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BESTE LEZER

Ik ben een van de meest ervaren schepenen in het Hoogstraatse
schepencollege. Ik zit al ruim 30 jaar in de gemeenteraad en ben 12
jaar schepen van openbare werken geweest in de periode 20002012. Nu heb ik het geluk om deze functie weer uit te oefenen, al
heet dat nu modieus schepen van stadsprojecten en –patrimonium.
Bij mijn terugkeer in het stadhuis heb ik gezien dat er veel dingen
zijn veranderd.
Allereerst is Hoogstraten sterk gegroeid in bevolkingsaantal. Er is
enorm veel gebouwd de laatste jaren en die bouwwoede gaat nog
altijd door. Voor de komende jaren mogen we ons verwachten aan
grote bouwprojecten in Meerle (Meerle, ons dorp), Meer (Kloostersite en Veilingsite) en natuurlijk ook Hoogstraten (het project ZuidOost-Centrum). Dat heeft zijn gevolgen voor ons wegennet en voor
de mobiliteit. Een belangrijk deel van ons budget voor de komende
jaren gaat naar nieuwe wegen of wegenherstel en de aanleg van
infrastructuur. Meer woningen en meer wegen hebben automatisch
tot gevolg dat er meer verkeer wordt aangetrokken.
We zijn vooral bezorgd voor de zwakke weggebruiker. Om de
voetgangers en fietsers toe te laten zich comfortabel te verplaatsen,
zijn twee dingen nodig. Allereerst investeringen in voet- en fietspaden. Daarnaast de opmaak van een mobiliteitsplan voor het ganse
grondgebied van Hoogstraten. Zodat we het verkeer van auto’s,
vrachtwagens en ‘zachte’ vervoersmiddelen op de meest efficiënte
manier over ons wegennet leiden. Daarvoor willen we het doorgaand
verkeer, dat niet in Hoogstraten moet zijn, uit onze dorpskernen
weren. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt en we hopen je daar
in de komende maanden belangrijk nieuws over te kunnen brengen.
Daarnaast ben ook jij, inwoner van Hoogstraten, veranderd in vergelijking met vroeger. Door de doorbraak van de sociale media merken
we dat jij als burger veel sneller met je mening naar buiten komt en
een veel directere toegang hebt tot de bestuurders van deze stad.
Ik geef toe dat dit soms wel eens vervelend kan zijn: als een nieuwe
maatregel wordt bekendgemaakt, staan sommigen heel snel klaar
om op Facebook of Twitter deze maatregel af te kraken. Maar daar
kunnen wij wel tegen. Globaal gezien zijn wij er heel blij mee dat
jullie je mening geven. Zo zijn we sneller op de hoogte van wat er bij
de bevolking leeft en kunnen we kort op de bal spelen.
Wij zijn onze wakkere burgers bijvoorbeeld heel dankbaar voor de
vlotte meldingen als er weer eens een sluikstort is aangetroffen.
Dat is duidelijk één van de dingen in ons straatbeeld waar jij je
het meest aan stoort. We nemen dit probleem heel serieus. Onze
aanpak met een verplaatsbare camera is een groot succes. Maar
we willen nog meer stappen zetten om deze plaag definitief uit
onze stad te bannen. Ik nodig je uit om op pagina 4 van dit infoblad
kennis te nemen van het eerste rapport over de resultaten van ons
bestrijdingsplan.
Jos Martens
Schepen van stadsprojecten en -patrimonium
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MILIEU

Sluikstortcamera verhoogt pakkans
Eerste resultaten zijn positief
Er worden goede resultaten geboekt met de verplaatsbare
camera, die de stad Hoogstraten inzet om sluikstorters te betrappen. Na enkele maanden van intensief gebruik kunnen we
een eerste balans opmaken.
In het verleden bleek het heel moeilijk
om de daders te betrappen. Er waren
immers maar twee mogelijkheden voor
een positieve identificatie: ofwel een
betrapping op heterdaad ofwel moest
de overtreder elementen achterlaten die
zijn/haar identiteit onthulden. Door de
inzet van de camera is het veel makkelijker om de daders te herkennen.
Als we de resultaten analyseren vanaf
1 januari tot en met 22 mei, zien we dat
er 17 vaststellingen van sluikstort zijn
gebeurd. Deze vaststellingen gebeuren zowel door de politie als door de
gemeentelijke diensten. 10 daarvan
kwamen er dankzij de inzet van de
camera. Na analyse van de beelden
konden 7 overtreders met zekerheid
worden geïdentificeerd. Deze zullen hun
straf niet ontlopen.

locaties. Laat ons ook niet vergeten
dat de verplaatsbare camera ook kan
ingezet worden voor toezicht op andere
overlastproblematieken. Bijvoorbeeld
op locaties die gevoelig zijn voor
wildplassen. Of voor extra toezicht bij
bepaalde evenementen, zoals Hoogstraten in groenten & bloemen en de Heilig
Bloedfeesten

Proper Hoogstraten
Naast het opsporen en straffen van
sluikstorters, is natuurlijk ook het
opruimen van zwerfvuil en sluikstorten
belangrijk. Daarvoor kunnen we een
beroep doen op het team van Proper
Hoogstraten. Dit team bestaat uit
medewerkers van de stad Hoogstraten
en personeelsleden van Natuurwerk. We
krijgen van de Hoogstraatse inwoners
veel lovende woorden voor de snelheid
en de motivatie van deze ploeg.

Stad Hoogstraten beslist tot aankoop extra camera’s
Niettegenstaande de positieve resultaten van de inzet van de sluikstortcamera, stellen we vast dat er in Hoogstraten veel sluikstorten blijven voorkomen. We kunnen de camera uiteraard niet op verschillende plaatsen tegelijk
opstellen. Daarom is het schepencollege van plan om twee extra camera’s
aan te kopen. Op die manier kan de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort nog
efficiënter worden gevoerd.

Wat gebeurt er met de betrapte sluikstorters? Zij krijgen een GAS-boete
tussen 50 en 350 euro. Bovendien
dienen zij de opruimkosten te betalen.
Bij zeer ernstige feiten of recidive wordt
het parket ingeschakeld en worden de
sluikstorters voor de rechter gebracht,
die beslist over verdere vervolging.
In de afgelopen jaren hebben we alle
locaties waar veel sluikstort voorkomt
in kaart gebracht. Dit leverde een lijst
op van 24 prioritaire locaties die wij
extra in het oog houden. Veelal zijn
dit afgelegen locaties, waar de permanente sociale controle beperkt is. De
lijst wordt ook voortdurend aangepast,
als we merken dat de sluikstorters hun
activiteiten verplaatsen naar andere
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Uit veiligheidsoverwegingen tonen we hier een camera van een ander type dat in
Hoogstraten wordt gebruikt

BERICHTEN

Hoogstraten is een

Gezonde Gemeente
Op 15 mei ondertekende het stadsbestuur het Charter Gezonde
Gemeente. Met dit charter engageert Hoogstraten zich om een
omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Daarbij willen
we zeker ouderen aanmoedigen om meer te bewegen. LOGO
Kempen (Lokaal Gezondheidsoverleg Kempen) zal de stad
hierbij ondersteunen. Er is een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten voor de komende 6 jaar.
Uit een bevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven
blijkt dat twee op de drie Vlamingen wakker ligt van haar/zijn
gezondheid. We gaan steeds bewuster om met ons lichaam en
onze omgeving. We willen gezonder eten en meer bewegen,
maar ook minder luchtverontreiniging en meer veilige fiets- en
wandelpaden.

Hoogstraten

Pleegzorggemeente
Stad Hoogstraten ondertekende op 21 mei het Charter
Pleegzorggemeente. Hierdoor verbindt de stad er zich toe om
samen te werken met de dienst pleegzorg van de Provincie
Antwerpen. Samen met hen willen we pleegzorg beter bekend
maken en pleegzorg mee ondersteunen.
Zo hopen we ons steentje bij te dragen in de uitbreiding van
dit zorgaanbod. Dat is nodig, want niet minder dan 7.012
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en/of
een psychiatrische problematiek wonen in een pleeggezin in
Vlaanderen.

Mantelzorgcafé
‘DEN ERDBISM’
start werking
Op dinsdag 4 juni 2019 vond in Hoogstraten de eerste
editie van het Mantelzorgcafé ‘Den Erdbism’ plaats.
Dit café richt zich specifiek op mantelzorgers, mensen
die op regelmatige basis en onbetaald zorgen voor een
hulpbehoevend familielid, kennis of buur. De initiatiefnemers van dit project zijn de Stad Hoogstraten, het
sociaal innovatiebureau !DROPS en het Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers in Hoogstraten. Ook Kom op
tegen Kanker en lokale zorgverenigingen steunen het
initiatief.
Vlaanderen telt vandaag meer dan 600.000 mantelzorgers. Mantelzorgers lopen een verhoogd risico op overbelasting, uitputting, depressie, enz. Met het concept
van ‘De MantelzorgHub’ willen we een lokale structuur
uitbouwen die mantelzorgers beter ondersteunt. Het
nieuwe Mantelzorgcafé vormt de basis van een netwerk
van zowel mantelzorgers als zorgprofessionals met de
Stad Hoogstraten als regisseur.
Het programma van de MantelzorgHub voor 2019:
• Dinsdag 4 juni 2019 – 14.00 uur
Feestelijke opening
• Donderdag 4 juli 2019 – 19.00 uur
Zomerwandeling (start aan LDC Stede Akkers)
• Donderdag 1 augustus 2019 – 14.00 uur
Petanque
• Donderdag 5 september 2019 – 19.00 uur
EHBO bij levensbedreigende situaties
• Donderdag 3 oktober 2019 – 14.00 uur
Uitleg over thuiszorgdiensten en opvangmogelijkheden
• Donderdag 7 november 2019 – 19.00 uur
Persoonsverandering bij een zorgbehoevende

Praktisch:
• De mantelzorgcafés vinden plaats in LDC Stede
Akkers (J. Aertslaan 4, Hoogstraten)
• Contact en inschrijvingen: 03 340 16 00
of onthaal.ocmw@hoogstraten.be
• www.mantelzorghub.be
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Bio in
Hoogstraten

Juni staat bek
end
als de ‘bioma
and’.
Ook in Hoogs
traten
wint bio meer
en
meer terrein.
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OOGSTSTRATEN

Project in de kijker:

• Samentuin Bonenakkers is een ecologisch, duurzaam en sociaal project in het
centrum van Hoogstraten, waar mensen uit diverse bevolkingsgroepen (verschillende leeftijden, geslacht, herkomst...) samen een boeiend tuinproject waarmaken. Er zijn tuintjes van 25 m² en vierkante metertuintjes, een bloemenweide
en een bijenhotel. Een flinke opbrengst biogroenten is het resultaat. Er wordt
uiteraard gekweekt zonder kunstmest en pesticiden, de compost is van eigen
makelij en het regenwater wordt optimaal gebruikt.
Momenteel zijn alle percelen ingenomen. Toch nog interesse? Geef dit door, er is
een wachtlijst en je wordt op de hoogte gehouden van de mogelijkheden.
• Oxfam Wereldwinkel verkoopt bio-brood van Widar, een gemeenschap van volwassen personen met een beperking.
De verkoop gebeurt wekelijks en is enkel op bestelling. Dit kan ter plaatse of via
de website. Als je voor maandagavond (18 uur) bestelt, ligt het brood de daaropvolgende vrijdag voor je klaar vanaf 16 uur. Je kan bio-brood, gist of desem
bestellen.
Naast brood biedt Oxfam Wereldwinkel ook confituur van Widar aan. Dit product
maken zij eveneens van bio-geteelde vruchten.
• In de Hoogstraatse supermarkten vind je een uitgebreid aanbod bio-producten
én een waaier aan vegetarische alternatieven voor barbecue die ‘net dat ietsje
anders is’.
Ook bio in Hoogstraten? Laat het weten via www.oogststraten.be

5 redenen om bio te kiezen
Lekker puur

Vriendelijk voor dieren

Groenten uit volle grond, dieren die
vrij naar buiten kunnen, brood dat de
tijd krijgt om te rijzen. Biologische
producten zijn puur en vol van smaak.
Ze overvallen je met hun kwaliteit en
authenticiteit. Dat proef je.

Biologische dieren eten voedzaam
biologisch voer en krijgen de tijd om
te groeien in een ruime zonverlichte
stal waar ze vrij naar buiten kunnen.
Een biologische veeteler kiest zijn
rassen zorgvuldig om het gebruik
van geneesmiddelen maximaal te
beperken. De dieren - en consumenten
- varen er wel bij.

Gezond genieten
Biologische producten zijn het resultaat
van een zorgvuldig proces dat start bij
een vruchtbare bodem of een gezond
dier. Bij de verwerking van biovoeding
zijn enkel een beperkt aantal additieven
en toepassingen toegelaten. Zo leidt
bio tot producten met een zuivere
samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu
Met vruchtwisseling, natuurlijke
bemesting en biologische bestrijding
zorgt de bioboer voor een veerkrachtig
ecosysteem dat ons allemaal ten goede
komt: proper grondwater, bescherming
tegen overstroming, tegengaan van
klimaatverandering, natuurlijke
beheersing van plagen… Bio gebruikt
geen kunstmest of gewasbescherming
van chemisch-synthetische oorsprong.

100% toekomst
Een agro-ecologische aanpak biedt
ons de beste garantie om de wereld te
voeden, zonder de draagkracht van de
aarde te overschrijden. Wie bio kiest,
streeft naar een toekomst met tevreden
boeren, rijke oogsten en gezonde
mensen. Vandaag en morgen, voor
iedereen.

BioGroentenManden
in Hoogstraten
Droom mee.
Samen met Velt Noorderkempen
dromen verschillende
Hoogstratenaren van
biologische groentenmanden
in Hoogstraten. Ze verlangen er
naar om iedere week te kunnen
genieten van verse, lokale en
seizoensgebonden producten.
Producten zonder afval en
geproduceerd zonder pesticiden.
Droom jij hier ook van?

Denk mee.
Samen zochten en vonden
ze al enkele zielsverwanten
die net als zij bewust willen
consumeren. Met het Vijfde Huis
uit Hoogstraten als uitvalsbasis
en versterkt door enkele creatieve
enthousiastelingen krijgt het
project stilaan meer vorm.
Maar ze zijn er nog niet… Denk jij
graag mee?

Doe mee.
Heb jij ook zin om je schouders
mee onder dit duurzame project te
zetten en om biogroentenmanden
in Hoogstraten te realiseren?
Iedereen is welkom: producent,
consument, computerwizard,
marketeer, manusje-van-alles, …
Wil jij helpen met de bestellingen,
de afhaling of de betaling er van,
de levering, de promotie, de
coördinatie? Het team ontvangt je
met open armen…

Oogst mee.
Pluk mee de vruchten van een
heerlijk project. Letterlijk! Ga voor
duurzaam, gezond en kwaliteit.
Kom in contact met lokale
producten en verwerkers. Werk
mee aan een open, toegankelijke
samenleving. Ga voor een
succesvolle oogst. Op alle vlakken.

Praktisch:
biogroentenmanden.hoogstraten@gmail.com
Facebookpagina: www.facebook.com/biogroentenmanden
www.biomijnnatuur.be
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30 km/uur in
de Gustaaf Segersstraat

Stad Hoogstraten
kiest Den Dijk
als locatie voor
bouw nieuwe
jeugdlokalen
Het stadsbestuur van Hoogstraten is al jaren in gesprek met jeugdverenigingen KSA, KLJ en Plussers
Hoogstraten over een geschikte locatie voor de
bouw van nieuwe jeugdlokalen. Na grondig onderzoek door interne en externe experten is Den Dijk
als beste optie naar boven gekomen.
Samen zitten er maar liefst 450 jongeren met een
leeftijd van 4 tot 18 jaar in de jeugdverenigingen
KSA, KLJ en Plussers Hoogstraten. ’s Weekends
organiseren ze op verschillende dagen hun activiteiten op het terrein en in de lokalen van Zaal Pax.
Met de sterke groei van de Hoogstraatse jeugdbewegingen was het broodnodig om een knoop door
te hakken over de toekomstige bouw van nieuwe
jeugdlokalen. In en rond Zaal Pax is namelijk geen
uitbreiding mogelijk voor extra spellokalen en
opslagruimte.
De stad wil ook de Vlieg-UiT-speelpleinwerking
tijdens de schoolvakanties uitbreiden. De nieuwe
jeugdlokalen kunnen hier perfect voor dienen. We
willen dit doen in overleg met de buurtbewoners.
De Hoogstratenaren die in de buurt van Den Dijk
wonen, zullen uitgenodigd worden om in gesprek
te gaan met de verenigingen en de stad.

Vanaf maandag 6 mei mag er in de Gustaaf Segersstraat in
Hoogstraten nog maar 30 kilometer per uur worden gereden.
Het stadsbestuur neemt deze maatregel, nadat op de openbare dorpsraad van Hoogstraten enkele buurtbewoners hun
beklag hadden gemaakt over het drukke verkeer in de straat
en de trillingen die vrachtwagens en bussen veroorzaken.
De Gustaaf Segersstraat is een gezichtsbepalende straat,
omdat deze straat naast het Begijnhof ligt. Daarom moet de
bekleding in klinkers blijven en mogen we geen ander wegdek aanleggen. Maar een beperking van de snelheid zal zeker
de hinder van het zware verkeer verminderen en het is ook
een maatregel die de veiligheid van de fietsende weggebruikers ten goede komt.

Lindes op de Vrijheid
worden heraangeplant
Op de Vrijheid in Hoogstraten zijn de voorbije jaren enkele
lindes verwijderd. De lindes zijn gekapt omdat ze ziek waren
of een gevaar vormden voor de veiligheid. Uit onderzoek
vorig jaar bleek dat nog enkele bomen niet gezond waren. De
lindes op de Vrijheid zijn beschermd levend erfgoed. Daarom
zal het stadsbestuur een inventaris van de lindebomen
samenstellen en in het najaar - zodra de grote bouwwerken
op de Vrijheid achter de rug zijn, de verdwenen lindebomen
vervangen door nieuwe.

Op reis
naar het buitenland?
Om naar het buitenland te gaan, heb je officiële reisdocumenten nodig. Voor de meeste Europese landen volstaat
een Belgische identiteitskaart of voor kinderen tot 12 jaar de
elektronische Kids-ID. Bij een reis buiten de EU zal men een
reispaspoort (eventueel met visum) vragen.
Je doet de aanvraag voor je reisdocumenten best een maand
voor vertrek. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een
spoedprocedure aan te vragen.

Praktisch:
bevolking@hoogstraten.be | 03 340 19 33
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16 juni tot 23 juni 2019

HEILIG BLOEDFEESTEN

in Hoogstraten
UITNEEMBARE KATERN

Tijdens de
Heilig Bloedfe
esten
stromen tien
duizenden m
naar onze sta
ensen
d
te wonen, de om de processie bij
jaa
of zich te am rmarkt te bezoeken
use
bloedfoor. Ko ren op de Heilig
m
en geniet van een kijkje nemen
de ambiance
. Waarom niet eens
Stedelijk Mu langsgaan bij ons
se
bewonderen um of de expositie
van de leerlin
gen van
onze kunstaca
demie
IKO?
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Programma

Heilig Bloed 2019
Zaterdag 15 juni – Openingsavond
19.00 uur
		

Eucharistieviering (opgeluisterd door het Piuskoor)
Aansluitend: receptie (voor genodigden) in de Pax

16 juni – Eerste zondag
9.30 uur		
		
11.00 uur		
		
13.00 uur

Hoogmis voorgegaan door Pastoor Bart Rombouts
(opgeluisterd door de Scola Gregoriana)
Processie richting noord
Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk
Kermis
Live-optredens in café’s langs de Vrijheid

Maandag 17 juni – Kermis
16.30 uur

Familiedag op de Kermis

Woensdag 19 juni – Jaarmarkt en stratenloop
17.00 uur
18.30 uur
19.00-22.00 u.
19.00- ?

Jaarmarkt
Stratenloop
Light a candle
Live-optredens in café’s langs de Vrijheid
Heilig Bloedfestival: DJ’s aan Kokomo City

Donderdag 20 juni – Sacramentsdag
10.00 uur
Eucharistieviering
		
(opgeluisterd door het OKRA-koor)
11.15 uur		
Processie in de kerk
12.00 uur
Gezellig samenzijn in de Pax voor wie
		zich vooraf inschrijft

Zondag 23 juni – Tweede zondag
9.30 uur

Hoogmis voorgegaan door Mgr. J. Kockerols, 		
hulpbisschop van Mechelen-Brussel, in 		
concelebratie met pastoor Bart Rombouts
(opgeluisterd door de Scola Gregoriana)
11.00 uur		Processie richting zuid (langs WZC Stede Akkers)
		Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk
13.00 uur
Live-optredens in café’s langs de Vrijheid

info:
www.hoogstraten.be/heiligbloedfeesten
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Heilig Bloedverering in Hoogstraten
Waarom een Heilig Bloedverering in Hoogstraten?
Volgens de legende vond in de 14de
eeuw een mirakel plaats in Boxtel.
Tijdens een eucharistieviering stootte
priester Eligius van den Aker de kelk
met witte wijn om. Op het altaardoek
verschenen rode vlekken. Voor Eligius
stond het vast: de wijn was veranderd in
het Bloed van Jezus. Na zijn dood werd
Boxtel een bedevaartplaats en werd er
een Heilig Bloedkapel in de Sint-Petruskerk gebouwd om de bebloede doeken
te bewaren.
In de 17de eeuw, tijdens de godsdienstoorlogen, werden de doeken uit
veiligheidsoverwegingen naar België
overgebracht. In 1652 belandden ze in
Hoogstraten. Ze worden er sindsdien
vereerd. Hoogstraten beschikt dus al
366 jaar over deze kostbare relikwie.

De Heilig Bloedprocessie
Op 26 mei 1652 ging voor de eerste
keer de Heilig Bloedprocessie uit in
Hoogstraten met vaandels en het Heilig
Sacrament. Sindsdien is deze processie
voortdurend uitgebouwd. De processie,
zoals ze nu te zien is, is gecreëerd door
Remi Lens en deken Jozef Lauwerys
halfweg de 20ste eeuw en bestaat uit
vier delen.
• In het eerste deel brengt Hoogstraten
hulde aan Heilig Bloed en wordt de
geschiedenis ervan uitgebeeld.
• Het tweede en grootste processieluik verbeeldt de onderdelen van de
eucharistieviering. De relikwiekast
met het Heilig Bloeddoek ziet u bij de
consecratie.
• In het derde deel staat de Mariafiguur
centraal.
• Het laatste deel is gewijd aan het Heilig Sacrament. Onder een baldakijn
draagt een priester de monstrans met
de hostie.

info:
www.processiesvandenoorderkempen.be/processies/hoogstraten
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Verkeer in goede banen
tijdens de festiviteiten
• Aangepaste verkeerssituatie
Tijdens de Heilig Bloedweek zijn er
verschillende verkeerswijzigingen in
en rond het centrum van Hoogstraten. In de kermiszone geldt gedurende de Heilig Bloedweken een beperkte doorgang. Tijdens het opstellen
van de kermis, de processie, kermis,
jaarmarkt en stratenloop zal er een
volledig doorgangsverbod zijn op de
Vrijheid.
U vindt de verkeersplannen op www.
hoogstraten.be/verkeershinder.

• Openbaar vervoer
Tijdens de hele feestperiode wijzigt
de dienstverlening van De Lijn. De
Lijn bedient bepaalde haltes niet,
sommige haltes worden verplaatst.
Voor de exacte locaties en uren kan
u terecht op de website van de lijn
(www.delijn.be) of op het nummer
03 218 14 11.

19 juni 18.30 uur

STRATENLOOP

Reeksen:
•
•
•
•

500m voor 1ste tot 3de leerjaar
1200m voor 4de tot 6de leerjaar
5 of 10 km jogging
10 km wedstrijd
(met tijdregistratie)

info:
Sportdienst | 03 340 19 51
sport@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be/
stratenloop

Kom luisteren
naar de nieuwe
beiaard
Je kan er niet naast kijken. De toren
van onze Sint-Katharinakerk staat
in de steigers. De restauratie van de
toren zal nog een tijdje duren.
De restauratie van de Hoogstraatse
beiaard is intussen afgerond. de
Heilig Bloedprocessie is de ideale
gelegenheid om de Hoogstratenaren
te laten kennismaken met de bronzen klanken van de vier gloednieuwe
basklokken. Dankzij de toevoeging
van deze nieuwe klokken, klinkt onze
beiaard voortaan dieper en voller.
Zet dus je oren open op 16 en 23 juni!

info:
Evenementenloket | 03 340 19 53 | evenementen@hoogstraten.be
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BIB

Hoe kan ik een
boek, cd, film
reserveren?
Heb jij het ook al meegemaakt? Je ziet
thuis in de bibcatalogus dat het boek
dat je wil lezen, aanwezig is. Maar als
je in de bibliotheek aankomt, heeft
iemand anders het boek al geleend.
Heel spijtig natuurlijk. Vanaf nu kan
je dat vermijden. Ook aanwezige
boeken, films, strips, … kan je vanaf
nu reserveren. Dat doe je als volgt:
• zoek het boek, de strip of de dvd op
in de catalogus
• klik op "Waar staat het?"
• klik op de knop "Reserveer"
• meld je aan met je mailadres en
paswoord. Als je dit nog nooit
gedaan hebt, maak je eerst een
profiel aan
• klik op "Reserveer" om je reservatie
te bevestigen

Boekenverkoop

Zoals elk jaar waait er een frisse wind
door de bib. De oude boeken maken
weer plaats voor nieuwe exemplaren. De
afgevoerde boeken, tijdschriften, cd’s,
dvd’s, games kan je voor een prikje in
huis halen. Voor een boek of dvd betaal
je 1 euro, voor een tijdschriftenpakket
2 euro. De laatste zaterdag alles aan
halve prijs.

Elke reservatie kost je 0,50 euro. Dit
tarief geldt ook voor telefonische
reservaties of als je tijdens de
Koffiekranturen boeken opzij laat
leggen om later te lenen.

		

Praktisch:
• Bibliotheek Hoogstraten in
hoofdbib en uitleenposten
• Van zaterdag 15 tot en met
zaterdag 22 juni tijdens de
Koffiekrant- en openingsuren
• Vooraf inschrijven niet nodig

GOE
BEZIG
Graag zetten we De Rooy Bizzeme-teams
eens in de kijker voor de mooie initiatieven
die zij al jaren verwezenlijken.
Zij organiseren wandelingen en
fietsuitstappen om natuurgebied ‘Den Rooy’
verder te financieren en uit te breiden.
Waarom de naam ‘bizzeme’? Ah ja, de
teamleden zijn al wat rijpere vrouwen,
besjes dus.
Op 22 en 23 juni gaan ze weer wandelen
en fietsen. Wil je sponsoren? In
Bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie geven ze je de nodige info.

De BiB sluit

Op maandag 10 juni (pinkstermaandag) zijn alle stadsdiensten gesloten, dus ook
de hoofdbibliotheek en de diverse uitleenposten.
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BRUGFIGUREN

Brugfiguren en succeservaringen
bij leerlingen en leerkrachten!
De acht Hoogstraatse basisscholen tellen samen meer dan 2400
kinderen. Niet voor elk gezin is onze onderwijscultuur en de link
tussen de school en thuis gemakkelijk. Elke dag huiswerk, briefjes
tussen de schoolagenda’s, … Wat betekent dat allemaal? Het Brugfigurenproject van het Rode Kruis legt de brug tussen de school en
het gezin. Hierdoor krijgen kwetsbare kinderen extra leerkansen
voor een betere toekomst.
Kristel Vereecke van het Brugfigurenproject Rode Kruis-Hoogstraten: “Samen
met het kind en de ouders zitten we
aan tafel en bekijken we de agenda, de
verschillende huistaken, oefeningen,
enzovoort. We geven de ouders de
boodschap om dit elke dag samen met
hun kind te doen. Als een kind elke dag
de maaltafels oefent, of elke dag oefent
op het lezen, zal dat heel wat beter gaan
en zal zij of hij goede punten scoren. We
ondersteunen, maar geven geen bijles.
Onze doelgroep zijn maatschappelijk
kwetsbare gezinnen. We focussen ons
op het kind en de schoolse ontwikkelingen. Maar we gaan ook verder dan dat,
we gaan samen naar de BiB, of nemen
een kijkje bij de sportvereniging, spelen
samen gezelschapspelletjes of puzzelen
samen. Op alle vlakken proberen we
het kind ontwikkelings- en leerkansen
aan te bieden in samenspraak met de
klasleerkracht, het CLB en de ouders.”
Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) Hoogstraten is enthousiast:
“We krijgen van leerkrachten veel positieve verhalen over de gezinnen waar
wekelijks een brugfiguur langs komt.
Met een uurtje per week zorgen deze
vrijwilligers voor een groot verschil! Zij
helpen aan het bouwen van de brug
tussen school en gezin. Door een goede
communicatie tussen de school, de
ouders en de brugfiguren proberen we
zo goed mogelijk te helpen. Een uur per
week huiswerkbegeleiding maakt dat de
kinderen grote stappen vooruit kunnen
zetten!“
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Wil jij ook kinderen meer kans geven?
In Hoogstraten werden dit schooljaar 23
kinderen begeleid in het brugfigurenproject van het Rode Kruis. De behoefte
aan begeleiding is echter groot, er zijn

nog veel kinderen die een extra steuntje
in de rug kunnen gebruiken. Wil jij hierbij helpen? Het Rode Kruis-Hoogstraten
zoekt nieuwe, enthousiaste vrijwilligers.
Hoe meer brugfiguren, hoe meer kinderen zij kunnen helpen. Je hebt geen
bijzondere kwalificaties nodig. Zolang je
maar bereid bent tijdens het schooljaar
wekelijks één uur vrij te maken op een
vast tijdstip.

Praktisch:
Fons Gieles: 03 482 46 06
voorzitter@hoogstraten.rodekruis.be

Op bezoek bij Rouguitou Diallo
Rouguitou zit in klas 1B van vrije basisschool Spijker. Juf Maureen is haar klasjuf, juf Kristel is haar brugfiguur.
In juni vorig schooljaar gaf de zorgjuf van de kleuterschool Rouguitou op voor
dit project, omdat zij goed geholpen zou zijn als er een brugfiguur bij haar zou
langsgaan. Juf Maureen heeft de werkwijze doorgesproken met de mama en zo
werden de afspraken gemaakt zodat er begin september gestart kon worden.
“Alles was nieuw, rekenen, lezen, tekenen, … Ik was heel blij met het voorstel!
Rouguitou en ikzelf hebben al veel bijgeleerd. Tellen, lezen, toetsen tekenen,…
Als juf Kristel er niet is, ga ik met Rouguitou op dezelfde manier aan de slag
zoals Kristel,” zegt de mama van Rouguitou.
Juf Maureen Van Ham van vrije basisschool Spijker: “We denken vaak als
leerkrachten: ze zijn weer niet in orde. Maar we kijken niet altijd naar de
achterliggende redenen. Sommige ouders kennen onze onderwijscultuur niet
en begrijpen de agenda en vele briefjes niet. Door het brugfigurenproject zie je
echt vooruitgang. Rouguitou is gestart met een achterstand, maar haar laatste
rapport was echt goed. Het is een zeer waardevolle aanpak, en dan spreek ik
niet alleen voor Rouguitou maar voor alle kinderen met een brugfiguur en voor
al mijn collega’s leerkrachten!”

Het speelplein wordt uitgebreid!
Elke zomer staan onze animatoren klaar op het speelplein voor alle kinderen die geboren zijn
tussen 2013 en 2007. De kinderen kunnen hier spelen, lachen, knutselen, ravotten,… kortom
zich eens goed amuseren en uitleven. Op het speelplein hebben de kinderen de kans om te
kiezen wat ze graag doen. Elke dag staat in een ander thema, om alle thema’s te bekijken kan
je terecht op de website of in de vakantiekrant van Vakantie in Hoogstraten.
Door de nood aan extra plaatsen zal het speelplein deze zomer uitbreiden, vanaf deze zomer
kunnen we maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag dagelijks 80 kinderen verwelkomen.
Op kamp met Vlieg!
De kinderen kunnen niet enkel genieten van onze dagactiviteiten maar ook
helemaal ondergedompeld worden
in een van onze themakampen. Voor
deze kampen werken wij samen met
verschillende partners. Er zijn kampen
voor jong en oud zowel voor kleuters,
lagereschoolkinderen en voor tieners.
De thema’s van de kampen lopen ver uit
elkaar, zo is er voor ieders wat wil. We
hebben kampen waar je kan sporten,
creatief bezig zijn, wakeboarden, dansen, leren klussen, ...
Vanaf dit jaar zijn er ook enkele nieuwe
kampen aan onze werking toegevoegd.
Je kan komen timmeren en bouwen op
het Timmerdorp of je van je sportiefste
kant laten zien tijdens de zwem - &
gevechtsporten stage.
Als je nog een plaatsje wil bemachtigen
voor een van onze knotsgekke kampen
schrijf je dan nog snel in, de zomerkampen zijn bijna volzet. Een overzicht en
extra informatie over de kampen vind je
in de vakantiekrant of op:
www.hoogstraten.be/vakantie-in-hoogstraten.

Een leuke kindertijd
voor elk kind!
Deelname aan vrijetijdsactiviteiten en
het verenigingsleven is niet voor ieder
kind of jongere een evidentie. Kinderen of jongeren die groot worden in

maatschappelijk kwetsbare situaties
ondervinden vaak heel wat drempels,
die de stap naar een sport -, cultuur –
of jeugdvereniging of deelname aan
het vrijetijdsaanbod bemoeilijken. In
Hoogstraten vinden wij dat elk kind de
kans moet krijgen om een leuke tijd te
beleven.
Daarom doen wij een tussenkomst van
50% voor:
• lidgeld van sport-, jeugd- of socioculturele vereniging
• Inschrijvingen voor meerdaagse kampen, uitstappen of wedstrijden
• Zwemlessen of andere lessenreeksen
• IKO, Academie voor Muziek en Woord
• Vlieg-Uit, speelplein, kampen (Vakantie in Hoogstraten)
• Voorstellingen gemeenschapscentrum Hoogstraten
• Inkom De Mosten

Voor wie?
Kinderen en jongeren van maximum 18
jaar die in Hoogstraten wonen en aan
volgende criteria beantwoorden:
• Gezinnen met verhoogde tegemoetkoming
• Gezinnen onder budgetbeheer of
collectieve schuldbemiddeling
• Kinderen onder begeleiding van het
comité bijzondere jeugdzorg
• Kinderen die gunstig advies krijgen
van de raad voor maatschappelijk
welzijn

Special animator
Om de kinderen die genieten van activiteiten binnen het aanbod van Vakantie
in Hoogstraten ten volle te kunnen ondersteunen hebben we vanaf dit jaar
een ‘special animator’. Deze wordt als extra animator ingezet en heeft de
mogelijkheid om zich enkel te focussen op de kinderen die deze extra zorg
nodig hebben.
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TOERISME

Wandeling
van het jaar
... je kan nog steeds stemmen!
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Flirten met de grens
De wandeling ‘Flirten met de grens in de vallei van het
Merkske’ maakt een goede kans om verkozen te worden
tot ‘Wandeling van het Jaar’ in de provincie Antwerpen.
Het grootste aantal stemmen beslist. Heb je nog niet
voor deze wandeling gestemd? Je kan nog steeds stemmen op www.wandelingvanhetjaar.be.
Maar het is natuurlijk ook een prachtige route om zelf te
wandelen. Daarom drukken wij in Info’zine de volledige
wandelroute af. Maar liefst vier keer hop je de grens
over terwijl je de vallei van het Merkske - de natuurlijke
grens met Nederland - doorkruist.
Vertrek en parking:
Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Afstand: 11 km
Bewegwijzering:
rechthoekige, rood-witte borden met nummers (B) en
zeshoekige gele bordjes met nummers (NL)
Landschap:
bos, dreven, zandwegen, open vlaktes, heide, vennen,
bloemrijke graslanden, drassige hooilanden, houtsingels, broekbossen en een meanderende rivier
Ondergrond:
volledig onverhard; trek bij nat weer laarzen aan

BERICHTEN

Verklapt
Zomervertelling
Stel je bedrijf open op
Open Bedrijvendag
Op de eerste zondag van oktober zetten grote en
kleine Belgische bedrijven hun deuren open voor
Voka Open Bedrijvendag. Sla de handen in elkaar en
creëer samen met andere bedrijven in Hoogstraten
een HOTSPOT van bedrijvigheid op zondag 6 oktober 2019.
Schrijf jouw bedrijf alvast in voor Voka Open Bedrijvendag via
www.openbedrijvendag.be/bedrijven/inschrijven of
patrick@openbedrijvendag.be

Jaarlijks organiseren RTV en Gazet van Antwerpen een reeks straffe zomeravondvertellingen in
openlucht. Verspreid doorheen de Kempen stellen
gemeenten en steden parken, groene domeinen en
pittoreske sites open om een rasechte verteller te
ontvangen. Deze zomer doet ook Hoogstraten terug
mee.
Op dinsdag 2 juli kan je vanaf 20.00 uur gratis komen genieten van de stand-upcomedian Joost Van
Hyfte. Joost draait al jaren mee en brengt culinaire
comedy waarbij zijn achtergrond in de horeca vaak
als voedingsbodem dient voor zijn pikante moppen.
Bij slecht weer wijken we uit naar de Rabboenizaal
van Gemeenschapscentrum Hoogstraten.

Praktisch:

Opendeurdag
Brandweer Meerle
Iedereen van harte welkom. Kinderen kunnen meerijden met
de brandweerwagen, we doen spuitoefeningen en er is een
reuze springkasteel.
Gemeenteplein, Meerle
Zondag 30 juni, vanaf 13.00 uur

Bodemsaneringsfonds
Tersana is een fonds dat door de Vlaamse
overheid werd erkend in het kader van de
bodemsaneringsverplichtingen in de garage-,
carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit is
niet alleen van belang voor bedrijven maar ook
voor eigenaars van gronden waar in het verleden
een dergelijke activiteit uitgevoerd werd die tot
bodemverontreiniging kon leiden.
Tersana biedt o.a. een financiële tegemoetkoming: de
overheid neemt namelijk 40 % van de werking van het
fonds voor haar rekening. Je kan Tersana contacteren
via www.tersana.be

Dinsdag 2 juli om 20.00 uur
Den Dijk, Gelmelstraat 109-111
Breng zelf je stoeltje mee
www.verklapt.be | www.facebook.com/verklapt

Je huurovereenkomst
laten registreren?
Niets dan voordelen!
Als je een woning of appartement verhuurt, ben je als
verhuurder verplicht om de huurovereenkomst te laten
registreren. De registratie houdt in dat je de overeenkomst en
de plaatsbeschrijving in 3 exemplaren moet voorleggen aan
het kantoor Rechtszekerheid. Je moet dat doen binnen twee
maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. De
registratie is gratis.

Waar registreren?
Kantoor Rechtszekerheid Turnhout - Gemeentestraat 11
2300 Turnhout
0257/816.90 ( 9 tot 12 uur )
rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be

Info:
www.myrent.be | tel. 0257 257 57.
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Terugblik
1. Het team van recreatiedomein De
Mosten heeft met veel trots het
gloednieuwe klimpark geopend.
Het zal deze zomer weer heerlijk
vertoeven zijn aan het strand,
de zwemvijver, de speeltuin, de
kabelbaan van Goodlife Cablepark
en de Treehouse Bar.

1
2. Van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 mei hebben de kinderen
van de Hoogstraatse basisscholen hun fietsexamen afgelegd.
Vrijwilligers en politie-agenten
begeleidden hen vakkundig langs
de Hoogstraatse wegen.

2
3. Het was weer onthaaldag voor de
nieuwe inwoners van Hoogstraten
op zondag 12 mei. Eenmaal per
jaar worden nieuwkomelingen in
onze stad vergast op een rondleiding in het stadhuis en een
lekkere Hoogstraatse specialiteitentafel.

3

4. De Week van de Korte Keten
bracht heel wat liefhebbers
van lekkers naar Hoogstraatse
voedselproducenten als Aardbeienbedrijf Schrijvers, Sterkstokers Distilleries, Chocoladehuis
Hoogstraten en Coöperatie
Hoogstraten. Zij zetten hun deuren open voor het publiek.
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4

Waar in
Hoogstraten
is deze foto
genomen?
Stuur jouw antwoord vóór 20 juni 2019 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.

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):

Patrimoniumbeheerder
(niveau B1-B2-B3)
Voltijds – contractueel – onbepaalde duur
Functie:
• De patrimoniumbeheerder staat in voor het inventariseren
en beheren van alle infrastructuren en gebouwen die eigendom zijn of vallen onder de werking van de Stad Hoogstraten. Hij/zij staat ervoor garant 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.
• De patrimoniumbeheerder zorgt voor zowel preventief als
correctief onderhoud van het patrimonium.

Programmator GC Hoogstraten
(niveau B1-B2-B3)
Halftijds – contractueel – onbepaalde duur
Functie:

Nieuwe
foto
Vorige fotowedstrijd
Jan Vermonden van
Heieinde in Meersel-Dreef
heeft gezien dat in vorig
Info’zine het beeld van
de Heilige Koenraad was
afgebeeld aan de speeltuin
van de paters kapucijnen
in Meersel-Dreef.
Hij wint een cadeaubon van Toerisme Hoogstraten. Proficiat.

• De programmator zet in nauw overleg met de cultuurbeleidscoördinator de artistieke lijnen van het Gemeenschapscentrum Hoogstraten mee uit.
• De programmator verzorgt de podiumprogrammatie
voor inwoners, bezoekers en scholen van Hoogstraten.
Daarnaast is hij/zij aanspreekpunt voor verenigingen en
organisatoren die gebruik willen maken van de accommodatie van het GC.
• Naast de werking van het GC neemt hij/zij initiatieven om
de cultuurbeleving in Hoogstraten en z’n 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: College van burgemeester
en schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.

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

INFO’ZINE Hoogstraten 06/2019 | 19

Burgemeester Marc Van Aperen aan het woord
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