wordt deze
omschakeling goed onthaald. “De
klanten reageren positief”, zegt
Jan Van de Peer. In de toekomst
hoopt Jan nog op zakjes van
verschillende formaten, want voor
kleinere hoeveelheden zijn de
huidige papieren zakken te groot.
Ondertussen werkt Delhaize ook aan
andere initiatieven: appels in karton
of bananen zonder plastic wordt
eerder regel dan uitzondering.
• Special Fruit

100%
gerecycleerd karton
Verpakking- en afvalvermindering
behoort tot de topprioriteiten binnen
het duurzaamheidsbeleid van Special
Fruit. Sinds 2018 gebruikt Special
Fruit niet langer bedrukte, witte
kartonnen dozen maar enkel nog een

Verander één gewoonte totdat het een
automatisme wordt. Daarna start je met
een volgende actie. Kleine stapjes, die
grote sprongen vooruit maken.
Kadertje: Duurzame tip van de maand:

neutrale bruine doos, gemaakt van
100% gerecycleerd karton. Ook in
andere verpakkingen gebruiken ze
zoveel mogelijk gerecycleerd karton
en proberen ze het gebruik van
schadelijke inkt en bleekmiddelen
te verminderen. Met deze switch
bespaart Special Fruit 40 ton plastiek
op jaarbasis. Waar ze niet meteen
een alternatief kunnen voorzien
voor plastiek, doen ze toch aan
plastiekvermindering. Binnen het
bessengamma werken ze nu met
‘topseal’, een gekleefde folie die
de plastieken deksels als sluiting
vervangt. Per potje levert dit 20%
minder plastiek op.

Wat kan je thuis zelf doen?
Van 2 tot en met 6 september vindt
internationaal de ‘Zero Waste Week’
plaats. De volgende vier maatregelen
kan je gemakkelijk zelf thuis toepassen:
1. Weiger: zeg neen tegen plastic
rietjes, tasjes, folie, … Laat ingepakte
komkommers, broccoli of paprika’s
links liggen en kies bewust voor de
niet verpakte exemplaren.
2. Verminder: gebruik herbruikbare
tassen en kies voor navulbare
verpakkingen.
3. Hergebruik: gebruik het plastic dat
je al hebt opnieuw. Werp niet alles
klakkeloos weg. Breng spullen naar
de kringloopwinkel of het Repair Café
en gun ze een tweede leven.
4. Recycleer: recycleer wat je niet
kunt weigeren, verminderen of
hergebruiken. Maak er een sport
van om zo weinig mogelijk afval te
produceren.

Bezoekerscentrum
De Klapekster

Bye bye
petfles
De Klapekster verkoopt niet langer
gekoeld water in petflessen. Je
kan er wel een navulfles kopen (of
meebrengen) en je bent uiteraard
meer dan welkom om deze in het
bezoekerscentrum te vullen met
kraantjeswater.
‘De wegwerpflessen én ook
de plastic rietjes gaan er
onherroepelijk uit.’ zegt Marc
Clijmans, vrijwilliger bij De
Klapekster.
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Stap mee om aandacht te
vragen voor dementie
Op 21 september is het werelddag dementie. Omdat
Hoogstraten bijzondere aandacht heeft voor dementie
en mensen die zorgen voor de begeleiding van mensen
met dementie, ondernemen we in de week van 15 tot 21
september allerlei acties. Ons doel is een dementievriendelijk
Hoogstraten, waar dementie bespreekbaar is en waar we
taboedoorbrekend kunnen werken. Stap jij mee?
Vrijdag 20 september

Dementiemars

Vanuit het woonzorgcentrum maken we
samen met de bewoners, personeel,
familie, vrijwillligers, scholen,
verenigingen, enz. een optocht naar het
Hoogstraatse Begijnhof. Iedereen van
harte welkom!
Bij aankomst is er een symbolische
ondertekening van het streven naar een
Dementievriendelijk Hoogstraten. We
sluiten af met een receptie, aangeboden
door de stad Hoogstraten.
Startpunt: Woonzorgcentrum Stede
Akkers, Jaak Aertslaan 2 (bij het
onthaal)
Startuur? 14.00 uur

Zondag 15 september

Knoop in je zakdoek

Tijdens het evenement Hoogstraten
in bloemen & groenten delen
we geknoopte zakdoeken uit om
dementievriendelijk Hoogstraten, de
Familiegroep dementie en contactkoor
Resonanz in de kijker te zetten.

verwijzen naar het verleden. Onze
senioren worden op die manier
zowel mentaal als motorisch
gestimuleerd.
• Voorlezers van de bibliotheek lezen
voor aan personen met dementie
• Vergeet-me-niet ontbijt op de afdeling
• Enz.

Woensdag 18 september

Expo

Benieuwd naar welke hulpmiddelen er
bestaan voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers? Kom een kijkje
nemen op woensdag 18 september
in het lokaal dienstencentrum Stede
Akkers. Van 10.00u tot 16.00 uur zullen
hulpmiddelen tentoongesteld worden
en kan je er terecht voor een woordje
uitleg.

Wij laten je niet
in de steek:
• De Hoogstraatse Familiegroep
(Jong)Dementie van Alzheimer
Liga Vlaanderen brengt op
regelmatige basis mantelzorgers
en familieleden van personen met
dementie uit op bijeenkomsten.
Zij zijn welkom om mee te komen
luisteren en/of praten tijdens onze
bijeenkomsten. De eerstvolgende
samenkomst is op 26 september
2019 om 19.00 uur (Jaak Aertslaan
2, Hoogstraten)
Praktisch:
kim.michielsen@hoogstraten.be
03 340 16 00
hoogstraten@alzheimerliga.be
• Wil je iets leuks doen samen met
je partner, ouder, grootouder
of goede vriend met dementie?
Kom naar contactkoor Resonanz.
Luister samen naar muziek of
zing de longen uit je lijf. Muziek
verhoogt de kans dat mensen,
die soms geen woorden meer
vinden, weer een stem krijgen
of een aangename herinnering
beleven. Resonanz komt één
keer per maand bijeen op
zaterdagvoormiddag van 10.00
tot 11.00 uur in LDC Stede Akkers,
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten.
Volgende bijeenkomst: zaterdag
28 september, 10.00 tot 11.00 uur

Maandag 16 september tot
vrijdag 20 september

woonzorgcentrum
Stede Akkers

• Bewoners en personeel spelden
zelfgehaakte vergeet-me-nietjes op.
• Extra zorguren: per afdeling worden
tijdens deze week extra zorguren
vrijgemaakt zodat bewoners met
dementie eens extra in de watten
gelegd worden.
• EN-TV. Dat is een interactieve tafel
ontwikkeld voor personen met
dementie, die gebruik maakt van
spelletjes, video’s en muziek die
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Zaterdag 21 september – Werelddag Dementie in Mol
Georganiseerd door Alzheimerliga Vlaanderen | Info: wwww.alzheimerliga.be

GEZONDHEID

Doe mee met

Lekker Actief
De Hoogstraatse ouderenraad organiseert dit najaar opnieuw
de lessenreeks ‘Lekker Actief’. Gedurende 12 weken komen de
deelnemers samen op vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur voor
een groepsactiviteit. Je kan de oefeningen op je eigen maat
en tempo doen. Daarnaast kan je ook individueel aan de slag
gaan met een bewegingsprogramma op jouw maat. En er is
ook een infosessie over gezonde voeding voorzien.

Praktisch:
- Vanaf vrijdag 27 september 2019
- Polyvalente zaal Sportoase, Hoogstraten
- Prijs: € 15
Inschrijven vóór 20 september bij:
jef.vinckx@ telenet.be | 03 315 88 26
(maandag- en donderdagvoormiddag)

Laat naar
je borsten kijken
De mammobiel komt weer langs in Hoogstraten van
10 september tot 7 oktober. De mammobiel is een bus
die speciaal ontworpen is voor het maken van een
mammografie of een röntgenfoto van je borsten. Het
onderzoek is gratis. Het is niet verplicht om je te laten
onderzoeken, maar we raden het wel sterk aan. 7 op 10
vrouwen uit Hoogstraten doen mee. Jij toch ook?

• Wie mag naar de mammobiel?

Vind je sportclub!

Van 1 tot 30 september is het de maand van de sportclub. Ook
in Hoogstraten zullen verschillende sportclubs activiteiten
organiseren. Je vindt het gedetailleerde programma op www.
hoogstraten.be/maandvandesportclub. Kies er één of enkele
activiteiten uit om eens te proberen en wie weet vind je de
sportclub van je dromen.
Tijdens de maand van de Sportclub is er een bijzondere actie
op woensdag 18 september 'Breng je sportclub naar school’,
gericht aan alle leerlingen van de Hoogstraatse scholen. Kom
op woensdag 18 september in sportkledij naar school en zet
zo nog eens extra je sport en sportclub in de kijker. !

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

Alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar krijgen een
persoonlijke, schriftelijke uitnodiging van het Centrum
voor Kankeropsporing (CvKO). Het bevolkingsonderzoek
richt zich niet tot vrouwen die in behandeling zijn voor
borstkanker, maar tot vrouwen zonder klachten.
Op de uitnodigingsbrief staat een afspraak vermeld
(datum en uur). Als je hierop ingaat, hoef je verder
niets te doen. Wil je op een ander tijdstip komen,
bel dan voor een wijziging van de afspraak naar
het gratis nummer 0800 60 160. Let op: zonder
afspraak kan je geen onderzoek laten uitvoeren in de
mammobiel. De mammobiel is ook toegankelijk voor
rolstoelgebruiksters (via een lift).

• Waarom is vroegtijdige opsporing van
borstkanker zo belangrijk?
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij
vrouwen in Vlaanderen. Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat een onderzoek met een
mammografie toelaat om borstkanker in een vroeg
stadium op te sporen, zelfs nog vóór je een knobbeltje
kan voelen. Als borstkanker in een vroeg stadium
ontdekt wordt, bestaat er een veel hogere kans op
genezing en is het bovendien dikwijls niet nodig om de
borst te amputeren..

Praktisch
- Uw huisarts of gynaecoloog
- Het Centrum voor Kankeropsporing vind je op het
gratis nummer 0800 60 160 of op de website
www.bevolkingsonderzoek.be.
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in HOOGSTRATEN
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Minderhout Kermis
Kermisfuif, optredens, DJ’s en
volksspelen
Van 30 augustus t/m 3 september 2019
Dorpskern Minderhout
Organisator: Fanfare De Marckezonen,
Withofke en andere verenigingen
Info: www.minderhoutkermis.be
www.withofke.be

5deie

GROTE
WANDEL2DAAGSE

edit

Grote Wandel2daagse
31 augustus en 1 september 2019
Wandel2daagse in het Land van
Mark & Merkske: jubileumeditie!
Op zaterdag 31 augustus en zondag
1 september organiseert het Land
van Mark & Merkske voor de 5de
keer de ‘Grote Wandel2daagse’, in
samenwerking met wandelclub De
Markstappers. Tijdens deze twee
dagen zijn er tien verschillende
wandellussen uitgestippeld.
Lokaal St.Sebastiaangilde, Hofeinde
9, 2330 Merksplas
Org. : Land van Mark & Merkske
Info: www. wandel2daagse.jimdo.com
Recreatiedomein De Mosten
Van 1 tot en met 15 september 2019
Op woensdag, zaterdag, zondag en
zondag is de zwemvijver van ons
recreatiedomein geopend van 10.00 tot
18.00 uur. Op de andere dagen van de
week zijn de speeltuin en de Treehouse
Bar gratis toegankelijk (maar mag er
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niet gezwommen worden). Vanaf 16
september is de zwemvijver niet meer
toegankelijk (tenzij bij uitzonderlijk
mooi weer).
De Mosten; Hoogeind 74, Meer
Organisator: stad Hoogstraten
Info: www.hoogstraten.be/demosten
mosten@hoogstraten.be
03 315 89 39
Expo – Gekregen, gekoesterd, getoond
Van 3 augustus tot 22 december 2019
Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9, Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum
Hoogstraten
Info: www.hoogstraten.be/museum
Proevertjeswandeling
1 september 2019 – van 14.00 tot 17.00
Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Erik Vervoort | 0476535844
Info: www.natuurpunt.be

Info: bibliotheek@hoogstraten.be | 03
314 32 61
•Refter De Klimtoren
Ulicotenseweg 1, Meerle
3 en 4 september 2019 - 10.00 uur
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: dienstencentrum@hoogstraten.be
| 03 340 16 30
•Taverne de Zevenster
Dreef 42, Meersel-Dreef
6 september 2019 – 10.00 uur
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: dienstencentrum@hoogstraten.be
03 340 16 30
•De Feftig
Gelmelstraat 50, Hoogstraten
7 september 2019 – 9.30 uur
Organisator: 't Ver-Zet-je
Info: dienstencentrum@hoogstraten.be
03 340 16 30

Meermarkt
1 september 2019
van 9.00 tot 13.00 uur
Donckstraat 8, Meer
Organisator:
Koninklijke Sint-Jorisgilde Meer
Info: www.meermarkt.be
Infoavonden opleidingen LBC
Volwassenenonderwijs
2 & 3 september 2019 – van 19.00
tot 21.00 uur
Campus VITO | Gravin Elisabethlaan 30,
Hoogstraten
Organisator: LBC Volwassenenonderwijs
Info: turnhout.lbconderwijs.be/start
turnhout@lbconderwijs.be |
014 47 13 18
Week van de Koffiekrant
• BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b,
Hoogstraten
2 tot en met 6 september 2019 – van
9.00 tot 12.00 uur
Organisator: BiB Hoogstraten

Culinaire fietsroute
Tot 29 september 2019
Met de culinaire fietsroute rijd je een
heerlijk viergangenmenu tegemoet.
Je maakt kennis met de geneugten
van vier horecazaken voor 38 euro
per persoon. Je kan de route fietsen
op donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag. Vooraf reserveren is
noodzakelijk bij Toerisme Hoogstraten of Toerisme Baarle.
Toerisme Hoogstraten | Vrijheid 149,
Hoogstraten
Org.: Land van Mark & Merkske
Info: toerisme@hoogstraten.be |
03 340 19 55

kijken &
luisteren

SEPTEMBER 2019
Infomoment Opleiding Kleinkunst
Cabaret en Koordirectie
7 september 2019
van 11.00 tot 12.00 uur
Academie voor Muziek en Woord de
Noorderkempen
Karel Boomstraat 44, Hoogstraten
Organisator: Academie voor Muziek en
Woord de Noorderkempen g.o.l.
Info: info@amwn.be | www.amwn.be
014 69 95 39
Spectaculaire Ierse band:
THE FIDDLE CASE
7 september 2019 – 20.00 uur
Zaal Cecilia | Gelmelstraat 6a,
Hoogstraten
Organisator: Vzw CeCilia
Contact en reservatie: 0484 61 64 30
info@zaalcecilia.be
Info: http://www.zaalcecilia.be Leren
Programmeren voor kinderen en
jongeren (CoderDojo)
7 september 2019 – 9.30 uur
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b,
2320 Hoogstraten
Organisator: CoderDojo Hoogstraten
Inschrijven bij www.facebook.com/
coderdojohoogstraten
Mjeel Kermis – Kermisfuif Chiro Meerle
7 september 2019 21.00 uur
Tent Chiroplein | Ulicotenseweg 2,
Meerle
Organisator: Chiro St.-Jan
Info: www.chiromeerle.be
Open Monumentendag:
Laermolen en Meerselmolen
Kapel van Sint-Lucia en Sint-Quirinus
8 september 2019 – van 10.00 tot
16.00 (Laermolen)
17.00 (Meerselmolen)
18.00 (Kapel)
Laermolen | Molenstraat 21,
Hoogstraten

doen

Meerselmolen | Dreef 2, Meersel-Dreef
Kapel van Sint-Lucia en Sint-Quirinus |
Meersel 24, Meersel-Dreef
Organisator: Stedelijk Museum
Hoogstraten
Info: www.hoogstraten.be/museum
Diabetes Liga: Wandeling
gratis voor iedereen
8 september 2019
van 13.00 tot 17.00 uur
Sportclub FUN2MOVE | Gelmelstraat 15,
Hoogstraten
Organisator: Diabetes Liga Afdeling
Turnhout
Contact: guygeens69@gmail.com
Mjeel Kermis - Volksspelen
9 en 10 september 2019
vanaf 12.30 uur
Buurman & Buurman | Kerkstraat 25,
Meerle
Afspanning De Posthoorn
Kerkstraat 4, Meerle
Info: Jos Dufraing | 0499 24 75 42
info: hoogstraten@gmail.com
Muzikale vertelling Lampje
13 september 2019 19.00 uur
Kadans, Achter d’Hoven 15, 2990
Wuustwezel
Organisatie: Bibliotheek Hoogstraten,
Essen, Kalmthout en Wuustwezel
Inschrijven: www.hoogstraten.be/
vormingbib of aan de bibbalie
Hoogstraten in groenten & bloemen
14 tot 16 september 2019
Winkelcentrum Hoogstraten (Vrijheid
, Heilig Bloedlaan, Begijnhof)
Organisator: Toerisme Hoogstraten
Info: toerisme@hoogstraten.be
03 340 19 55
www.groentenenbloemen.be
Kennismaken met het Davidsfonds en
zijn activiteiten
14 september 2019
van 13.30 tot 17.00 uur
15 september 2019
van 10:00 tot 18:00 uur

leren

Stadhuis
Vrijheid 149, Hoogstraten
Organisator: Davidsfonds Hoogstraten
Info: Joos Croes
hoogstraten.davidsfonds@telenet.be
033144924

50 jaar Chiro Meer
Gigantisch Feest
De Romeo’s – Wim Soutaer – enz.
14 september 2019 –
van 20.00 tot 04.00 uur
Chirolokalen | Meerseweg 20, Meer
Organisator: Chiro Meer
Info: hallo@50jaarchiromeer.be |
www.50jaarchiromeer.be
Feestweekend
ten voordele van
vzw Hey, hoe gaat het?

Country & Line Dance evenement met
CARIN CARE
14 september 2019 – van 20.00 tot
23.00 uur
Hoogeind 74a, Meer
Organisator: Petanque Club Markdal
Info: bertillegems@telenet.be
Koloniewandeling
15 september 2019 – van 14.00 tot
16.00 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Contact: gidsenwerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be | 03 383 02 08
Info: www.natuurpunt.be
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Lessenreeks geheugentraining
Vanaf 16 september 2019
van 14.00 tot 15.00 uur
LDC Stede Akkers Hoogstraten
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Contact: dienstencentrum@
hoogstraten.be | 03 340 16 30
Inschrijven mogelijk vanaf 02/09
Inschrijfmomenten computercursussen
digidak
Datum:
• Digidak Meerle, Gemeenteplein 3,
2328 Meerle
16 sept. 2019 - 13.30 tot 16.30 uur
23 sept. 2019 – 13.30 tot 16.30 uur
• BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b,
2320 Hoogstraten
20 sept. – 9.00 tot 12.00 uur
• LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4,
2320 Hoogstraten
27 sept. 2019 – 9.00 tot 12.00 uur
Organisatie: digidak
Info: info@digidak.be | 014 71 11 03

Workshop Crea: Prachtig Decoratiestuk
17 september 2019
van 19.00 tot 22.00 uur
Parochiezaal PAX | Dokter
Versmissenstraat 3, Hoogstraten
Organisator: KVLV Hoogstraten
Contact: kvlvhoogstraten@hotmail.com
Info en inschrijven voor 10 september
2019
Protestliederen: Ieder zingt
zoals hij gebekt is.
18 september 2019
van 19.30 tot 21.45 uur
Parochiezaal PAX | Dokter
Versmissenstraat 3, Hoogstraten
Organisator: Femma Hoogstraten
Info: annita.veholen@telenet.be
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Bloemschikken
18 september 2019
van 13.30 tot 16.30 uur
De Klimtoren
Ulicotenseweg 1, Meerle
Organisator: LDC Stede Akkers
Contact: dienstencentrum@
hoogstraten.be | 03 340 16 30
Bloemschikken
20 september 2019 – 9.30 tot 12.00 uur
en 13.30 tot 16.00 uur
LDC Stede Akkers Hoogstraten
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info en reservatie: dienstencentrum@
hoogstraten.be | 03 340 16 30

Fotocafé “Kunstige natuur”
20 september 2019 om 20:00 tot 23:00
uur
Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: https://www.natuurpunt.be/
agenda/fotocafé-kunstige-natuur-34641
Contact: fotowerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be

De Kevins. Humoristisch
improvisatietheater
20 september 2019 – 20.00 uur
Zaal Cecilia
Gelmelstraat 6a, Hoogstraten
Organisator: Vzw CeCilia
Info en reservatie: www.zaalcecilia.be
info@zaalcecilia.be

Repair Café
21 september 2019
vanaf 09.00 tot 12.00 uur
Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Info: dienstencentrum@hoogstraten.
be 03 340 16 30

Theater. Boys don’t cry/
Boys do
In deze muzikale voorstelling neemt
de gevluchte Sajad je mee naar zijn
werelden in Iran en in Nederland.
Hij doet dit samen met Aziz, ook
vluchteling, en acteur Rob van Gestel.
BOYS DON’T CRY / BOYS DO is een
voorstelling van Ilse Oostvogels |
Compagnie UR, geproduceerd door
Makershuis Tilburg. 20 september
2019 om 20:15 uur
Rabboenizaal Spijker | Lindendreef
(ingang via A. de Lalaingstraat) 37,
Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur
Hoogstraten

Muziekfeesten Fanfare ‘De Eendracht’
Meer 21 september 2019
van 14.00 tot 22.00 uur
Refter Lagere School ‘De Meerpaal’
Terbeeksestraat 6, Meer
Organisator: Fanfare De Eendracht Meer
Contact: lucvanbladel@belgacom.net
0473 13 96 18

Begeleide zondagswandeling:
Kolonie 5-7
22 september
Kolonie Merksplas | Kapelstraat 10,
Merksplas
Organisator: Land van Mark & Merkske
Info: toerisme@hoogstraten.be

kijken &
luisteren

SEPTEMBER 2019

Workshop: Maak je eigen handcrème!
24 september 2019 van 19.00 tot 22.00
uur
Parochiezaal Pax | Dokter
Versmissenstraat 3, Hoogstraten
Organisator: KVLV Hoogstraten
Contact en reservatie:
kvlvhoogstraten@hotmail.com

Sportouders
24 september 2019 - 20.00 uur
Als ouder heb je graag dat je
kinderen aan sport doen. Bewegen
is gezond en je kind leert
vaardigheden die het ook buiten de
sport kan gebruiken. Maar vaak zit je
ook met vragen.
Tom Teulingkx, auteur van het boek
Sportouders, biedt je een boeiende
avond vol leerrijke tips over hoe je
kind op een gezonde manier aan
sport kan doen.
Bibliotheek Hoogstraten
Lindendreef 1b, Hoogstraten
Organisator: Bibliotheek Hoogstraten
en sportdienst Hoogstraten
Info: www.hoogstraten.be/
vormingbib
Inschrijven bij bibliotheek@
hoogstraten.be | 033143261
Kookclub de Kokkerellers
25 september 2019 – van 18.30 tot
21.30 uur
De Slinger | Kolonie 41, Wortel
Info: steunpuntvrijetijd@kvg.be
014 40 33 61

doen

Voorleesuurtje in de BiB
25 september 2019 14.00-16.00 uur
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b
Organisatie: BiB Hoogstraten
Info: bibliotheek@hoogstraten.be
03 314 32 61

Scholenveldloop
25 september 2019 – 13.45 uur
Deelnemen is belangrijker dan
winnen. In een aangename, sportieve
sfeer wordt er in volgende reeksen
gelopen: 1ste graad secundair
(13.45u), 1ste tot 6de leerjaar
(aansluitend vanaf 14.00u). Hierna
kunnen +12-jarigen, ouders,
leerkrachten, supporters, … nog
deelnemen aan een jogging van 2,4
km. Iedereen welkom!
Recreatiedomein De Mosten,
Hoogeind 74, 2321 Meer
Organisator: Sportdienst en Sportraad
Info: sport@hoogstraten.be | 03 340
19 51
Inschrijven ter plaatse vanaf 13.30 uur

leren

Katelijnestraat 31, Hoogstraten
Organisator:
Gemeentelijke ouderenraad
Contact: samenleving@hoogstraten.be
jef.vinckx@telenet.be | 03 340 19 59
Reservatie: jef.vinckx@telenet.be
03 315 88 26
Bijeenkomst lotgenoten
rouwverwerking
27 september 2019 – van 10.00 tot
12.00 uur
LDC Stede Akkers Hoogstraten
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: dienstencentrum@hoogstraten.be
03 340 16 30
Tweedehandsbeurs
29 september 2019
van 10.00 tot 12.00 uur
PAX, Dr.Versmissenstraat 3, Hoogstraten
Organisator: Gezinsbond Hoogstraten
Info: www.gezinsbondhoogstraten.be/
tweedehandsbeurs
Contact: Bieke Roovers | 03 314 66 43
bieke.roovers@gezinsbondhoogstraten.
be

Vlaaien- en Smoutebollendag
29 september 2019
van 12.00 tot 18.00 uur
Parochiezaal Wortel, Poeleinde 2
Organisator: OKRA Wortel
Info: www.dorpskalender.be

Luister- en dansnamiddag OKRA
27 september 2019 – van 13.30 tot 17.35
uur
Parochiezaal | Poeleinde 2, Wortel
Organisator: OKRA | Wortel
Info: www.dorpskalender.be

Startmoment ‘Lekker Actief’
27 september 2019
van 10.00 tot 11.30 uur
Polyvalente Zaal Sportoase
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Terugblik
1
1. Vlieg Hoogstraten had de voorbije
zomer weer talloze leuke activiteiten. Deze kinderen genoten van
de uitstap naar de Kabouterberg
in Lichtaart.
2. Het was warm de voorbije zomer,
heel warm. Maar in woonzorgcentrum Stede Akkers hielden ze de
moed erin met waterspelletjes en
regelmatig een lekker ijsje.
3. De Sint-Katharinatoren werd
afgelopen zomer aangekleed met
gloednieuwe wijzerplaten.

2

3

4. Vanaf 1 september 2019 wordt
Bart Adriaensen de nieuwe
wijkinspecteur van Meerle en
Meersel-Dreef. Frank Jespers, die
meer dan 25 jaar wijkinspecteur is
geweest in deze dorpen, gaat met
pensioen.

4
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BERICHTEN - KORT

Plantjesverkoop
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers viert het Plantjesweekend voor
Kom op tegen Kanker dit jaar zijn 25ste verjaardag. De plantjesverkoop
vindt plaats tijdens het weekend van 13, 14 en 15 september 2019. Wij
vragen je om de vrijwilligers enthousiast te ontvangen en een azalea te
kopen voor 7 euro.
Meer info:
www.komoptegenkanker.be
www.plantjesweekend.be

Hoe wonen we in de toekomst?

Waar in Hoogstraten
is deze foto genomen?
Stuur jouw antwoord vóór 10 september naar de
communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be of telefoneer je antwoord 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 je contactgegevens te
vermelden, anders kom je niet in aanmerking.

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen
we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te
leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. Geef
je mening over het nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.
Je kan de conceptnota inkijken in ons stadhuis. Je kan ze ook vinden op
www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte.

Ticketverkoop start voor Griezelig Grensland.
Vroeger werden hier levendige griezelverhalen verteld over zwevende
kruisjes, heksen of mysterieuze verdwijningszaken. In oktober en
november herstelt het Land van Mark & Merkske deze vertelavonden
terug in ere. Lokale toneelgezelschappen of andere verenigingen
brengen de volksverhalen opnieuw tot leven op een sfeervolle locatie,
vergezeld van een hapje of een drankje. Haal de infobrochure bij de
deelnemende toeristische infokantoren, BIB Hoogstraten of online
via www.hoogstraten.be. Tickets zijn te verkrijgen vanaf dinsdag
18 september via www.ticketgang.be, bij BIB Hoogstraten en in de
deelnemende toeristische infokantoren.

Dag van de Landbouw in Hoogstraten of Meer
Met de Dag van de landbouw zetten verschillende land- en
tuinbouwbedrijven in Vlaanderen hun deuren open. Zo krijg je als
consument de kans een kijkje achter de schermen te nemen en je een
beeld te vormen van de hedendaagse land- en tuinbouw.
Bij het bedrijf van John, Lia en Mitch Vermeiren-Wouters aan de
Kettingdreef 7 te Meer kijk je mee in de serres en ontdek je op welke
manier tomaten volop kunnen groeien het hele jaar rond.
Maar waar gaan de tomaten na de pluk heen? Dat krijg je te zien bij
Tomeco Services aan de Loenhoutseweg 59 in Hoogstraten. Volg er
het proces van binnenkomst vanaf de teler tot aan het vertrek naar de
winkel. Ontdek hoe tomaten gesorteerd en verpakt worden. Proef van de
diverse soorten of sta mee aan een lijn en verpak je eigen tomaten.

Praktisch:
zondag 15 september - van 10.00 tot 18.00 uur
www.dagvandelandbouw.be of www.tomeco.be

Nieuwe
foto

Vorige fotowedstrijd
Els Voets, die woont in de St.
Michielsstraat 15 in Minderhout,
heeft gezien dat de foto van de
maand is genomen bij de Heilig
Hartkapel in de Gelmelstraat.
Proficiat, Els. Je wint een cadeaubon van Toerisme Hoogstraten.
Die kan je vanaf 1 september gaan
afhalen in het toeristisch kantoor.
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