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Corona is niet voorbij !
Het valt niet meer te ontkennen. We zitten volop in de tweede
golf van de corona-epidemie. De stijging van het aantal besmettingen is zorgwekkend. Meer dan ooit wil het stadsbestuur
zijn inwoners oproepen om de coronavoorschriften nauwgezet
te respecteren. Als wij willen dat onze kinderen naar school
kunnen blijven gaan … als wij willen dat de winkels en horeca
openblijven … als wij willen dat we ons kunnen blijven ontspannen in onze vereniging of sportclub, dan moeten we volgende
regels in acht houden:
• Was je handen regelmatig en geef geen handen
• Zorg dat je een veilige afstand van 1,5 meter houdt van anderen
• Beperk je sociaal contact tot 5 vaste personen
• Zorg dat je altijd een mondmasker bij je hebt. Je bent verplicht een mondmasker te dragen op drukke plaatsen, het
openbaar vervoer, markten, winkels, openbare gebouwen,
bibliotheken, bioscopen, musea, feestzalen, enz...
• Blijf thuis bij elk teken van ziekte en neem contact op met je
huisarts
Zorg voor jezelf en voor de anderen.
Samen overwinnen we corona!

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

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

Zitdagen
Personen met een handicap
FOD Sociale Zekerheid
elke 2de woensdag van 09.30 tot 10.30 uur in
januari, maart, mei, juli, september en november
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

Stad Hoogstraten richtte een triagecentrum in op de parking
van HVV. De huisarts zal je hiernaar doorverwijzen indien nodig.
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FC Cultuur Kamer

BESTE LEZER

Beste vrienden,
Afgelopen weekend was ik de hosta’s in mijn tuintje aan het verplanten. Om ze optimaal te laten groeien, hebben ze de komende
dagen voldoende water nodig. Enkel door goede zorgen kan iets
ontkiemen, groeien en tot bloei komen. Zo ook hier bij ons. Want
in Hoogstraten bruist het en gist het. Creativiteit laat zich niet
onderdrukken. Langs alle kanten ontspruiten initiatieven die ons ondanks de strenge coronamaatregelen – toch laten genieten van
kunst, cultuur, sport en vrije tijd.
De coronamaatregelen hebben lange tijd tot gevolg gehad dat er
bijna niets meer kon worden georganiseerd. De sportverenigingen
moesten het stellen zonder wedstrijden, de cultuurverenigingen
moesten hun evenementen annuleren. Ja, zelfs de kermissen in
onze stad werden uitgesteld naar volgend jaar.
Voor de verenigingen is dat een zware dobber. Niet alleen konden
ze hun normale activiteiten niet ontplooien, ook de broodnodige
evenementen die geld in het laatje brengen, moesten noodgedwongen worden afgelast. De stad heeft tal van maatregelen genomen om de verenigingen in dit moeilijke jaar financieel, logistiek
en communicatief te ondersteunen. Dat is één van de voornaamste
werven van ons relanceplan Hoogstraten Herstart. Op pagina 4 en 5
lees je er alles over.
Het samenzijn werd on hold gezet. Gelukkig is die periode van
noodgedwongen stilstand nu voorbij. Er blijven zeer strikte maatregelen gelden, dat is waar, maar het creatieve bloed kruipt waar het
niet gaan kan. Dat is heel fijn om te zien. Hoogst inspirerend zelfs.
We zien dat de sportclubs weer volop bezig zijn. Er worden trainingssessies gehouden en er vinden wedstrijden plaats. Ook op
het culturele vlak beweegt er van alles. Het doet me ongelooflijk
plezier dat je op het einde van dit magazine alweer een rubriek UiT
in Hoogstraten aantreft met twee bladzijden aan activiteiten van
Hoogstraatse verenigingen. Ik wil de initiatiefnemers in die verenigingen daarvoor hartelijk feliciteren. Ze hebben zich ingespannen
om in de meest veilige omstandigheden toch concerten, wandelingen, workshops en evenementen te organiseren. Zodat wij allemaal
af en toe toch uit ons kot kunnen komen voor de noodzakelijke
culturele of sociale uitstap.
Mag ik jouw bijzondere aandacht vragen voor FC Cultuur Kamer
van ons Hoogstraatse Gemeenschapscentrum? Met dit aanbod
kan je topartiesten naar je eigen huiskamer halen. En genieten van
interessante voorstellingen binnen je eigen bubbel. Op de laatste
pagina van Info’zine vind je daar meer informatie over. Laat deze
buitenkans niet voorbijgaan, het is een unieke gelegenheid.
Arnold Wittenberg
Schepen van cultuur, sport, toerisme en ICT

HOOGSTRATEN

Herstart

Hoe de stad de verenigingen
ondersteunt tijdens corona

Onze verenigingen hebben het niet breed in deze coronatijd. Het
stadsbestuur zet daarop in. Er wordt niet lukraak geld uitgedeeld, maar we
doen slimme investeringen in het verenigingsleven, zodat elke vereniging
de juiste ondersteuning krijgt en geen enkele vereniging als gevolg van
corona de boeken moet neerleggen. Dat is één van de drie essentiële
opdrachten van het relanceplan Hoogstraten Herstart. We willen dat onze
verenigingen na het einde van de pandemie gewapend zijn voor een succesvolle
toekomst. Hoe we dat doen, lees je hieronder.

Om te beginnen werden in mei
àlle verenigingen een eerste keer
bevraagd naar hun problemen en
welbevinden. De verwerkte resultaten werden afgetoetst en verfijnd
door een klankbordgroep (bestaande
uit een afvaardiging uit de adviesraden vrije tijd en uit de stuurgroep
dorpsraden).
Uit de bevraging in mei bleek dat de
verenigingen nog niet perfect konden
inschatten welke impact de coronacrisis op hen heeft en dat ze voor
de zomer dus nog geen definitieve
conclusies konden treffen.
Daarom hield het stadsbestuur
tijdens de zomermaanden nog een
extra bevraging en komt er nog verder
overleg met de klankbordgroep. Zodat eventueel in het najaar nog extra
maatregelen kunnen afgesproken
worden.
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Welke maatregelen heeft het stadsbestuur reeds
getroffen en zijn dus in uitvoering?
We garanderen de huidige
subsidies en breiden ze uit
waar nodig
• De sectorale werkingssubsidies aan
verenigingen worden uitbetaald op
basis van de aanvragen van 2019 en
zijn reeds in september uitbetaald
zonder dat de verenigingen hiervoor
een aanvraag hebben moeten indienen.
• Gebuurtes kunnen uitzonderlijk een
subsidie verkrijgen voor een tweede
gebuurtefeest voor de periode tot 31
december 2020. Ze kunnen dus extra
activiteiten organiseren zonder extra
kosten te hoeven maken.
• Verenigingen die in 2020 kosten
hebben moeten maken voor evenementen die niet konden doorgaan,
mogen die kosten inbrengen bij stad

Hoogstraten. Zij kunnen rekenen op
een compensatiepremie van maximaal 1.000 euro.
• Om onze verenigingen toe te laten in
2021 te kunnen doorstarten, worden
de projectsubsidies aan verenigingen
versterkt en verbreed. Om dit administratief makkelijker te maken zullen
de verschillende projectsubsidiereglementen worden herwerkt naar één
reglement voor àlle verenigingen.
• De subsidies die de stad geeft voor
infrastructuur worden gegarandeerd
zonder dat de verenigingen doorheen
zware administratieve procedures
moeten gaan. Bovendien zal de stad
de pre-financiering voor 100% op zich
nemen (terwijl dit vroeger maximaal
tot 70% kon).

• Tenslotte kregen erkende verenigingen een subsidie voor de organisatie van het ledenvervoer naar het
zomerkamp en werd ook een subsidie
toegekend voor extra uitrusting en
materiaal die in het zomerkamp
moest worden geïnstalleerd.

Steun in verband met de
infrastructuur
• Om te beginnen moesten de verenigingen niets betalen als ze
reservaties voor het gebruik van de
infrastructuur van de stad moesten
annuleren omwille van corona.
• De stad heeft alle huurgelden, erfpachtvergoedingen en vergoedingen
binnen andere gebruiksovereenkomsten die verschuldigd zijn aan de
stad kwijtgescholden voor de periode
vanaf 1 maart tot wanneer verenigingen weer gebruik kunnen maken van
de infrastructuur.
• De verenigingen krijgen één jaar
uitstel van betaling voor lopende
renteloze leningen aan verenigingen,
indien ze daarvoor een aanvraag
indienen.

We ondersteunen verenigingen op logistiek vlak
• Elke vereniging mag in de periode
vanaf 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 voor één activiteit gratis
gebruik maken van de uitleendienst.

Hoe de uitleendienst de
verenigingen ondersteunt
De uitleendienst stelt aan verenigingen materiaal ter
beschikking zoals tenten, nadars, geluidsinstallaties,
volksspelen, ... Sinds enige tijd is het mogelijk dat
grote materialen door onze technische dienst op de
gekozen locatie worden aangeleverd. Nu is ook het
aanvraagformulier op de website vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Nog vlotter besteld en
nog vlotter geleverd!
Hoe werkt
de uitleendienst?
Je reserveert materialen online
op www.hoogstraten.be/uitleendienst. Je doet je aanvraag minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar
op voorhand. Bij het reserveren kan
je onmiddellijk de beschikbaarheid
van materialen voor de gewenste
ontleenperiode controleren. De
prijzen van de ontleende materialen vind je bij de reservatie van
materialen. Na reservatie ontvang
je een bevestiging. Grote materialen worden sinds kort ook geleverd
en opgehaald. Voor de levering van
materialen betaal je een retributie
van € 35.

Welke materialen brengen
wij naar jou?

• Tenten
• Dansvloer
• Een combinatie van bovenstaande met andere materialen

Afhalen van materialen
Afhalen gebeurt op afspraak in het
werkhuis van de stad (Industrieweg 2, 2320 Hoogstraten). Als je je
materialen komt afhalen, meld je
je aan bij het loket van de uitleendienst.
Wij zijn open van:
• maandag tot donderdag van 8.00
tot 12.00 uur en van 12.30 tot
16.00 uur
• vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en
van 12.30 tot 14.00 uur.

• Nadars
• Podiumelementen

Zoals eerder gezegd, gaat het overleg
met de verenigingen voort. Als er uit dit
overleg nieuwe noden naar voor komen,
zal het stadsbestuur nieuwe maatregelen treffen. Gelukkig heeft de Vlaamse
regering een Corona-noodfonds in het
leven geroepen. Hieruit krijgt de stad
Hoogstraten, voor de ondersteuning
van de verenigingen (jeugd, sport en
cultuur), 295.000 euro. Het stadsbestuur zal dit bedrag integraal besteden
aan de ondersteuning van het verenigingsleven.
De stad houdt de verenigingen op de
hoogte van de laatste stand van zaken
via de website en de nieuwsbrief.
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Kostprijs

GASTENHUYS

Voor een eenslaapkamerflat betaal je
36,68 euro/dag. Voor een tweeslaapkamerflat bedraagt dit 39,68 euro. Verwarming en individueel waterverbruik
zijn in deze dagprijzen opgenomen. Het
elektriciteitsverbruik is niet inbegrepen.
Wens je een ondergrondse parkeergarage in het complex, dan betaal je daar 75
euro per maand voor.

Interesse?

Kies voor een assistentiewoning in

’t Gastenhuys

Je vindt je eigen woning te groot? Ervaar je het onderhoud van
je woning of tuin als een last? Dan kan een gloednieuwe assistentiewoning (vroeger bekend als serviceflat) in het centrum
van Hoogstraten misschien een uitkomst bieden.
Met de nieuwe assistentiewoningen
van ’t Gastenhuys biedt stad Hoogstraten kwalitatieve, comfortabele appartementen aan, die een aangepaste en
beschermde huisvesting bieden aan
zelfstandig functionerende 65-plussers.
’t Gastenhuys telt 35 flats met één of
twee slaapkamers met vele faciliteiten die aan jou veiligheid, comfort en
gemoedsrust garanderen.
De assistentiewoningen bieden een
nieuwe vorm van gemeenschap met
mogelijkheid tot veel sociale contacten.
Ondersteuning vanuit mantelzorg (familie, buren, vrienden,...) en thuiszorgdiensten (verpleegkundige, poetsdienst, gezinszorg, warme maaltijden,
...) is hier steeds mogelijk. Als je als
bewoner dringende hulp nodig hebt,
kan je daar 24 uur op 24 gebruik van
maken via het intern oproepsysteem.

Hoe ziet zo’n
assistentiewoning eruit?
Elke assistentiewoning heeft een
inkomhal, berging, gastentoilet,
leefruimte, ruime slaapkamer, badkamer met toilet en douche. De keuken
is uitgerust met een vaatwasmachine,
combi-oven en inductiekookplaat.
Daarnaast beschikt de assistentiewoning over een inpandig terras van 7m².
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De leefruimte, slaapkamer en terras
beschikken over een parketvloer. De
eenslaapkamerflats hebben een oppervlakte van 71m² (terras van 7m² inbegrepen). Voor de tweeslaapkamerflats is
dat 80m² (terras van 7m² inbegrepen).

Wat zijn de voorwaarden?
In eerste instantie moet men 65+ zijn en
voldoende zelfredzaam. Verder worden
bij voorrang personen opgenomen uit
Hoogstraten. Je wordt als Hoogstratenaar beschouwd als:
• jij of je partner de laatste 10 jaar in
Hoogstraten hebben gewoond. Als
dit niet het geval is, dan beslist het
vast bureau van het OCMW of je in
aanmerking komt voor de wachtlijst
voor de inwoners van Hoogstraten.
• je de afgelopen 40 jaar minstens 20
jaar in Hoogstraten hebt gewoond.
• Je kind, ouder(s) of partner de laatste
20 jaar in Hoogstraten hebben gewoond.

Je mag je kandidatuur indienen tot
uiterlijk 31 oktober 2020. Slechts één
kandidaatstelling per persoon/koppel
is mogelijk.
Je kan je kandidatuur indienen op 2
manieren:
• Je vult het kandidaatformulier in, dat
klaarligt aan de onthaalbalie van het
stadhuis en de onthaalbalie van het
woonzorgcentrum. Het formulier inleveren doe je ENKEL bij de onthaalbalie van het woonzorgcentrum waar je
ook je ontvangstbewijs ontvangt.
• Je kan het formulier op de website
van de stad invullen of downloaden.

Toewijzing via loting
De toewijzing van de assistentiewoningen van ’t Gastenhuys
gebeurt in drie stadia. Zo kregen
eerst de bewoners van de flatjes van de Linde en Wingerd de
kans om een assistentiewoning
in ’t Gastenhuys uit te kiezen. In
tweede instantie werd de huidige wachtlijst van serviceflats en
assistentiewoningen bevraagd. De
resterende assisstentiewoningen
worden via loting verdeeld. Deze
loting vindt plaats op 10 november
om 11.00 uur.
Door de coronarichtlijnen is
het helaas niet mogelijk dat de
inschrijvers de loting bijwonen. Je
kan de loting wel digitaal volgen
via een link die op de webpagina
van ’t Gastenhuys zal verschijnen.
Beschik je zelf niet over internet,
vraag dan aan je kinderen of
familie of ze dit voor jou mee willen
volgen.
Na toewijzing van de laatste
assistentiewoning, wordt aansluitend de volgorde op de wachtlijst
bepaald.

SAMENLEVING

Maakt COVID-19
je het leven moeilijk?
Lees dan vooral dit bericht!
Ben je je baan kwijt als gevolg van de corona-epidemie? Of
heb je het financieel moeilijk door de uitbraak van het virus?
Kan je je medische zorgen niet meer betalen? Dan kan je
altijd een beroep doen op de sociale dienst van stad Hoogstraten. Zij bekijken samen met jou hoe ze je het best kunnen
ondersteunen.
Het kan ook zijn dat je geen financiële problemen hebt, maar
dat je je ongelukkig voelt als gevolg van de coronamaatregelen? Ook dan is de sociale dienst van stad Hoogstraten je
toevluchtsoord. Via de sociale dienst kan je immers zowel
materiële als sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp verkrijgen.

Digitale
Jobbeurs
Noorderkempen Werkt

Van 19 oktober t/m 22 oktober 2020

Praktisch:
•

•

Stel je vraag aan de sociale dienst van stad Hoogstraten via telefoon op 03 340 16 01 of via mail op
socialedienst@hoogstraten.be.
Je kan ook bij ons langskomen. Ons adres is Sociale
dienst, Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten. Je kan ons
elke werkdag bereiken tussen 9.00 en 12.00 uur.

		17 oktober:

		Internationale Dag
		van verzet
		tegen armoede.
Armoede op het platteland is minder zichtbaar. Veel plattelandsbewoners durven niet met hun problemen naar buiten te
komen uit schaamte. In een kleine dorpsgemeenschap kan je
niet anoniem zijn en daarom zetten veel mensen de stap niet
naar de officiële hulpverlening. Maar dat wil niet zeggen dat
die armoede er niet is.
Omwille van corona kunnen we in 2020 op de Dag van verzet
tegen armoede geen opvallend evenement organiseren. Geen
standjes dus op de Vrijheid of acties in de scholen. Vind je
ook dat ongelijkheid in de samenleving moet stoppen, dan
roepen wij je op om solidair te zijn en op 17 oktober een
geknoopt laken uit je raam te hangen.
Check zeker de nieuwe steunmaatregelen waardoor kwetsbare gezinnen geld kunnen krijgen om te participeren aan
kwaliteitsonderwijs en vrijetijdsactiviteiten.

Meer info op:

Uitzonderlijke tijden creëren uitzonderlijke kansen.
Noorderkempen Werkt en de VDAB slaan dan de handen
in elkaar en organiseren van 19 t/m 22 oktober voor de
eerste keer samen een digitale jobbeurs.
30 standhouders staan voor je klaar om online op al jouw
vragen te antwoorden. Je brengt een virtueel bezoek aan
de standen, snuistert in het aanbod aan vacatures van
lokale bedrijven en bekijkt er filmpjes en brochures. Daarnaast kan je er jouw cv opladen of er eentje aanmaken en
direct een afspraak inplannen voor een online chatsessie
of een video call met een rekruteerder van één van de
deelnemende bedrijven. En dit allemaal vanuit je eigen
zetel, op een moment dat voor jou past.
Heb je vragen of had je graag begeleiding bij jouw digitale
bezoek of de opmaak van jouw cv? Dan kan je hiervoor terecht bij de sociale dienst. Je maakt hiervoor een afspraak
met Hilde Cornelis per telefoon 0472/18 00 58 of mail
hilde.cornelis@hoogstraten.be.
Je kan je als bezoeker reeds in de dagen vooraf registreren
en je cv opladen of aanmaken. Tijdens de vrije inloop kan
je voor ondersteuning ook terecht bij de Digidak-punten.
Ben je benieuwd naar meer? Kijk dan snel op
www.jobbeursnoorderkempenwerkt.be

www.hoogstraten.be/onderwijscheque
www.hoogstraten.be/vrijetijdsparticipatie
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GZONDHEID

Fit in je hoofd, goed in je vel
10-daagse van de geestelijke gezondheid
Tussen 1 en 10 oktober houden we
de 10-daagse van de Geestelijke
Gezondheid onder het motto ‘samen
veerkrachtig’. Misschien voel je je niet
aangesproken en denk je: ‘Met mij is
alles prima’. Maar lees toch maar verder, want we hebben allemaal wel eens
stress of mindere momenten. Zeker in
deze tijden. Dan kan je wel wat extra
veerkracht gebruiken.
Hoe komt het dat sommigen beter kunnen omgaan met uitdagingen en druk
dan anderen? Dat ligt aan je veerkracht.
Jouw veerkracht bepaalt in hoeverre jij
je kan aanpassen aan stress en tegenslag. Maar goed nieuws; want zoals je
een spier traint, kan je ook je veerkracht
trainen. Wij helpen je daarbij:

ontspanning. Het is een plaats waar
je in veilige omstandigheden kan
babbelen, maar waar geen bubbels
worden gevormd. Iedereen is van
harte welkom. Raadpleeg hiervoor de
maandelijkse Centrumkrant.
• Meer info over het aanbod van het
LDC vind je op de Facebookpagina
van Stede Akkers. Je kan ook bellen
naar 03 340 16 30 of mailen naar
dienstencentrum@hoogstraten.be.

Spreuken fleuren de stad op
Wandel rond in onze stad en laat je tussen 1 en 10 oktober verrassen
door fijne woordspelingen, inspirerende boodschappen en quotes
om even bij stil te staan. Met deze actie doorbreken we het taboe
rond praten over onze gevoelens. Overal zullen affiches hangen, op
openbare gebouwen, in winkels, enz…
Schrijf je eigen spreuk. Iedereen die wil, kan meewerken aan deze
actie. Zoek of bedenk zelf een bemoedigende, troostende of vrolijke
spreuk, schrijf ze met een dikke stift op een groot blad (schilderen
mag ook), en hang ze aan je raam. Je kan een blanco affiche met
invulvak aanvragen bij de dienst samenleving. Je kan je spreuk ook
inzenden naar de stad. Wij maken een selectie van de beste spreuken en tonen die op onze facebookpagina van stad Hoogstraten.

Bestel affiches met een Hoogstraatse spreuk
• In de BiB van Hoogstraten zal er tussen 1 en 10 oktober een infostandje
staan, waar je onder meer flyers en
boeken vindt met tips, inspiratie en
wegwijs naar hulp.
• Beter een goede buur, dan een verre
vriend. LDC Stede Akkers helpt je
zoeken naar een Goeie Gebuur die
je met alle liefde en plezier gratis wil
bijstaan met kleine praktische klusjes
of gezelschap.
• Het LDC biedt je ook mogelijkheden
tot ontmoeting, eten in gezelschap en
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Onze stadsdichter Michiel Van Opstal toverde alvast enkele ‘Hoogstraatse spreuken’ uit zijn pen. Wil je graag een affiche met zo’n
spreuk aan het raam van je winkel, je bedrijf of je vereniging? Bestel
ze bij de dienst samenleving of haal ze af bij Toerisme Hoogstraten.
Ze zijn gratis te verkrijgen zolang de voorraad strekt. Kies tussen:
• Laat vrijheid bestaan, niet enkel als straat maar ook in je hoofd.
• Wanneer de wereld woest waait, laat de bomen de wind vangen.
• Wanneer je hoofd in spagaat zit, doe een radslag.

Praktisch:
• Dienst samenleving
03 340 19 59 | samenleving@hoogstraten.be
• Meer info over Fit in je Hoofd:
www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Stel je AED
beschikbaar voor iedereen
Sinds 1 september geeft stad Hoogstraten steun aan bezitters van automatische externe defibrillators (AED’s), die hun toestel ontsluiten. Het doel van
deze steun is private AED’s publiek toegankelijk maken en zo het AED-netwerk in Hoogstraten uitbreiden. Hiermee worden de overlevingskansen van
slachtoffers van hartfalen merkelijk groter. Het is een nieuwe stap vooruit voor
Hoogstraten als Hartveilige gemeente.

Op welke steun mag je rekenen?
• Een toelage voor:
- de aankoop van een buitenkast met omvormer voor een AED,
- de vervanging van de AED-pads / elektroden en batterij na gebruik bij
een noodgeval.
• Een verzekering tegen diefstal, vandalisme, e.d.
• Een voorbeeld van lastenboek of richtlijnen voor de aankoop van een AED
en toebehoren.
• Gratis opleidingen reanimeren en defibrilleren (in samenwerking met
Rode Kruis Hoogstraten).

Wie kan deze steun aanvragen?
Alle organisaties (erkende verenigingen, scholen, bedrijven, …) en zelfstandige
ondernemers in de gezondheidssector komen in principe in aanmerking. Ook
organisaties die nu al een AED hebben, kunnen beroep doen op deze steun. De
toelagen zijn wel beperkt in tijd tot 6 maanden na de aankoop van materialen.
EVapp
Deze AED’s zullen ook aan de werking van EVapp worden gekoppeld. EVapp
is het oproepsysteem dat bij noodgevallen zoals een hartaanval vrijwillige
hulpverleners mobiliseert, om de reanimatie te starten in afwachting van de
aankomst van de noodhulpdiensten.

Praktisch:
• Meer info op www.hoogstraten.be/ontsluiting-private-AED

Laat je
vaccineren
tegen de griep
Elk jaar zijn er andere griepvirussen.
Daarom laat je je best elk jaar vaccineren tegen griep. Omwille van de
corona-epidemie is het dit jaar extra
belangrijk dat mensen vanaf 50 jaar zich
laten vaccineren tegen de griep. Dus niet
enkel de risicogroep van 65-plussers.
Zo vermijden we dat de ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een
eventuele nieuwe coronagolf.
Ga dus tussen half oktober en half
november naar je huisarts voor een
griepvaccinatie.
Meer informatie over griep en
griepvaccinatie vind je op
www.laatjevaccineren.be.
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BIB

Workshop
lasersnijden

E-boeken
Wist je dat je in de bibliotheek van Hoogstraten ook e-boeken kan lezen? Via het
platform cloudLibrary kan je telkens twee e-boeken lenen, twee e-boeken reserveren en elk boek maximaal zes weken houden. Over boetes hoef je je geen zorgen te
maken, want na zes weken verdwijnen de titels automatisch van je toestel.

Hoe leen je een e-boek?
Je kan de cloudLibrary-app downloaden op je computer, tablet of smartphone.
Vervolgens kan je je aanmelden met je profiel van ‘Mijn Bibliotheek’. Als je een
e-reader hebt, kan je het gratis programma Adobe Digital Editions gebruiken.

Welke boeken kan je lenen?
De klemtoon ligt op aantrekkelijke, vlot leesbare fictie met plaats voor spannende
en romantische boeken, literaire romans en populaire non-fictie voor volwassenen.
Dit wordt aangevuld met een beperkt aanbod Engelstalige werken. Je kan zowel via
de app als in de bibcatalogus op zoek naar het digitale leesvoer waarin je zin hebt.

10 | INFO’ZINE Hoogstraten 10/2020

Regelmatig lees of hoor je
over fablabs en makerspaces:
plaatsen waar je zelf dingen kan
maken. Vorig jaar in oktober kon
je in de BiB al met verschillende
toestellen kennismaken, dit jaar
kan je tijdens onze workshops
zelf aan de slag.
Op donderdag 22 oktober ben
je van harte welkom op onze
workshop lasersnijden. Tijdens
deze workshop leer je ontwerpen maken op je computer voor
bijvoorbeeld een sleutelhanger
die je vervolgens gaat uitsnijden
via de lasersnijder.

Praktisch
Workshop lasersnijden donderdag 22 oktober om
19u30 in BiB Hoogstraten
- 5 euro – verplicht vooraf
inschrijven aan de bibbalie
of op www.hoogstraten.be/
vormingbib - maximum 10
personen (omwille van de
coronamaatregelen) – in
samenwerking met Fablab
Factory

BERICHTEN

Nieuws

van het containerpark

Al 100 onderwijscheques
toegekend
Voor ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben, kan elke factuur
stress met zich meebrengen. Hoewel onderwijs een basisrecht is, is het
niet gratis. De kosten voor onderwijs stoppen niet bij het inschrijvingsgeld, denk maar eens aan de boeken, materialen, kampen/meerdaagse
uitstappen,…
Stad Hoogstraten wil deze gezinnen ondersteunen in de vorm van een
onderwijscheque. Een onderwijscheque kan op een relatief makkelijke
manier een klein steuntje in de rug zijn voor gezinnen.

Wie komt in aanmerking?
Alle schoolgaande kinderen jonger dan 25 jaar die wonen in Hoogstraten
en beantwoorden aan één van de volgende criteria:
• Ouders van kinderen met een verhoogde tegemoetkoming;
• Ouders van kinderen onder collectieve schuldenregeling (of budgetbeheer);
• Ouders van kinderen onder toezicht CBJZ.

Waar kan je de onderwijscheque aanvragen?

Frituurolie en -vet
Breng je gebruikte frituurolie en –vet op 31 oktober naar het recyclagepark en maak kans op
een van de 100 friteuses. Op 31 oktober organiseren de medewerkers van IOK Afvalbeheer
van 9 tot 12 uur een actie op het recyclagepark
van Hoogstraten. Dit jaar wordt de actie voor
de 10de maal georganiseerd.

Ik draag compost op handen
Het najaar is een ideaal moment om je tuin te
verwennen met een extra vitaminekuur. Koop
je tijdens de maand oktober op het recyclagepark Vlaco-compost of Vlaco-potgrond, dan
krijg je een prachtig paar tuinwerkhandschoenen cadeau.
* zolang de voorraad strekt
1 paar tuinhandschoenen per aankoop

• De aanvraagformulieren worden via de basisscholen verspreid.
• Voor de secundaire scholen en hogescholen worden er proactief brieven
naar rechthebbenden verzonden

Meer info?
Je vindt meer info op: www.hoogstraten.be/kansenvoorkinderen.
Gezinnen kunnen zich voor informatie steeds richten tot
de sociale dienst van Hoogstraten:
Jaak Aertslaan 7 | 03 340 16 01 | socialedienst@hoogstraten.be

Facebookgroep voor
Hoogstraatse ondernemers
Elke Hoogstraatse ondernemer, handelaar, vrijeberoeper of geïnteresseerde is welkom op de Facebookgroep van onze dienst lokale economie.
Op dit gemeenschappelijke communicatieplatform vind je nieuwtjes en
nuttige info en kan je contacten leggen met andere ondernemers. Wil je
ook toetreden? Surf dan naar Facebook en tik in het zoekscherm ‘lokale
economie hoogstraten’.
Wil je op de hoogte gehouden worden van de communicatie van de dienst
lokale economie? Mail dan naar economie@hoogstraten.be met volgende
gegevens:
• Naam van je onderneming | Sector | Contactpersoon
• Adres | telefoon | mailadres
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BERICHTEN

Fietsbieb
Hoogstraten
heropent de
Week van de FairTrade deuren
7 – 17 oktober
Fair Trade. Het is al lang geen geitenwollensokkenidee meer.
Eerlijke handel en dus ook eerlijke prijzen voor de producten
van landbouwers in het Noorden en Zuiden. Als FairTrade
Gemeente engageert Hoogstraten zich om bij te dragen aan
een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en
de duurzame producent in het Noorden. Denk maar aan de
lokale voedselstrategie Oogststraten, waarbij we lokale en
duurzame initiatieven stimuleren. Als gemeentebestuur proberen we ook in huis in te zetten op eerlijke kledij en eerlijke
producten, zoals koffie, thee, fruitsap en wijn van Oxfam
FairTrade.

Ook geïnspireerd door Fair Trade
en benieuwd wat jij zelf kan doen?
Spring eens binnen bij de lokale boeren om hun aanbod
te bekijken en neem eens een kijkje op de website van
Oogststraten voor lokale initiatieven. Toch liever een ruimer
aanbod? Ga bij de supermarkt op zoek naar producten die het
Fair Trade label dragen of ga eens langs bij Oxfam Wereldwinkel. Hier vind je meer dan enkel voedingsproducten die
allemaal op een duurzame, eerlijke manier geproduceerd
worden.

Iedere tweede zaterdag van de maand ben
je van harte welkom bij Fietsbieb Hoogstraten. Het woord Fietsbieb zegt het zelf, een
bib zonder boeken, maar met kinderfietsen.
Word je lid van de Fietsbieb, dan kan je een
jaar lang een fiets lenen. Tweedehands,
maar tiptop in orde. Lid worden kan al voor
€20 voor een volledig jaar.

Praktisch
Fietsbieb Hoogstraten is geopend elke
tweede zaterdag van de maand tussen
09.30 uur en 11.30 uur
Locatie: Karel Boomstraat 44, 2320
Hoogstraten
Meer info: www.hoogstraten.be/fietsbieb

Meer info:
www.hoogstraten.be/oogststraten

Leegstand
Jaarlijks spoort stad Hoogstraten actief leegstand op om de verloedering in de straten en de stijging van huurprijzen
tegen te gaan. Het onderzoek start opnieuw in oktober 2020. Eigenaars van woningen die op de leegstandlijst terecht
komen, zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Vanaf begin 2021 wordt er een heffing doorgevoerd voor
woningen die al een jaar of langer op de inventarislijst leegstand zijn opgenomen. Heb je nog geen toekomst voor je
leegstaand pand en weet je niet hoe er aan te beginnen? Informeer dan bij de dienst Wonen wat de mogelijkheden zijn.
Dit kan gaan van verhuur via het sociaal verhuurkantoor, renovatie van het pand tot verkoop.

Meer info:
www.hoogstraten.be/leegstand
Dienst wonen: wonen@hoogstraten.be | 03 340 19 19
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Plantgoedactie
Hete droge zomers, het is een gegeven waar we steeds meer rekening mee moeten houden. Gelukkig kan je door een slimmere
inrichting van je tuin de temperatuur er gemakkelijk 10°C doen
dalen! En niet alleen de temperatuur daalt, ook het vochtverlies
vanuit de bodem wordt afgeremd. Net wanneer die mooie bloemen en planten in je tuin alle vocht kunnen gebruiken.

Als de bladeren
vallen…
Herfstbladeren zijn een prima aanwinst voor je tuin. De
natuur beschermt zo zaden en kiemplantjes met een
warm deken tegen de koude winter. Als de bladeren
stilaan verteren, worden ze een bron van voedsel en
energie in de lente. Maar soms valt er langs de straatzijde meer blad dan jouw tuin aan kan. Als de bladeren
dan nat worden, kunnen ze glad en gevaarlijk worden.
Daarom zal stad Hoogstraten ook dit jaar weer bladkorven plaatsen vanaf begin oktober.

Stad Hoogstraten organiseert jaarlijks in samenwerking met
Natuurpunt Markvallei een plantgoedactie met verkoop van
streekeigen struiken, klein fruit en vruchten voor in je tuin. De
opbrengst van de actie komt volledig ten goede van de natuur in
de Markvallei.
Interesse? Bekijk dan zeker het aanbod op: www.hoogstraten.
be/plantgoedactie. Je kan je planten en/of nestkastjes nog
bestellen tot 20 oktober.

Is de bladkorf in je straat vol? Dan kan je dit melden via
het meldingsformulier op onze website of telefonisch
via 03 340 19 30.

Goe
Bezig!
Hervé Hellemans schenkt via zijn garage in Meer
aan zo’n 40 gezinnen voedselhulp. Hij startte
met het doorgeefluik in 2019. Via goedwillende
burgers, die optreden als peter en meter,
wordt hij in contact gebracht met mensen in
moeilijkheden, voornamelijk in het noorden van
onze stad. Gelukkig kan Hervé rekenen op heel
wat winkels en vrijwilligers die hem voedsel ter
beschikking stellen. Goe Bezig!
(Foto: Toon Verheijen)
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TOERISME

22ste editie
Hoogstraten in
groenten & bloe

Hoogstraten in groenten & bloemen sluit traditioneel de H
af. Helaas kon er dit jaar geen grote openlutchttentoonste
seerd worden, maar het team bedacht een mooi alternatie
een prachtig videokunstwerk met als boodschap ‘verbond

Ontwerper Tom De Houwer liet zich bijstaan door Hoogstra
muzikaal talent en creëerde een bewegend floraal kunstw
bekijken op de website en social media-kanalen van Hoog
& bloemen. Benieuwd naar het resultaat? Neem dan zeker
de voorpagina van dit magazine en op
www.hoogstraten.be/groentenenbloemen.
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HOOGSTRATEN

Herstart

		

Stadsbestuur biedt
ondersteuning voor toeristische
initiatieven ter promotie van Hoogstraten
Organiseer jij binnenkort een initiatief dat Hoogstraten nog
meer op de toeristische kaart zet? Dan kom je in aanmerking
voor een financiële ondersteuning.
In het kader van ‘Hoogstraten Herstart’ kan elke inwoner,
vereniging of ondernemer uit Hoogstraten, sinds 1 september
2020, een aanvraag indienen voor een financiële ondersteuning die wordt toegekend aan toeristische initiatieven die
Hoogstraten promoten.
Iedereen die een initiatief organiseert dat de aantrekkingskracht van Hoogstraten vergroot, kan een aanvraag indienen.
Met deze subsidie biedt het stadsbestuur een financiële
ondersteuning aan initiatieven die:
- Hoogstraten nog meer op de toeristische kaart zetten;
- lokale producten, ondernemers en verenigingen promoten;
- samenwerking tussen Hoogstraatse partijen bevorderen.
Projecten kunnen ingediend worden vanaf 1 september 2020
tot en met 28 februari 2021. In dezelfde periode moet het
initiatief ook plaats vinden. Om in aanmerking te komen voor
een ondersteuning moet elke aanvraag voldoen aan het reglement dat hiervoor werd opgemaakt.

eme

Hoogstraatse zomer
elling georganief en realiseerde
denheid’.

Wil jij graag een subsidie aanvragen? Het reglement en het
aanvraagformulier vind je op de website van stad Hoogstraten: www.hoogstraten.be/nieuws.

aats literair en
werk dat je kan
gstraten in groenten
r eens een kijkje op

tip

‘Zonder omweg
naar Hoogstraten’

Op 20 september 1885, 135 jaar geleden, werd de tramlijn
nummer 1 Antwerpen-Hoogstraten geopend met een groot
inhuldigingsfeest in het Klein Seminarie. Met de tram kon
men zonder omwegen naar Hoogstraten waardoor onze stad
weer een belangrijk knooppunt werd.
Jozef Schellekens en Willy Schalck sloegen de handen in
elkaar om deze gebeurtenis op te tekenen in het boek ‘Zonder
omweg naar Hoogstraten’. Het boek vertelt de opkomst en
betekenis van de tram voor Hoogstraten. Op basis van een
korte algemene geschiedenis wordt het geheel gekruid met
plaatselijke verhalen en bijlagen. Bovendien is het boek rijkelijk geïllustreerd met 36 oude postkaarten. Het is weliswaar
een korte geschiedenis, nauwelijks een halve eeuw, maar
maatschappelijk heel belangrijk voor de Kempen.
Het boek is te koop bij Toerisme Hoogstraten en kost 20 euro.

Veel belangstelling
voor tentoonstelling
“Hoogstraten 40-45”

We krijgen zeer veel positieve reacties
over de tentoonstelling van Hoogstraten
40-45 in het Stedelijk Museum. “Hoogstraten 40 – 45” laat de enorme impact
zien die de Tweede Wereldoorlog had op
de mensen, gebouwen en landschappen
van Hoogstraten en zijn dorpen.
Bekende foto’s, maar ook nooit eerder
vertoonde beelden en unieke filmfragmenten, geven je een blik op de woelige
oorlogsjaren in onze streek. Dankzij de
dagboekfragmenten van Jozef Lauwerys
en getuigenissen van andere Hoogstratenaren wordt een belangrijk stukje
geschiedenis van Hoogstraten en zijn
dorpen even terug tot leven gebracht.
Uniek is een kort filmfragment van een
raketaanval van een Britse Hawker
Typhoon op de Sint-Katharinakerk vanuit
het perspectief van het jachtvliegtuig. Het
fragment werd dit jaar teruggevonden in
het Imperial War Museum in Groot-Brittannië.

Praktisch:
De tentoonstelling “Hoogstraten 4045” loopt nog tot en met 1 november
2020. Je kan de tentoonstelling bezoeken van woensdag tot en met zondag
tussen 14.00u en 17.00u.
Gelieve vooraf te reserveren via:
Tel: 03 340 19 80
Mail: museum@hoogstraten.be
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Picknickroute ‘La Belle Belgique’
Van 1 juli tot 1 november 2020
La Belle Belgique
Worteldorp 50, Wortel
Tijdens de 'Zomer van Hoogstraten'
verzorgt La Belle Belgique voor jou
een heerlijke lokale picknick. Warme
temperaturen, zalig ontspannen
fietsen, lekkere lokale hapjes en
drankjes en onderweg genieten van
een prachtig Hoogstraats landschap.
Het concept is eenvoudig: jouw
bestelde picknickmand staat klaar op
één van de zes locaties naar keuze,
je volgt de speciaal uitgestippelde
picknickroute en onderweg geniet
je van heerlijke lokale gerechten
en producten uit Hoogstraten. Drie
dagen vooraf bestel je - rechtstreeks
via La Belle Belgique - het gewenste
aantal picknickmanden.
Organisator: La Belle Belgique
Prijs: € 17,50
Info: info@labellebelgique.be
0473 63 07 29

Fietszoektocht met kinderraadsels
Van 1 juli tot 8 november 2020
Omgeving Meerle
Organisator: Gezinsbond Meerle
Prijs: € 3
Info: 03 315 09 99
Gezinsbondmeerle2013@gmail.com
CM Gezondheidswandeling
Van 6 juli tot 28 december 2020
Elke maandag van 19.00 tot 20.00 uur
Gildelokaal Minderhout (naast de kerk)
Organisator: CM
Info: 03 314 54 66 (Rinus Vervoort)
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In deze publicatie nemen we alle Hoogstraatse activiteiten op die we kunnen
terugvinden in de databank van ‘Uit in Vlaanderen’. Organiseer je een of andere
activiteit – groot of klein – geef dit dan in op de website www.uitinhoogstraten.be

Fototentoonstelling
‘Hoogstraten 40-45’
Van 1 augustus tot 1 november 2020
Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9, Hoogstraten
“Hoogstraten 40-45” laat de
enorme impact zien die de Tweede
Wereldoorlog had op de mensen,
gebouwen en landschappen van
Hoogstraten en zijn deelgemeenten.
Bekende foto’s, maar ook nooit
eerder vertoonde beelden en unieke
filmfragmenten, geven u een blik
op de woelige oorlogsjaren in onze
streek. Dankzij de dagboekfragmenten
van Jozef Lauwerys en getuigenissen
van andere Hoogstratenaren wordt
een belangrijk stukje geschiedenis van
Hoogstraten en zijn deelgemeenten
even terug tot leven gebracht.
Organisator: Stedelijk Museum
Hoogstraten
In samenwerking met vzw Erfgoed
Hoogstraten
Info: tel. 03 340 19 80
www.hoogstraten.be/museum
Yogalessen
Van 10 september tot 17 december 2020
Elke donderdag van 19.15 tot 20.30 uur
Invitare
Bredaseweg 32, Minderhout
Prijs: € 108
Organisator: Marjan Burink
Info: www.yogahoogstraten.be
Danslessen
Van 19 september tot 19 december 2020
Zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur
De Meerpaal
Terbeeksestraat 6, Meer
Prijs: € 75
Organisator: Gezinsbond Meer
Info: 0470 97 01 62
Gezinsbond.meer@gmail.com

Concert | Florejan, Sam Vloemans
en Jan-Kris Vinken
25 september 2020
19.30 uur
Hof ter Smisse
Vrijheid 3, Hoogstraten
Prijs: € 25
te reserveren per bubbel van 4
personen.
Organisator: Hof ter Smisse
Info: nfo@vandersmissen.org
03 314 58 85
Kerkstraat = kunststraat
Van 25/09 tot 04/10
Kerkstraat, 2328 Meerle
Halte Merlet organiseert
in deze coronatijd
eenopenluchttentoonstelling. Een
aantal kunstenaars van Meerle
vertoont zijn kunstwerken achter de
ramen van een aantal bewoners van
de Kerkstraat.
Organisatie: Vzw Halte Merlet
Gratis
haltemerlet@hotmail.com
Tel 0497918766
Leer programmeren met CODEFEVER
(8-10 jaar)
Van 26 september tot 19 december
2020
Elke zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur
ASO Spijker
Lindendreef 37, Hoogstraten
Prijs: € 240
Organisator: CodeFever vzw
Info: www.codefever.be
Country & line dance evenement met
CARIN CARE
26 september 2020
Petanque club Markdal
Hoogeind 74, Meer
Organisator: Petanque club Markdal
Prijs: € 6
Info: bertillegems@telenet.be

kijken &
luisteren

doen

leren

We zijn heel blij dat we weer een overzicht kunnen geven van evenementen en activiteiten in Hoogstraten de komende maand.
Toch moeten we enig voorbehoud maken. Dit overzicht is opgemaakt op 8 september 2020. Het is onmogelijk te voorspellen op
welke manier het coronavirus zich de komende weken gaat gedragen. Het valt niet uit te sluiten dat op het tijdstip van publicatie
sommige evenementen toch niet kunnen doorgaan.
Op pad met Zjefke De Zwerver
27 september 2020
Bezoekerscentrum de Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisatie: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be
033830208

Fototentoonstelling Markvallei
Van 5 oktober tot 31 december 2020
De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: wimverschraegen@hotmail.com
www.natuurpunt.be

Smoutebollen en vlaaiendag
27 september 2020
Van 12.00 tot 18.00 uur
PC ’t Trefpunt, Poeleinde 2, Wortel
Organisatie: OKRA Wortel

Bewegingsopvoeding / kleuterturnen
Vanaf 7 oktober 2020
13.30 tot 14.30 uur - Turnzaal
Ulicotenseweg 1, Meerle
Organisatie: Gezinsbond Meerle
Prijs: € 50
Info:
gezinsbondmeerle2013@gmail.com
meerle.gezinsbond.be
03 315 09 99

Leren programmeren voor kinderen
en jongeren
10 oktober 2020 om 9.30 uur
Bibliotheek Hoogstraten
Lindendreef 1b, Hoogstraten
Organisatie: CoderDojo
gratis
www.facebook.com/
coderdojohoogstraten
Workshop babymassage
2 oktober 2020
Bibliotheek Hoogstraten
Lindendreef 1b, Hoogstraten
Organisatie: Huis van het Kind
Gratis
Info: samenleving@hoogstraten.be
03 340 19 59
www.huisvanhetkindhoogstraten.be

Musica Divina 2020: Benjamin
Glorieux & Benedicte Maurseth
3 oktober 2020
BEGIJNHOFKERK Vrijheid, Hoogstraten
De Noorse Benedicte Maurseth is
één van de grootmeesters op de
hardangervedel, net zoals Benjamin
Glorieux de cello meesterlijk tot
klinken brengt.
Organisatie: Festival van Vlaanderen
Kempen
€ 20,0
Info: musica-divina.be

Pannenkoekennamiddag
(Dag van de chronische zieken)
10 oktober 2020
13.00 tot 18.00 uur
PC ’t Trefpunt
Poeleinde 2, Wortel
Organisatie: Samana Wortel
(ziekenzorg)
Veldtoertocht Meerle
18 oktober 2020
Gemeenteplein 1, Meerle
Organisatie: vzw De Pieretrappers
Meerle
€4
Info:www.veldtoertocht.be
Gegidste wandeling Wortel-Kolonie
18 oktober 2020
Start om 14.00 uur
De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be
03 383 02 08

Levensreddend handelen bij baby's
en kinderen (EHBO)
22 oktober 2020
19.00 tot 22.00 uur
De locatie moet nog
bepaald worden.
Organisatie: Delta Healthcare
consulting
€ 36,9
Info: info@dhcc.eu
03 444 05 97
Workshop lasersnijden
22 oktober 2020
19.30 uur
Bibliotheek Hoogstraten
Lindendreef 1b, Hoogstraten
Organisatie: BiB Hoogstraten i.s.m.
Fablab Factory
Prijs: €5
www.hoogstraten.be/vormingbib
Bijeenkomst lotgenoten
rouwverwerking
23 oktober 2020
10.00 tot 12.00 uur
LDC Stede Akkers
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: 03 340 16 30
dienstencentrum@hoogstraten.be
Fotogroep 't Slot stelt tentoon
24 en 25 oktober 2020
10.00 tot 18.00 uur
Jeugdhuis 't Slot, Worteldorp 2323
Wortel
Organisatie: vzw Het Slot Wortel
Gratis
Info: gabber@telenet.be
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Terugblik
1. Open Monumentendag
2020

1

Op zondag 13 september konden
we ‘Toeren langs Meerse kapelletjes’ op Open Monumentendag.
Bij die gelegenheid werd de gerenoveerde Lourdesgrot voorgesteld aan het grote publiek. Dat
verborgen pareltje bevindt zich
naast de kerk O.LV. Bezoeking.

2. Creatieve buurt
Omdat Begijntjes-laat-besluit dit
jaar niet kon doorgaan, organiseerde gebuurte Boereneinde op
22 en 23 augustus een creatieve
buurtwedstrijd. 27 voortuinen
waren prachtig versierd en
iedereen genoot van de creatieve
arbeid.

2

3. Stunt van
KSA Hoogstraten
In de nacht van 5 op 6 september werd een vreemd fenomeen
waargenomen in Hoogstraten.
De Sint-Katharinatoren was rond
middernacht opgelicht in rood en
blauw licht. Het bleek een stunt
van KSA Hoogstraten. Omdat de
jaarlijkse schuimfuif niet kan
doorgaan, werd een dj-set opgenomen, die op de dag van de
schuimfuif (19 september) werd
uitgezonden op de schuimfuif-facebookpagina van de KSA.

4. Mooie zitbanken
op Finse piste
Om de wandelaars op campus
Stede Akkers een fijn rustpunt
te gunnen, installeerde stad
Hoogstraten vier mooie rustbanken bij de Finse piste, aan
de achterkant van zwembad
Sportoase. De zitbanken langs
De Dreef (tussen Seminarie en
voetbalclub) zijn momenteel immers niet bereikbaar wegens het
werfverkeer naar ‘t Gastenhuys.
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3
2 in Hoogstraten
Waar
is deze foto genomen?
Stuur jouw antwoord tot 20 oktober 2020 naar de
communicatiedienst van Hoogstraten op
communicatie@hoogstraten.be of telefoneer naar
03 340 19 50. Je mag maximum één antwoord per gezin
insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige
hand één winnaar. Vergeet niet om je contactgegevens
te vermelden, anders kom je niet in aanmerking.

3

4

Nieuwe
foto
Vorige fotowedstrijd
Maria Boudewijns, wonend in
Heerle te Meerle, heeft gezien dat
de foto van onze vorige fotowedstrijd (Info’zine september) is genomen op camputs Stede Akkers
aan de Heilig Bloedlaan. Zij wint
een Hoogstraatse cadeaubon, af
te halen bij Toerisme Hoogstraten
vanaf 1 oktober 2020.
Gefeliciteerd!
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FC
Cultuur
k amer
Een overlevingspakket aangeboden
door “GC Hoogstraten”
- www.gchoogstraten.be -

C
We hebben voor jou en je bubbel tien voorstellingen geselecteerd.
Haal ze naar jouw huiskamer via www.gchoogstraten.be.
10 ARTIESTEN - 10 STOELEN - 10 EURO PER STOEL

