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Noodhulp
Brand/Dringend ziekenvervoer 112
Politie 101
Politie administratie 03 340 88 00

Brandweerkazerne 03 314 32 11
Hidrosan (riolering) 0800 90 300
Antigifcentrum 070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten 03 482 46 06

De kansarmoede stijgt in
Vlaanderen. Hoogstraten
pakt het probleem bij de
wortels aan.
P. 1

Wachtdiensten

Levenseinde en
begraafplaatsen.
Wat moet je weten?

Dokters 014 410 410
Tandartsen
(weekends en feestdagen) 0903 39 969
Apothekers 0903 99 000

Zitdagen
Pensioenen
2de dinsdag van de even maanden
van 09.00 tot 11.30 uur
Personen met een handicap
FOD Sociale Zekerheid
elke 2de woensdag van 09.30 tot 10.30 uur
Defensie
elke 3de dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
(enkel op afspraak 0800 333 48)

Vragen
Stadhuis | Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
03 340 19 11 | info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be
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staat er altijd wel wat leuks te gebeuren in onze mooie stad. In
de zomer is Hoogstraten op zijn best. Voor de jeugd is er het
fantastische vakantie-aanbod van Vlieg, dat dit jaar uitgebreid
is met extra activiteiten. De iets oudere Hoogstratenaren (en de
mensen ver voorbij de grenzen van onze stad) komen aan hun
trekken op de Antilliaanse Feesten (9-11 augustus) en we kijken
samen ook al uit naar Hoogstraten in groenten & bloemen (14-16
september).
Naast de evenementen die georganiseerd worden in onze stad,
hebben we ook een fraai aanbod aan fietsroutes en wandelpaden,
met ons mooi historisch patrimonium, een prachtige landelijke
omgeving en de befaamde Kempische gastvrijheid. Laat je
t
verwennen door lokale, gezonde en lekkere streekproducten,
waar zowel vrijwilligers als ondernemers dagelijks hun schouders
onder zetten. Ga eens lekker op een terrasje zitten met een coupe
aardbeien en geniet van onze Hoogstraatse trots. Of trek er eens op
uit naar recreatiedomein De Mosten, dat er met het klimpark een
avontuurlijke nieuwe troef bij heeft.

Tip: Kies de Hoogstraatse
wandeling 'Flirten met de grens"
tot wandeling van het jaar.
Je stem is welkom op www.wandelingvanhetjaar.be
Ook in de vakantie moeten we oog blijven hebben voor wat ons
het dierbaarst is: onze gezondheid. Als schepen van zorg wil ik
vragen om tijdens de warme dagen deze zomer zorg voor elkaar te
dragen. Voor kwetsbare groepen als kinderen en ouderen zijn de
zomertemperaturen niet altijd aangenaam. Ken je alleenstaande
senioren of zieken? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich
goed voelen en voldoende water drinken. Misschien kan je wat
boodschappen doen. Zijn er baby’s of jonge kinderen in de buurt?
Help ze om voldoende te drinken. En denk ook aan onze huisdieren.
Laat ze nooit achter in een geparkeerde auto, ook niet als je maar
twee minuutjes naar de winkel moet.
Zo zorgen we er samen voor dat we een zonnige, gezonde en
deugddoende vakantie kunnen beleven.
Namens het ganse schepencollege wens ik jou en je gezin het
allerbeste deze zomer!
Roger Van Aperen
Schepen van financiën, zorg en huisvesting
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Automaten
gezocht

In elke 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.
Duurzaam voedsel – bereid met
lokale producten – is in de eerste
plaats lekker! Ontdek alle initiatieven op www.oogststraten.be.
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OOGSTSTRATEN

‘Waar vind ik échte Hoogstraatse aardbeien?’
... is tijdens de zomermaanden een veelgestelde vraag
aan de balie van Toerisme Hoogstraten. Uiteraard kunnen
bezoekers, toeristen en eigen inwoners steeds terecht in
de verschillende Hoogstraatse supermarkten, maar wat op
zwoele zomeravonden na de openingsuren of op zondagen en
feestdagen?
Gelukkig zijn er dan nog steeds de automaten. Verspreid over de gehele stad vind
je deze handige afhaalpunten. Maar waar? Vaak staan ze op wandel- of fietsafstand
van je eigen tuin of op een bedrijf in je buurt. Dichtbij, snel en lekker.

Voordelen van een automaat:
• 24 uur op 24 uur toegankelijk
• kraakverse producten, rechtstreeks van boer of tuinder: aardbeien, kersen,
bessen, kaas, melk…
• een kleine ecologische voetafdruk en soms gratis een gezellige babbel met de
producent erbovenop.
OogstStraten vraagt je hulp om een zo volledig mogelijke lijst te publiceren van de
automaten in Hoogstraten. Staat er een automaat op jouw bedrijf? En wat bied je
daarin aan? Of aan welke automaat haal jij je aardbeien? Laat het ons weten.

Zomertijd:
barbecuetijd!
De jongens van Zouterover, Kevin
Kegeleers en Nick Van Hoof, hebben
de kunst van het barbecueën naar
een hoger niveau getild. Of het nu
vlees, vis of een vegetarisch gerecht
is: in hun handen ontstaan er ware
smaaksensaties.
Het onderstaande vegetarische gerecht
is een combinatie van pure smaken,
Belgische topproducten en kraakverse,
seizoensgebonden groenten.
Het bijpassende biertje krijg je
voorgeschoteld door de biersommelier
van ‘3 in de klok’.

Geflambeerde Berloumi kaas
Benodigdheden
- 1 blok Berloumi-kaas in dunne plakken gesneden (Belgische variant op
haloumi)
- Postelein: postelein is een bladgroente met vlezige roodachtige, lange
bladstengels. Winterpostelein heeft
tere ruitvormige blaadjes, terwijl de
ovale blaadjes van zomerpostelein
wat steviger zijn.

Voor de vinaigrette
2 el rode wijnazijn, 8 el olijfolie - 2 el
water, 2 el gedroogde Provençaalse
kruiden, rode uien, 1 teentje look ,
1 scheutje gin, peper & zout

Bereiding
Berloumi maak je klaar op een gewone
barbecue of in een open vuur. Het is belangrijk dat je genoeg hout hebt, liefst
druiventakken.

Leg het (druiven)hout op je barbecue of
in het open vuur en zet je pan hierboven. Als je pan heet is, doe je een klein
scheutje van de vinaigrette over de
bodem. Voeg de stukken Berloumi toe
aan de pan. Als je merkt dat de Berloumi bruin kleurt, draai je hem om en
overgiet je hem met de vinaigrette. De
vinaigrette zal ontvlammen als je pan
warm genoeg is. Geen probleem, dit
is de bedoeling. Als de Berloumi terug
bruin kleurt, haal je hem er uit.
Dresseer in een kom en werk af met een
fris blaadje zomerpostelein.

Beerpairingtip
De zoute Berloumi krijgt in combinatie
met de vinaigrette een mooie zout-zuurbalans. Dit combineert uitstekend met
Noblesse. Deze tripel van de Dochter
van de Korenaar, is fris en fruitig van
geur, met een granige toets en een
vleugje noten.
Dit matcht perfect met de gekarameliseerde Berloumi. Het zoet-bittere vormt
een mooi contrast met het zuur-zoute
van het gerecht. Heerlijk!

Praktisch:
• www.instagram.com/zouterover/
• www.zouterover.be
• https://www.3-in-de-klok.be

Start met het maken van je vinaigrette.
Snij de ui en de look zeer fijn. Voeg alle
ingrediënten samen en meng goed. Je
kan deze vinaigrette ook een dag ovooraf al maken.

Dochter van de Korenaar
Het Land van Mark & Merkske, het toeristische samenwerkingsverband van Hoogstraten met Merksplas en
Baarle-Hertog-Nassau, heeft maar liefst 4 brouwerijen
onder haar rangen. De Dochter van de Korenaar vind
je in Baarle-Hertog en brouwt bieren met een tikje
eigenzinnigheid.
Tip: Reserveer een bezoek aan de Dochter van de Korenaar bij Toerisme Hoogstraten.
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BERICHTEN

Wij zoeken
vrijwilligers
Voor de basisscholen
Heb je een hart voor kinderen? Kan je jezelf vrijmaken voor en na schooltijd? Dan
zijn wij op zoek naar jou om onze kinderen tijdens de voor- en naschoolse opvang
of tijdens de middagpauze op te vangen. Wil je je engageren op een vaste dag in de
week? Dat kan. Wil je enkel standby zijn in geval van nood? Ook dat kan.
Over welke scholen gaat het precies?
- Gemeentelijke basisschool Hoogstraten
- Basisschool Spijker
- Basisschool Klein-Seminarie
- Basisschool De Wijsneus te Wortel
- Basisschool Scharrel te Minderhout
- Basisschool Kiekeboe/De Meerpaal te Meer
- Basisschool De Klimtoren te Meerle
- Basisschool ’t Dreefke te Meersel-Dreef
Stel jezelf kandidaat via onderwijs@hoogstraten.be. Laat zeker weten voor welke
school je je wil inzetten en wanneer het voor jou past.

Voor Hoogstraten in groenten & bloemen
Hoogstraten in groenten & bloemen is aan de 21ste editie toe. De
openluchttentoonstelling is gratis te bezoeken op zaterdag 14, zondag 15 en
maandag 16 september 2019. Heb je ook interesse om mee te bouwen van 10 tot 13
september in de gebouwen van Coöperatie Hoogstraten?
Iedereen is van harte welkom op de informatieavond voor de vrijwilligers op
maandag 19 augustus om 19.30 uur in zaal "De Welgezinde" in het stadhuis van
Hoogstraten. Interesse? Meld je aan bij toerisme@hoogstraten.be.

Voor lokaal dienstencentrum Stede Akkers
Lokaal dienstencentrum Stede Akkers kan je hulp goed gebruiken, zowel in
Hoogstraten als in Meerle. Het dienstencentrum wil een centrale onmoetingsplaats
zijn waar iedereen rustig kan ontspannen. Iedereen is er welkom om een babbeltje
te slaan, nieuwe mensen te ontmoeten of een maaltijd te nuttigen. Ben jij graag
onder de mensen? Help je graag in de cafetaria of in het dorpsrestaurant?
Neem dan contact op met het dienstencentrum op 03 340 16 30. Of mail naar
dienstencentrum@hoogstraten.be. Kom je graag eerst een kijkje nemen? We
geven je een warm welkom aan de Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten.

Voor De Speelbabbel
De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. We
zoeken een vrijwilliger die regelmatig tijd vrij heeft op vrijdagvoormiddag en
interesse heeft voor de leefwereld van kleine kinderen en hun (groot)ouders.
Als vrijwilliger onthaal je de ouders en kindjes, zorg je voor een drankje en een
gezond tussendoortje en stimuleer je het spel en gesprek. Meld je aan bij de dienst
samenleving op 03 340 19 59 of samenleving@hoogstraten.be
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Bouw mee aan het
gemeenschapscentrum
Kom je bij het
suppoostenteam?
Ons GC kan maar draaien dankzij
de enthousiaste inzet van onze
suppoosten. Je kent ze wel: de vrolijke
mensen die je met warmte ontvangen,
met liefde een pintje serveren en die
een oogje in het zeil houden zodat je
kan genieten van een fijne avond. Heb
je ook zin om een paar keer mee de
handen uit de mouwen te steken? Je
bent meer dan welkom om het team te
versterken.
Meer info op www.hoogstraten.
be/suppoosten of via cultuur@
hoogstraten.be

Of zet je liever je schouders
onder het beheersorgaan?
In het beheersorgaan zetel je samen
met vertegenwoordigers uit de
politiek en de adviesraden om jouw
stem te laten horen over het reilen
en zeilen van het GC. Alle aspecten
van het GC worden er besproken en
geadviseerd. Ook jouw stem wordt
daarbij geapprecieerd.
Meer weten? Stuur een mail naar
cultuur@hoogstraten.be.

KORT

Stel je kandidaat voor

je dorpsraad

Afvalophaling
In juli en augustus starten ALLE afvalophalingen om 6.30 uur! In juli en augustus gaan de
ophaalploegen van IOK Afvalbeheer voor de
eerste keer over op een zomerregime en starten
alle afvalophalingen om 6.30 uur. Zet je wekker
dus een halfuurtje vroeger of plaats je afval de
avond voordien al buiten.

Hulp van de brandweer tijdens
het wespenseizoen
Het stadsbestuur hecht veel belang aan inspraak en wil alle inwoners
van Hoogstraten de kans geven te participeren aan de besluitvorming.
Mede om die reden zijn er heel wat adviesraden actief in Hoogstraten.
Elk dorp van Hoogstraten heeft een eigen dorpsraad. Zij weten als geen
ander wat de vragen, behoeften en knelpunten zijn in de plaatselijke
dorpssamenleving. Hoe beter de werking van de dorpsraden, hoe beter de
kwaliteit van hun adviezen en hoe ruimer het draagvlak voor beslissingen.

Stel je kandidaat
De zes dorpsraden van Hoogstraten worden deze zomer opnieuw
samengesteld. De verenigingen zullen in elke dorpsraad
vertegenwoordigd zijn en hebben hun afgevaardigden al aangesteld.
Maar ook individuele personen, die geen lid zijn van een vereniging,
kunnen zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de dorpsraad. In het
bijzonder willen we de dames stimuleren om zich kandidaat te stellen.
Elke dorpsraad moet immers voor minstens 1/3 samengesteld worden uit
leden van hetzelfde geslacht.
Ben je geïnteresseerd, laat dit dan vóór 10 juli weten. Stuur een
mail met de vermelding van je naam, adres en telefoonnummer naar
communicatie@hoogstraten.be. Of vul het invulformulier hieronder in
en geef dat af aan de onthaalbalie van het stadhuis (Vrijheid 149, 2320
Hoogstraten).

Ja, ik wil ...
Ik wil graag zetelen in de dorpsraad van:
		…………………..............................……………………………………………...

naam:		

…………………..............................……………………………………………...

adres:		

…………………..............................……………………………………………...

e-mailadres:

…………………..............................……………………………………………...

tel. :		

…………………..............................……………………………………………...

(naam dorp)

Je hebt een wespennest en je wilt het laten verdelgen door de brandweer? De Hulpverleningszone Taxandria staat klaar om te helpen. Maar
we vragen tegelijk om alleen hinderlijke of echt
gevaarlijke wespennesten te melden. Heb je
een wespennest achteraan de tuin of in een hok
waar je nooit komt? Dan is een verdelging niet
nodig. Wespen zijn nuttige dieren: ze jagen op
vliegen, bladluizen en muggen. De brandweer
verdelgt enkel wespen, geen bijen of hommels.
Voor alle niet-dringende interventies, zoals de
verdelging van wespen (ook melding stormschade en wateroverlast), vragen wij om het e-loket
te gebruiken op www.hvztaxandria.be. Lukt het
niet via deze weg? Dan kan je de brandweer
ook bereiken via de zonale dispatching op het
nummer 014 42 22 22.

Last van ratten en muizen?
Als je ratten of muizen aantreft in je privé-woning of je tuin, dan dien je zelf in te staan voor
de bestrijding ervan. Maar je kan ook preventief
optreden: voedsel in huis lokt namelijk muizen
en ratten. Sluit daarom voedselvoorraden goed
af. Zorg er ook voor dat de dieren je huis niet
kunnen binnenkomen. Dicht openingen die als
ingang kunnen dienen.
Als je muizen, ratten of andere knaagdieren op
het openbaar domein ontdekt, contacteer dan
de dienst stadspatrimonium:
openbare.werken@hoogstraten.be
03 340 19 11
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KANSARMOEDE

Hoogstraten pakt
kansarmoede aan
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De kansarmoede-index van Kind & Gezin van 2018 vertelt ons
dat het aantal kinderen dat in kansarmoede geboren wordt in
Hoogstraten stijgt. De cijfers zijn voor het stadsbestuur geen
verrassing; deze trend pikten we enkele jaren geleden al op.
Sindsdien wordt er door onze diensten stevig ingezet op de
begeleiding van kwetsbare gezinnen.
12,2% van de kinderen in Hoogstraten wordt in kansarmoede
geboren, zegt de kansarmoede-index van Kind & Gezin, editie
2018. Dat is een stijging t.o.v. 2017 toen de index afklokte op
7%. Het Hoogstraatse cijfer ligt wel nog altijd lager dan de
gemiddelde kansarmoede in Vlaanderen, die 13,1% bedraagt.

Kansarmoede bestrijden
De trend van een hoger kansarmoede-cijfer zal zich vermoedelijk in de
komende jaren verderzetten. Daarom
zet de stad sterk in op het begeleiden
van kwetsbare gezinnen met het
project gezinsondersteuning. Cliënten
hebben hierdoor sneller vertrouwen
in hulpverleners, waardoor problemen
sneller bespreekbaar worden gemaakt.
Dankzij Huis van het Kind Hoogstraten
kennen de hulpverleners elkaar beter
en vindt er sneller en gerichter een
doorverwijzing plaats. Daartoe wordt
er jaarlijks een trefmoment en een
armoedeoverleg georganiseerd met alle
partners die met kinderen, jongeren en
gezinnen werken.

ontwikkeld rond onbetaalde
schoolrekeningen
• Via het subsidiereglement
vrijetijdsparticipatie kunnen
kwetsbare kinderen een aanvraag
indienen om 50% van het
inschrijvingsgeld voor kampen,
uitstappen,… terugbetaald te krijgen.

Heb jij ook moeite met de eindjes aan
elkaar te knopen? Moet jij ook elke
maand schrapen om voor jezelf en je
gezin te zorgen? Je hoeft dit niet alleen
te dragen. Voor begeleiding kan je bij
de stad terecht. Kom gerust eens praten
met de sociale dienst van Hoogstraten
(03 340 16 01)
Samen met de dienst samenleving zet
deze dagelijks in op het helpen van
mensen in armoede. Er is uiteraard
individuele ondersteuning van mensen
en gezinnen. Maar wij pakken de
armoede ook op een bredere schaal aan
met de bedoeling kinderen een goede
kindertijd te geven met voor iedereen
gelijke kansen.

Gezinsbegeleiders

Hoogstraten blijft dus inzetten op
het bestrijden van zowel armoede als
kansarmoede bij kinderen. Vanaf het
moment dat er bij een kwetsbaar gezin
een geboorte wordt verwacht, wordt
proactief een traject opgestart.

Samen met het gezin zoeken onze twee
gezinsbegeleiders naar mogelijkheden
om eventuele problemen aan te pakken.
Dit gebeurt samen met hen, bij hen
thuis, op een zeer laagdrempelige
manier. De Vlaamse regering
subsidieert dit unieke Hoogstraatse
project gedurende drie jaar.

Zie ook:

Pampers & Co

www.hoogstraten.be/kansenvoorkinderen

Heb je kleine kindjes? Samen met
Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-je hebben
we Pampers & Co opgezet. Daarmee
voorzien we in de basisbehoeften
van baby’s en peuters uit kwetsbare
gezinnen door pap, luiers, kleertjes,…
ter beschikking te stellen. Gratis of
tegen een minimale prijs. Pampers &
Co is een groot succes dankzij de giften
van vele bereidwillige Hoogstratenaars.
Wil je ook een gift doen? Dan kan je een
bedrag storten op rekeningnummer
BE25 9731 6848 4182

Sinds 2014 zet stad Hoogstraten
zich in om kwetsbare kinderen zo
goed mogelijk te integreren en
zoveel mogelijk kansen te geven.
De stadsdiensten staan daarvoor
voortdurend in dialoog met tal van
sociale partners zoals welzijnsschakel
’t Ver-Zet-je, De Toevlucht, de
brugfiguren van het Rode Kruis, …
• De allerkleinsten worden door
Hoogstraten onderstreund met
het project Pampers & Co i.s.m.
welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je.
• Wie een aanvraag voor een
studietoelage wil doen, kan geholpen
worden door de sociale dienst.
• Er is een stevige samenwerking rond
armoede uitgebouwd met de scholen.
Stad en scholen ondertekenden
daarvoor een charter ‘Onze school
zegt NEEN tegen kansarmoede’. Er
is bijvoorbeeld een stappenplan

Op zoek
naar hulp?

Praktisch
• Dienst samenleven | kaat.nobelen@hoogstraten.be
dorien.vandepoel@hoogstraten.be | 03 340 19 11
• Sociale dienst Hoogstraten | socialedienst@hoogstraten.be | 03 340 16 01
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Lokaal dienstencentrum
Meerle
gaat naar De Klimtoren

Warme dagen,
zorg dragen!
Voor veel mensen zijn warme dagen aangenaam,
maar voor kwetsbare groepen als kinderen en
ouderen zijn ze vaak hinderlijk en zelfs gevaarlijk.
Daarom vragen de Vlaamse overheid en de stad
Hoogstraten iedereen om extra waakzaam te zijn
en zich goed voor te bereiden. Hoe kan je dat
doen?

Het lokaal dienstencentrum in Meerle verhuist vanaf juli
naar de refter van vrije basisschool De Klimtoren. Dat wil
zeggen dat we afscheid nemen van de lokalen van Chiro
St.-Jan. Het dienstencentrum zal zijn werking in De Klimtoren
verder uitbouwen tot het zijn intrek kan nemen in het
gerestaureerde Raadhuis. Het Raadhuis wordt ingericht als een
ontmoetingscentrum waar het dienstencentrum, de bibliotheek
en het gemeenschapscentrum een plaats krijgen. De werken aan
het Raadhuis starten vermoedelijk in oktober.
Het dienstencentrum in Meerle is vanaf 2 juli te bereiken in de
refter van Vrije Basisschool De Klimtoren, Ulicotenseweg 1 en is
wekelijks geopend op:
• dinsdag:
10.00 – 11.30 uur: Koffiekrant
• woensdag:
10.00 – 12.00 uur: Koffiekrant
12.00 – 14.00 uur: Dorpsrestaurant
13.30 – 16.00 uur: vooraf aangekondigde activiteiten of
vormingen

Centrumkrant
Om te weten wat er maandelijks te doen is in het
dienstencentrum raadpleeg je de maandelijkse Centrumkrant.
Daarin staan actuele berichten, het menu, de agenda en de
kalender vermeld. De Centrumkrant is op verschillende openbare
plaatsen gratis mee te nemen. Wens je de Centrumkrant per mail
of per post te ontvangen? Vraag een abonnement aan.

Praktisch:
Lokaal dienstencentrum Stede Akkers | 03 340 16 30 of
0472 18 26 82 | dienstencentrum@hoogstraten.be
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• Om te beginnen: hou de weersvoorspellingen
in de gaten, zo kom je minder snel voor
verrassingen te staan.
• Zorg voor jezelf. Zorg er voor dat je altijd water
bij je hebt, zeker onderweg. Smeer op tijd
zonnecrème. Vermijd de zon en zoek koele
plekken op. Verplaats inspanningen zoals sport
naar een koeler moment op de dag.
• Zorg voor anderen:
o Geef de kwetsbare groep van ouderen en
zieken extra aandacht. Ken je alleenstaande
senioren of zieken? Ga op warme dagen eens
kijken of ze zich goed voelen en voldoende
vocht binnenkrijgen. Misschien kan je wat
boodschappen doen.
o Baby’s of jonge kinderen in de buurt? Help
ze om voldoende te drinken. Laat kinderen
NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook
niet als u twee minuutjes naar de winkel
moet.

Wanneer moet je hulp inroepen?
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid
kunnen de eerste tekenen zijn van ernstige
problemen. Drink meteen meer water, zoek
een koele plek op en rust. Bel onmiddellijk je
dokter als je twijfelt. Tref je iemand aan die als
gevolg van de warmte kortademig en verward
is, een verhoogde hartslag heeft, braakt of het
bewustzijn heeft verloren? Waarschuw dan
onmiddellijk de spoeddiensten (112) en houd
die persoon zo koel mogelijk tot de ambulance
arriveert.
Meer info: www.warmedagen.be

BIB

TIPS VAN DE BIB VOOR
EEN GESLAAGDE VAKANTIE
Ga je binnenkort op vakantie? Altijd leuk, maar eropuit trekken
zonder lectuur, dat kan toch niet. Terwijl je op de luchthaven
wacht, al zonnend aan het zwembad, het laatste kwartiertje
voor je gaat slapen, ... er zijn tal van momenten waarop een
boek welkom gezelschap is. Of gaat je voorkeur uit naar een
film of passende muziek? Hier de bibtips voor een geslaagde
vakantie.
Langer lenen? Laat het weten
Als je een boek in de bib leent, heb je
soms het nadeel dat je uitleentermijn
verloopt, terwijl je nog op reis bent. Om
dit te voorkomen en zonder zorgen van
je vakantie te genieten, kan je aan de
balie vragen om je materialen langer te
mogen lenen, tot maximaal het dubbele
van de normale uitleentermijn. Enkel de
sprinters vallen buiten deze regeling.
Meld dus even aan de balie tot wanneer
je de boeken wil lenen en beleef een
vakantie zonder leeszorgen.
Hoe kan je verlengen?
• Als je vooraf geen langere leentermijn
gevraagd hebt, kan je online je
uitleentermijn verlengen. Surf naar
http://mijn.bibliotheek.be, meld je
aan met je mailadres en paswoord
en kies de materialen waarvan je de
uitleentermijn wil verlengen.
• Wist je dat het mogelijk is om
meerdere bibpassen aan je
mailadres te koppelen? Je kan dus de
leentermijn van je partner, kinderen
of ouders verlengen zonder voor elke
bibpas een andere account aan te
maken. Hoe doe je dit?
- Ga naar http://mijn.bibliotheek.be
- Meld je aan met je mailadres en
paswoord
- Klik aan de linkerkant op ‘+ VOEG
LIDMAATSCHAP TOE’
- Geef als bibliotheek “Hoogstraten”
in en klik op ‘Volgende’
- Geef het bibpasnummer en de
geboortedatum in van de persoon
die je aan je account wil koppelen.
Klik op ‘Voeg toe’
Vanaf nu kan je na het aanmelden op
de linkerkant van de webpagina kiezen
van welke lener je de uitleningen wil
bekijken en of je deze eventueel wil
verlengen.

Spanning op reis
Huiveren aan het strand
Vakantie dient om er even tussenuit te
zijn en heerlijk te relaxen. Maar voor
velen is het ook het ideale moment om
net de spanning op te zoeken in een
thriller of een griezelroman. Neem ze
mee op reis ga lekker huiveren in je
hangmat of strandstoel.

Zomerfilms
Misschien trek je er niet graag op
uit, maar hou je wel van exotische
beelden die je naar andere landen doen
wegdromen. Dan zijn de wereldfilms
van MOOOV echt iets voor jou. Zonder
je te verplaatsen trek je naar China,
Paraguay of het Franse platteland.
Zowel voor volwassenen als voor jeugd
bestaan er zo heel wat boeiende films
die je blik op de wereld verruimen.
Luister onderweg
Heb je soms moeite om je kroost op

de achterbank bezig te houden, zeker
als je onder een loden zon in de file
staat? Dan zijn de verhalen van het
Geluidshuis ideaal. Deze moderne
versies van alombekende sprookjes
staan garant voor een heerlijk uurtje
luisterplezier. Voor het stemmenwerk
wordt vaak beroep gedaan op bekende
acteurs zoals Warre Borgmans, Pieter
Embrechts en Ruth Beeckmans. Echte
aanraders dus voor jong en oud!
Ontdek ze in de bibcatalogus op
http://hoogstraten.bibliotheek.be

Aangepaste bibdiensten
tijdens de vakantie
In juli en augustus blijft de
hoofdbibliotheek gewoon open,
behalve op 11 juli en 15 augustus. De
uitleenposten sluiten wel een aantal
dagen. Om te vermijden dat je voor
een gesloten deur staat, kijk op www.
hoogstraten.be/bibliotheek en klik op
de bibliotheek om de sluitingsdagen
ervan te zien. Of hou dit schema bij:
BiB Hoogstraten sluit op donderdag 11
juli, donderdag 15 augustus
BiB Meer sluit van woensdag 31 juli tot
en met vrijdag 9 augustus
BiB Meerle sluit van dinsdag 23 juli tot
en met zaterdag 27 juli
BiB Meersel-Dreef sluit elke woensdag
BiB Minderhout sluit van maandag
8 juli tot en met donderdag 11 juli en
van maandag 5 augustus tot en met
donderdag 15 augustus
BiB Wortel sluit van woensdag 3 juli tot
en met vrijdag 12 juli
De bibvrijwilligers genieten ook van
een welverdiende vakantie. In juli en
augustus is er dus geen Koffiekrant,
wordt er niet voorgelezen en is Digidak
offline.

TIP
van de BiB

"Ik wil een goed boek op reis meenemen, maar ik weet niet
welk". Er zijn nog andere situaties denkbaar waarin je zin hebt om te lezen,
maar in het grote bibaanbod niet onmiddellijk je gading vindt. Daarom
bundelen we onze kijk-, lees- en luistertips vanaf nu op onze nieuwe
Instagrampagina, www.instagram.com/bibhoogstraten. Volg dus vanaf nu de
Instagrampagina van BiB Hoogstraten!
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Als je er niet meer bent…
Levenseinde en begravingstypes
Het lijkt eng om erover na te denken en het is hopelijk nog ver
weg. Maar ooit overkomt het iedereen: je leven eindigt. Met
dit artikel willen wij je graag informeren welke mogelijkheden
er zijn als je het tijdelijke met het eeuwige verwisselt.
Bovendien zijn er heel wat zaken die je voor jezelf op
voorhand kan laten registreren. Dit kan een hele hulp
betekenen voor je nabestaanden die in al hun verdriet graag
rekening willen houden met jouw eigen wensen.
Al eens nagedacht over
orgaandonatie?

Al eens nagedacht over een
laatste wilsbeschikking?

Mocht je komen te sterven door
hersen- of hartfalen, dan kunnen de
organen gebruikt worden om andere
levens te redden. In principe is
iedereen automatisch een potentiële
orgaandonor, tenzij:

Je kan zelf bepalen wat er met je
lichaam gebeurt na je overlijden. Deze
keuze kan je laten vastleggen in een
laatste wilsbeschikking bij de dienst
burgerzaken.

• je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd
• of als je naaste familieleden zich
tegen de orgaandonatie verzetten.
Om er zeker van te zijn dat jouw wil
wordt gerespecteerd, kun je dit laten
registreren bij de dienst burgerzaken.
Wij voegen de informatie dan toe
aan het Rijksregister en sturen
een kennisgeving naar de federale
overheidsdienst Volksgezondheid. De
medische diensten raadplegen het
Rijksregister om na te gaan of een
overledene donor is of niet.

Al eens nagedacht over
euthanasie?
Je kan jouw wil over je levenseinde
uitdrukken in een wilsverklaring
euthanasie. In deze wilsverklaring kan
je erom verzoeken om euthanasie toe te
passen als je zelf niet meer in staat bent
om je wil duidelijk kenbaar te maken,
bijvoorbeeld als je in een coma belandt
of wanneer je onomkeerbaar buiten
bewustzijn bent. Deze verklaring moet
om de 5 jaar hernieuwd worden en kan
je ook op elk moment weer intrekken.
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In de laatste wilsbeschikking kun je
aangeven:
• of je kiest voor een traditionele
begrafenis of een crematie
• in welke gemeente en op welke wijze
je laatste rustplaats zal zijn
• volgens welke levensbeschouwing de
eventuele uitvaartplechtigheid moet
worden gehouden.
Bij elk overlijden gaat de
begrafenisondernemer na of de
overledene een laatste wilsbeschikking
heeft laten registreren. Als dat het geval
is, zal men de wens van de overledene
respecteren.

De wettelijke grafrust.
Wat is dat?
Onder grafrust wordt de periode
verstaan gedurende dewelke het
verboden is een stoffelijk overschot
te ruimen. Of met andere woorden de
gegarandeerde periode dat je een graf
hebt op de begraafplaats. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de graven
met of zonder een concessie.
• Grafrust zonder concessie
25 jaar
• Grafrust met concessie
50 jaar

Wat is een concessie?
Een concessie op de begraafplaats is
het gebruik van een rustplaats die voor
een periode van 50 jaar kan worden
aangegaan bij een overlijden. Het
geeft tevens de mogelijkheid om 2
overledenen samen te laten rusten.
Voor een concessie worden er kosten
aangerekend. Een concessie is mogelijk
zowel voor urnen als voor grafkisten.
Wanneer men geen concessie neemt,
spreekt men over een enkele rustplaats
die voor één overledene bestemd
is. Het Vlaams decreet legt een
verplichte grafrust van tien jaar op,
maar het College van Burgermeester en
Schepenen van Hoogstraten heeft dit
destijds opgetrokken naar 25 jaar.

Wat als de termijn van
wettelijke grafrust verstrijkt?
Zodra de wettelijke grafrust verstreken
is, mag de stad deze graven in
principe ruimen. Het stadsbestuur van
Hoogstraten volgt evenwel de richtlijn
om enkel graven te ruimen als er een
plaatsgebrek dreigt te komen op de
begraafplaatsen.
Als de stad vaststelt dat er op een
bepaalde begraafplaats een tekort
aan plaatsen dreigt en dat een
ruiming van graven in de nabije
toekomst noodzakelijk wordt, zullen
de nabestaanden hierover minstens
één jaar voor de geplande ruiming
geïnformeerd worden, door aan de
ingang van de begraafplaats en bij
elk graf of elke nis een bericht aan te
plakken.

Meer info
dienst burgerzaken
03 340 19 31.

Welke
begravingstypes
bestaan er in
Hoogstraten?
Je kan in je laatste
wilsbeschikking kiezen voor
een gewone begraving of een
crematie. Als je kiest voor
crematie kan je aangeven of dit
gevolgd wordt door:
• begraving van de as op
het urneveld van een
begraafplaats
• bijzetting van de as in een
columbarium (muur) van een
begraafplaats
• je kan je as laten uitstrooien
in een strooiweide op een
begraafplaats of in een
Belgische territoriale zee
• begraving of uitstrooien van je
as buiten de begraafplaats
• bewaring op een andere
plaats dan de begraafplaats
(bv. thuisbewaring).
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TOERISME

Zoektochten
Tijdens de zomermaanden presenteren
verschillende Hoogstraatse verenigingen
hun jaarlijkse fiets- en/of wandelzoektocht.
Aan de hand van een brochure vol leuke
vragen en foto’s kan je op ontdekkingstocht
doorheen Hoogstraten en omstreken. Leuk
voor kinderen én volwassenen. Je vindt
de deelnameformulieren bij Toerisme
Hoogstraten.

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.
Inschrijven kan aan de startplaats
(Lokaal St.Sebastiaangilde, Hofeinde
9, 2330 Merksplas). Meer info bij www.
wandel2daagse.jimdo.com.

Wandeltriple Witte Kei
Deze wandeling werd herwerkt en neemt je
mee voor een ontdekkingstocht doorheen
de groene hoek van Hoogstraten, Merksplas
en Baarle-Hertog-Nassau. Drie rustgevende
wandelingen met adembenemend
natuurschoon. De hernieuwde brochure is af
te halen bij Toerisme Hoogstraten.

Schakel Noord
Op zondag 25 augustus is er opnieuw
fietshappening De Schakel. Je kiest je
favoriete vertrekpunt en onderweg word
je verwend met live muziek, uitnodigende
terrassen, rondleidingen in boeiende
monumenten of heerlijke streekproevertjes.
In Hoogstraten start je in ‘De Vagebondhut’
aan de parochiezaal in Wortel. Alle info op
www.schakel.be.

Praktisch:
• Alle brochures, routes,
deelnameformulieren én nog meer
zomertips zijn te koop of gratis af
te halen bij Toerisme Hoogstraten,
Vrijheid 149,
2320 Hoogstraten
• Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be
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Culinair genieten
Met de fiets
Met de culinaire fietsroute rijd je een heerlijk viergangenmenu tegemoet. Je maakt
kennis met de geneugten van vier horecazaken voor 38 euro per persoon. Voor de
zevende editie van deze culinaire route houd je halt in enkele nieuwe horecazaken.
De culinaire fietsroute loopt tot en met zondag 29 september. Vooraf reserveren is
noodzakelijk bij Toerisme Hoogstraten of Toerisme Baarle. Je kan de route fietsen
op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Te voet
Ook op het gebied van bier heeft Hoogstraten haar plaats op de
streekspecialiteitenkaart verdiend. Deze zomer worden opnieuw culinaire
bierwandelingen georganiseerd. Een uniek ‘beer & food’-concept, waarbij onze
Hoogstraatse biersommelier je vijf pittige bieren laat proeven, gecombineerd
met een smaakvol driegangenmenu. Een exclusief proefglas maakt de ervaring
compleet. Je kan wandelen op 28 juni, 19 juli, 26 juli, 10 augustus, 16 augustus of
27 september. Op voorhand reserveren is noodzakelijk bij Toerisme Hoogstraten.
De kostprijs is 55 euro per persoon.

Beiaardconcerten
De befaamde Hoogstraatse beiaard heeft al een eerste proefje van zijn
mogelijkheden laten horen tijdens de Heilig Bloedprocessie. Deze zomer op
4 augustus om 15.00 uur speelt stadsbeiaardier Luc Dockx samen met enkele
gastbeiaardiers feestelijk de eerste noten op de gerestaureerde beiaard. Later
deze zomer kan u vanaf 7 augustus tot 11 september elke woensdag om 19.30 uur
opnieuw genieten van zijn heerlijke bronzen klanken.

Het Land van Mark
&Merkske
zomer en najaar

Maak je klaar voor een boeiende
en hete zomer in Hoogstraten,
Baarle-Hertog-Nassau of Merksplas.
De nieuwe, goedgevulde
activiteitenkalender van het
Land van Mark & Merkske is
een leuk bewaarboekje in
handig pocketformaat vol
gezellige, hartverwarmende en
kindvriendelijke activiteiten. Haal
je gratis exemplaar bij Toerisme
Hoogstraten.

WONEN

Afficheren
huurprijs is
verplicht

Doe de

Vtest
Hoogstraten helpt je bij het vergelijken van je energieleverancier.
Je hebt het misschien al gehoord? De samenaankoop groene stroom
vanuit de provincie wordt dit jaar niet georganiseerd. Maar onze dienst
rond duurzaam en comfortabel wonen wil de inwoners van Hoogstraten
niet in de kou laten staan. Daarom organiseren wij twee momenten
waarop energieleveranciers met elkaar vergeleken kunnen worden via de
Vtest. Op basis van deze tool en je laatste eindafrekening kunnen we zo
samen bekijken welke energieleverancier interessant is voor jou.
Op 12, 13 en 14 augustus is er een extra loket geopend tijdens de
openingsuren van het stadhuis voor eigenaars van zonnepanelen.
Waarom voor eigenaars van zonnepanelen? Voor energieconsumenten
zonder zonnepanelen maakt het niet zoveel uit wanneer ze van
energieleverancier veranderen, voor eigenaars van zonnepanelen is
de timing bijzonder belangrijk. Je maakt de overstap best zo dicht
mogelijk bij de jaarlijkse meteropname van je netbeheerder. Als je
de leverancierwissel niet goed plant, riskeer je dat de tussentijdse
afrekening een tekort of net te veel opbrengst – waarvan je dus niet
profiteert – aangeeft en zo een vertekend beeld geeft.
Voor energieconsumenten zonder zonnepanelen
hebben we de volledige week van 14 oktober
vrijgemaakt. Wij staan je graag bij met je
vragen en de vergelijking van de verschillende
energieleveranciers op gebied van gas en
elektriciteit. En helpen je bij de overstap indien je dit wenst.
Kom dus zeker langs om je goed te informeren over de verschillen tussen
de energieleveranciers.
Vragen? Dan kan je terecht bij de dienst wonen op 03 340 19 19 of
wonen@hoogstraten.be

Een verhuurder van een woning of
appartement is wettelijk verplicht om de
gevraagde huurprijs (en de eventuele
gemeenschappelijke kosten) te
vermelden in elke officiële of publieke
mededeling. Op die manier wil de
overheid discriminatie op de huurmarkt
tegengaan.
Deze verplichting houdt in dat je
de gevraagde huurprijs vermeldt in
advertenties op internet (bv. op een
immobiliënwebsite). Ook als je een
affiche ‘Te huur’ voor het raam hangt,
moet je hierop de huurprijs vermelden.
Als er gemeenschappelijke kosten zijn
(bv. bij een appartement), moeten die
eveneens vermeld worden.

EPC-score

Wie zijn woning verhuurt, moet aan de
huurder een EPC-attest overhandigen.
Dit attest bevat informatie over de
energiekwaliteit van de woning.
Hierdoor krijgt de toekomstige bewoner
een beeld van de energiezuinigheid van
de woning.
De EPC-waarde is de hoeveelheid
kilowattuur die een standaardgezin
zal verbruiken per vierkante meter
vloeroppervlakte. Het vermelden
van de EPC-score is verplicht bij
bekendmakingen in etalages van de
makelaar of op affiches voor openbare
verkopen. Ook in advertenties in
folders, kranten of online moet de EPC-score vermeld worden. Op raamaffiches
of borden aan de woongelegenheid is
de vermelding van de EPC-score enkel
verplicht als er extra informatie in
opgenomen is over de woonindeling
(bv. het aantal slaapkamers).
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Terugblik
1. Begin juni hield het brandweerkorps van Meerle een evacuatieoefening in basisschool De
Klimtoren. Zonder medeweten van
leerkrachten en leerlingen werd
een noodsituatie gesimuleerd,
zeer leerrijk voor zowel school als
brandweer.
2. De allereerste zitting van mantelzorgcafé ‘Den Erdbissem’ in het
lokaal dienstencentrum Stede
Akkers kon op 4 juni rekenen op
heel wat bezoekers. Tijdens de
zomer organiseert het mantelzorgcafé nog activiteiten op 4 juli,
1 augustus en 5 september.
3. Het laatste halfjaar zijn er maar
liefst 95 kindjes geboren in
Hoogstraten! Om dit te vieren,
organiseerde het stadsbestuur op
9 juni een geboortedrink voor alle
ouders en kleintjes en werd ook
een geboorteboom geplant.

1

2

4. 2019 betekende een gedenkwaardige editie voor de Heilig Bloedfeesten. Ceremoniemeester Jef
Janssens nam afscheid met een
mooie processie. De jaarmarkt
en stratenloop werden geteisterd
door stortregens, maar dat kon de
pret niet drukken. Dank aan alle
vrijwilligers, politie, brandweer,
Rode Kruis en stadsdiensten.

3
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4

Waar in Hoogstraten
is deze foto genomen?
Stuur jouw antwoord vóór 20 juli 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.

4

4

Nieuwe
foto

Vorige fotowedstrijd
Wis Boudewijns uit de Moerstraat
in Hoogstraten heeft gezien dat
de foto van de maand juni is
genomen boven de poort van de
vroegere busmaatschappij Bijnens
op de Vrijheid (Vrijheid 10-16). Ze
wint een cadeaubon van Toerisme
Hoogstraten. Proficiat.

4
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VEILIGHEID

Veilig barbecueën
Met deze 5 tips kan je met een gerust hart je barbecue
aansteken en genieten van een heerlijke maaltijd in open
lucht.

Veilig op vakantie
Als je van vakantie terugkeert, wil je zeker zijn
dat er geen onwelkome bezoekers in je huis zijn
geweest. Daarom geven we enkele praktische tips
mee van onze lokale politie om je woning veilig
achter te laten:
• Neem contact op met buren die je vertrouwt om
regelmatig je woning te checken, de brievenbus
leeg te maken of het gras te maaien. Hiermee
geeft je woning ook steeds een bewoonde
indruk.
• Vraag afwezigheidstoezicht aan bij de politie
(via www.politie.be): dan komen er patrouilles
regelmatig langs je woning om te zien of alles in
orde is.
• Blijf discreet op sociale netwerken. Niet iedereen
moet weten dat je op vakantie gaat. Als je op
Facebook of Instagram luidkeels roept hoe fijn
het wel niet is op je vakantie-adres, geef je
inbrekers de pap in de mond.

Bekijk nog meer
preventietips op
www.1dagniet.be
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1. Plaats je barbecue op een vlakke en horizontale
ondergrond en zorg ervoor dat de barbecue niet kan
omvallen of omvergelopen worden. Let op de wind.
Vooral in de buurt van (party)tenten of droge struiken
kunnen vonken makkelijk brand veroorzaken. Plaats de
barbecue dan ook niet te dicht bij tuinmeubelen, parasols,
tafellakens, planten.
2. Zet in de buurt altijd een brandblusser of emmer zand voor
als het fout loopt, zodat je snel kan blussen.
3. Wees voorzichtig bij het aanmaken van het vuur. Gebruik
liefst speciale aanmaakblokjes, -pasta of -gel. Gebruik
nooit benzine, petroleum of spiritus als aanmaakmiddel,
want deze kunnen een steekvlam veroorzaken.
4. Eén persoon bedient de barbecue en is verantwoordelijk
voor het bakken van het vlees. Deze persoon:
• draagt best een linnen schort (niet synthetisch);
• draagt handschoenen;
• mag geen alcohol drinken
5. Doof een barbecue met zand of water want de houtskool
in de barbecue blijft na gebruik nog urenlang nagloeien.
Zorg ervoor dat alles goed dooft. Verplaats nooit een nog
brandende barbecue.

Goe Bezig!

In het opleidingscentrum EDUCAM in Lokeren werd
op 9 mei de 50e editie van de Gouden Autosleutel
georganiseerd. Ongeveer 20 scholen uit het technisch
en beroepsonderwijs bekampten elkaar om de titel van
beste student autotechnieken. Marnick Kenis van VITO
HOOGSTRATEN (TAU6) kwam als beste uit de testen en
ontving uit de handen van minister van Binnenlandse
Zaken Pieter De Crem de Gouden Autosleutel.
Gefeliciteerd.

Stad Hoogstraten zet in op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening voor de burgers van
Hoogstraten. Daarvoor doen wij een beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. Wij zijn op
zoek naar (m/v):

Diensthoofd onthaal (niveau B1-B2-B3)
Voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Functie:
• Je organiseert en coördineert de dagelijkse werking van het team onthaal. Je volgt de werking van
het onthaalteam op en staat mee in voor de dagelijkse operationele werking.
• Samen met je team sta je in voor een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening aan de
burger, zowel aan de frontoffice als telefonisch in de backoffice.
• Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe postverdeling naar de verschillende diensten toe.

Patrimoniumbeheerder (niveau B1-B2-B3)
Voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Functie:
• Je staat in voor het inventariseren en beheren van alle infrastructuren en gebouwen die eigendom
zijn of vallen onder de werking van de stad Hoogstraten. Je zorgt dat de burgers optimaal kunnen
gebruik maken van dit patrimonium door ervoor te zorgen dat alles in goede staat is en dat alle
voorschriften en vergunningen in orde zijn.
• Je zorgt voor zowel preventief als correctief onderhoud van het patrimonium.

Programmator GC Hoogstraten (niveau B1-B2-B3)
Halftijds – contractueel – onbepaalde duur
Functie:
• Je zet in nauw overleg met de cultuurbeleidscoördinator de artistieke lijnen van het Gemeenschapscentrum Hoogstraten mee uit.
• Je verzorgt de podiumprogrammatie voor inwoners, bezoekers en scholen van Hoogstraten.
• Je neemt initiatieven om de cultuurbeleving in Hoogstraten en zijn deeldorpen te vergroten en gaat
op zoek naar opportuniteiten en projecten om het culturele leven in de deeldorpen en ontmoetingscentra in Meerle en Meer te bevorderen.

Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor één van deze deze boeiende functies door een motivatiebrief met
curriculum vitae te versturen naar jobs@hoogstraten.be
Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden vind je op
www.hoogstraten.be/vacatures

Kandidaat leraar in het Hoogstraatse basisonderwijs? Solliciteer digitaal!
Wil je in aanmerking komen voor een ambt in één van onze basisscholen? Dan is een digitale
sollicitatie voortaan de enige vereiste.
Hoe? Je stuurt een e-mail met je CV naar onderwijs@hoogstraten.be. In één klap stel je je
kandidaat voor een baan bij de vier gemeentelijke basisscholen en de vier vrije basisscholen
die Hoogstraten rijk is.
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DE KUNSTACADEMIE

IKO-laureaten

in het Stedelijk Museum
De laureaten van de afdelingen
tekenkunst, grafiek, schilderkunst,
interieurvormgeving,
beeldhouwkunst, fotografie en
keramiek krijgen in de zomer de kans
hun werk aan het grote publiek te
tonen.
De tentoonstelling loopt van
donderdag 27 juni 2019 tot en met
zondag 28 juli 2019.

Praktisch:
Stedelijk Museum
Begijnhof 9 | 2320 Hoogstraten
Open van woensdag tot zondag,
van 14.00 tot 17.00 uur
03 340 19 80 | museum@
hoogstraten.be
www.hoogstraten.be/museum

