
INFO’
ZINE

september 2020

ZINE Hoe krijgen we

Hoogstraten 
mobiel?

- Doe mee aan ons onderzoek.



INFO'ZINE
september  2020

Werkten mee 
Hoofdredactie: Guy Muësen
Lay-out: Jos Cools

Foto’s: Jos Cools, Flash Hoogstraten, 
 Leo Sprangers, Judith Dirven

Redactie:  Yvonne van Dijk, Jan Desoete, 
 Heidi Goossens, Ingrid Brosens, 

Ronny Pijpers, Karen Kustermans, 
Brent Blockx, Domien Cools, 

 Sharon Van den Ouweland, 
 Femke Diels, An Martens, Jan Cools, 

Karlien De Backer, Jan Kenis, 
 Peggy Van Dijck, Leo Sprangers, 

Miek Bens, Geert Dehertefelt.

V.U.: Burgemeester Marc Van Aperen

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

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

INHOUDSOPGAVE

In deze editie

Hoogstraten 40-45. 
Ons stedelijk museum pakt 
uit met een bijzondere 
fototentoonstelling.

P. 17

Brandweerkazerne 03 314 32 11

en verder...
4 Berichten

7 Hartveilige gemeente

8 Berichten

10 BiB

12 Brugfi guren

13 Hoogstraten bouwt

14 Toerisme

16 Milieu

18 Terugblik

20 IKO

Veilig op weg naar school
Laten we samen een mooi, 
maar vooral ook veilig start-
schot geven aan het nieuwe 
schooljaar.

P. 6

Ook in september kan je 
zomers genieten in eigen 
stad!
Laat je inspireren.

P. 14



BESTE LEZER

Had jij deze zomer ook een beetje het gevoel dat je in een achtbaan met 
gekke bochten, hoogtes en laagtes zat? De zomer van 2020 was gevuld 
met veel zonneschijn die onze fi jne stad liet schitteren. Anderzijds 
mochten we de coronateugels nog maar net vieren of een nieuwe 
batterij aan maatregelen kondigde zich aan. Ik vraag me af wat dit bij 
jullie teweeg heeft gebracht, en zeker bij onze jonge mensen. Daarom 
stuurden we midden augustus naar 2000 inwoners een bevraging. We 
peilen naar hun welzijn en hun mening over maatregelen. Maar ook 
naar initiatieven die de stad en wijzelf als burgers kunnen nemen om 
het (post-)coronaleven glans te geven.

Want laat ik dit vooropstellen: we vinden samen een weg. Of er nu een 
vaccin is of niet. We bouwen verder aan de toekomst in plaats van enkel 
te overleven met corona. In dit magazine staan we daarom vooral stil 
bij de zaken die WEL doorgaan. Zo zijn we met het stadsbestuur blijven 
werken aan jouw toekomst. De uitvoering van het meerjarenplan gaat 
onverminderd door. De volgende 17 bladzijden van dit Info’zine staan 
vol met maatregelen en acties die dat bewijzen.
Ik vraag graag jouw aandacht voor een aantal initiatieven die 
Hoogstraten als kindvriendelijke gemeente nog verder op de kaart 
zetten. Het is geen label waarmee wij willen uitpakken als een trofee. 
Nee, als kindvriendelijke gemeente vinden wij het een stimulans, een 
motivatie om elke dag aan die kindvriendelijkheid te werken. En in de 
eerste plaats de situatie te verbeteren van kinderen die dat op eigen 
kracht minder makkelijk kunnen. Omdat ze het fi nancieel moeilijker 
hebben, geen stabiele thuissituatie hebben of nog andere redenen. Zij 
verdienen meer dan ooit onze volledige inzet.
Zo ben ik trots op de onderwijscheque waarmee we tussenkomen 
in de schoolfactuur zodat ook een kwetsbaar kind zorgeloos naar 
school en op schooluitstapjes kan gaan. Daarnaast hebben we de 
subsidie vrijetijdsparticipatie uitgebreid waarbij we voortaan ook diens 
materiaalkosten voor bijv. sportgerief deels of volledig terugbetalen. 

Er zijn nog andere zaken die aantonen dat Hoogstraten het kind op 
de eerste plaats zet. Deze zomer zijn we gestart met werken die de 
speelplaatsen van twee scholen avontuurlijker en groener maken. 
We geven extra steun aan verenigingen zodat ze hun infrastructuur 
kunnen blijven betalen en verbeteren, of op kamp konden gaan. Ik 
hoop dat je uit al deze vooruitgang zelf ook veerkracht kan putten 
om nieuwe initiatieven te nemen, plannen te maken en uit te voeren. 
Wij, stadsbestuur en -diensten, blijven dat zeker doen, want onze 
ondernemers, onze verenigingen, onze inwoners verdienen dat.

Ik wuif de zomer dankbaar uit. Dankbaar voor onze mooie stad waarin 
we mogen wonen en leven. Dankbaar voor onze jeugd die op kampen 
en speelpleinen voor onze kinderen het beste van zichzelf gaf. Ik wens 
hen samen met onze dappere leerkrachten een goede start van het 
school- en verenigingsjaar toe. Zodat ze alle kansen krijgen om zelf aan 
de weg naar hun toekomst te timmeren. En ik wens ook jou, beste lezer, 
alle goeds en een uitstekende gezondheid!

Veel leesplezier
Faye Van Impe

Schepen van  jeugd, onderwijs en samenleving
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BERICHTEN

Open
Monumentendag

“Waar men gaat langs Vlaamse wegen, 
oude hoeve, huis of tronk, komt men u, 

Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.”
 

Het Marialied ‘Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen’ 
spreekt erover: overal waar je komt in Vlaanderen zie 

je wel ergens een beeldje van Maria, zo ook in de Kempen. Vele heiligen 
werden aangeroepen in tijden van nood om een gunst te vragen. 
Ook onze deelgemeente Meer telt heel wat kapelletjes. Helaas zijn er in 
de loop van de geschiedenis ook al vele kapellen verdwenen of vernield. 
De dorpsraad in Meer vatte het idee op om deze pareltjes van religieus 
erfgoed in oude glorie te herstellen. Het Stedelijk Museum draagt hier 
graag zijn steentje aan bij door de Meerse kapelletjes centraal te zetten 
tijdens Open Monumentendag 2020.

Op  zondag 13 september 2020 kan je met een unieke brochure langs 
de Meerse kapelletjes fietsen of wandelen. In de brochure vind je een 
overzichtskaart met alle kapelletjes en een speciaal uitgewerkte route. 
De brochure is te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten, Stedelijk Museum 
Hoogstraten en bij de leden van de Dorpsraad Meer.
Laat ons blijven genieten van het lokaal erfgoed, te voet of met de 
fiets! Wij wensen je een fijne wandel- of fietstocht doorheen het mooie 
Hoogstraatse landschap!

Mobiel in 
Hoogstraten
In juli lanceerde stad Hoogstraten een 
participatietraject rond mobiliteit. Samen 
met onze inwoners willen we een gloednieuw 
mobiliteitsplan opstellen tegen 2021 
waarmee we de basis leggen voor een betere 
verkeersleefbaarheid. De uitdagingen en 
wensen rond mobiliteit zijn de laatste jaren 
sterk veranderd. Hoe krijgen we meer mensen 
op de fiets, hoe bouwen we veilige en leefbare 
woonwijken, hoe gaan we om met de vele 
landbouwvoertuigen in onze landelijke 
gemeente, en wat met de uitdagingen op het vlak 
van ruimtegebruik en klimaat? Het zijn allemaal 
vragen die meespelen in het nieuwe beleidsplan.

De stem van de Hoogstratenaren is cruciaal om 
de veiligheid en leefbaarheid in eigen straat of 
wijk te verbeteren. Op het denkmee-platform 
kan iedereen input geven via een enquête 
en een kaartonderzoek. Je kan je hier ook 
kandidaat stellen voor een mobiliteitspanel. De 
stad organiseert enkele inspraaksessies in de 
deelgemeenten om, samen met geëngageerde 
Hoogstratenaren, na te denken over hoe we 
de woonkwaliteit en de leefbaarheid in de 
verschillende wijken kunnen verbeteren.
  
Hoe deelnemen? 
Ga naar denkmee-hoogstraten.be en geef jouw 
ideeën en suggesties voor een vlotte, veilige en 
gezondere mobiliteit in Hoogstraten. Je vindt er 
alle informatie over het participatietraject.
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Opendeur 
Meerle, ons dorp

In Meerle werd binnen het project ‘Meerle ons dorp’ een heel traject doorlopen 
om van de oude jongensschool (school 4-5-6) een nieuwe thuis te maken 
voor Meisjeschiro Meerle, jeugdwerking Den Dorpel en de kinderopvang IBO 
Stekelbees. 

Eind 2018 ging de spade in de grond voor de renovatie en uitbreiding van 
het vroegere schoolgebouw aan het Gemeenteplein. Het oude schoolgebouw 
is uitgebreid met een polyvalente zaal. Deze biedt bijkomend een plek voor 
andere verenigingen als vergader- of activiteitenlocatie. De voormalige 
speelplaats is toegankelijk gemaakt en biedt, na de uren van Stekelbees, 
een leuke vertoefplek voor jong en oud met terrasruimte voor Den Dorpel. 
Achter het schoolgebouw is de groene activiteitenzone behouden, maar deze 
heeft een grondige facelift gekregen. De speelterreinen zijn aangevuld met 
avontuurlijk speelgroen, een skateplein en speeltoestellen.

Ondertussen hebben de nieuwe bewoners hun nestje verder ingericht en 
gebruiksklaar gemaakt. Dit willen ze graag tonen aan de Hoogstraatse 
inwoners. Onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen rond corona 
organiseert stad Hoogstraten samen met Den Dorpel, Chiro meisjes Meerle en 
kinderopvang Ferm een opendeur op 20 september.

Planadvies voor duurzaamen energiezuinig (ver)bouwen
Heb je (ver)bouwplannen en wil je graag info over duurzaam en 
energievriendelijk bouwen? Op zaterdag 14 november 2020 organiseert stad Hoogstraten opnieuw een planadvies in het stadhuis. 
In ongeveer 50 minuten worden je (ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen door een expert van Kamp C. Je krijgt verbetertips mee over onder meer compactheid, materiaalgebruik, isolatie, verwarmingssystemen,… 
Inschrijven voor het planadvies is verplicht, je kan hiervoor contact opnemen met wonen@hoogstraten.be. 
Ook bij Kamp C kan je terecht met al je vragen via bouwadvies@kampc.be . 

Contactonderzoek 
coronavirus
Stad Hoogstraten werkt samen met 
Eerstelijnszone Kempenland om lokale uitbraken 
van COVID-19 op te sporen via het ‘Outbreak 
Tracing Team’ (uitbraakopsporingsteam). 
Deze samenwerking is een aanvulling op de 
contactopsporing van de Vlaamse overheid en 
biedt ons de kans besmettingshaarden zeer 
lokaal op te sporen en aan te pakken. Ook jij kan 
helpen het virus te vertragen.

• Heb je symptomen zoals koorts, hoesten 
of kortademigheid? Blijf dan meteen 
thuis en contacteer je huisarts. Hij of zij 
zal je doorverwijzen voor een test. Ook in 
afwachting van je testresultaat moet je in 
quarantaine. Wanneer je positief test, zal 
een medewerker van de Vlaamse overheid 
en van het Outbreak Tracing Team je 
contacteren om een contactonderzoek op te 
starten. Wees eerlijk bij het beantwoorden 
van alle vragen.

• Denk je dat je contact hebt gehad met 
iemand die drager is van het virus? Isoleer 
je voor 14 dagen en neem contact op met je 
huisarts bij symptomen. Door de richtlijnen 
rond thuisisolatie strikt op te volgen, 
kunnen we er samen voor zorgen dat het 
coronavirus niet opnieuw opfl akkert. We 
rekenen op jullie inzet en begrip.

Meer info over de richtlijnen rond thuisisolatie 
en contactopvolging vind je op de website van 
de federale overheid: 
www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging.

Studie luchtkwaliteit
De gemeenten Hoogstraten en Wuustwezel zijn 
begaan met de leefbaarheid van het platteland. 
Ze willen inzake de luchtkwaliteit een gedragen 
visie ontwikkelen met aandacht voor de 
draagkracht van de omgeving, Daarom hebben 
ze samen een algemene studie te laten opmaken 
door VITO met alle beschikbare meetgegevens 
op detailniveau.  De studie brengt alle 
belangrijke bronnen van luchtvervuiling 
binnen de stad Hoogstraten en de gemeente 
Wuustwezel in beeld. 

Op 19 augustus werd een online 
informatiesessie gehouden waarin de betrokken
onderzoekers de resultaten van de studie 
hebben toegelicht. Deze infosessie
werd opgenomen en kan herbekeken worden op 
www.hoogstraten.be/studie_luchtkwaliteit.
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Bij de aanvang van het schooljaar, zal er weer meer verkeer 
komen op onze wegen. Stappers, trappers en chauffeurs 
zullen rekening moeten houden met elkaar. Als we ons 
als weggebruiker hoffelijk gedragen in het verkeer, de 
verkeersregels naleven en de veiligheid voorop stellen, geven 
we een mooi startschot aan het nieuwe schooljaar!

Op welke manier je je ook wenst te verplaatsen, wees steeds hoffelijk.  Naast de start 
van het nieuwe schooljaar zijn augustus en september ook drukke tijden voor land- en 
tuinbouwers. We kunnen dus meer tractoren op de wegen verwachten.  Houd rekening 
met elkaar en laat veiligheid primeren. 

Samen werken aan 

veilig 
verkeer

POLITIE
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Chauffeur, 
gebruik niet het recht van de sterkste
In een auto, een vrachtwagen of een 
tractor zit je veilig in een stalen kooi. 
Respect voor de zwakke weggebruiker 
is het allereerste gebod. Waarschijnlijk 
heb je zelf ook kinderen of kleinkin-
deren. Denk aan hen en gebruik niet 
het recht van de sterkste, maar geef 
fi etsers en voetgangers de ruimte. 
Respecteer te allen tijde de snelheids-
limieten. En zeker de zone 30 in de 
schoolomgeving.
• Wees extra voorzichtig aan ze-

brapaden en in de buurt van de 
schoolpoorten.

• Parkeer enkel waar toegelaten. 
Parkeren op en binnen 5 meter van 
een zebrapad is verboden, alsook op 
het voetpad en het verkeersplateau. 
Breng voetgangers dus niet onnodig 
in gevaar. Een eindje verder wande-
len weegt niet op tegen het mogelijk 
kwetsen van een schoolkind.

• Speciaal voor de bestuurders van 
zware voertuigen: denk aan de nacht-
rust van je medebewoners, probeer 
te vermijden om ’s nachts door de 
dorpskernen te rijden.

Fietser, zorg dat je opvalt
Vooral fi etsers zullen weer in groten 
getale het straatbeeld bepalen. Hoe 
kan je als fi etser je steentje bijdragen 
om zo veilig mogelijk je bestemming te 
bereiken?

• Zorg voor een goed onderhouden 
fi ets.  Dit betekent niet enkel dat je 
lichten moeten werken, maar ook dat 
je ze opzet zodra het donker wordt.  
Zorg dat je zichtbaar bent voor andere 
weggebruikers.

• Je zichtbaarheid kan je vergroten door 
het dragen van fl uo.  Dit kan door 
het dragen van een vestje of met een 
fl uorescerende hoes over je rugzak.  
Zolang je maar opvalt in het verkeer!

• Respecteer de verkeersregels.  Rijd 
op de voorziene fi etspaden of fi ets-
suggestiestroken, maar wees je ervan 
bewust dat een fi etssuggestiestrook 
een - zoals het woord duidelijk maakt 
- een suggestie is.  Gemotoriseerde 
voertuigen mogen hier ook over 
rijden.

• Steek correct over. Enkel als je naast 
je fi ets stapt,  heb je voorrang op 
een zebrapad. Bovendien moet je als 
fi etser ook stoppen aan een zebrapad 
waar een voetganger wil oversteken.

• Wees geen spookrijder en rijd op het 
fi etspad in de juiste richting.

• Als je in groep fi etst, mag je in de 
bebouwde kom maximaal met twee 
naast elkaar rijden. 

Voetganger, ken je plaats
• Voetgangers moeten de trottoirs of 

de bermen volgen. Indien er geen 
voetpad of begaanbare berm is, dan 
moet de voetganger zo dicht mogelijk 
tegen de rand van de rijbaan wande-
len, links in de door hem gevolgde 
richting. 

• Wanneer je als voetganger gebruik 
wil maken van het fi etspad, dan loop 
je aan de rechterkant, en hinder je de 
fi etser en bromfi etser niet.  

• Wil je de rijbaan oversteken, dan 
moet je dit  haaks op de aslijn van 
de baan doen. Wanneer er op minder 
dan ongeveer 30 meter afstand een 
oversteekplaats voor voetgangers is, 
moeten de voetgangers deze over-
steekplaats volgen.
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Leer een mensenleven 
redden

Hoogstraten heeft begin dit jaar 
de samenwerking met Rode Kruis 
Hoogstraten verlengd om de titel 
‘Hartveilige gemeente’ te bekomen. 
Deze samenwerking heeft tot doel de 
overlevingskansen van slachtoffers 
van hartfalen te verhogen. Dit willen 
we bereiken door zoveel mogelijk 
mensen op te leiden in reanimatie met 
het gebruik van automatische externe 
defi brillatoren (AED-toestellen).
Ook jij kan hieraan meewerken door 
te leren reanimeren en defi brilleren. 
Deze opleiding duurt één avond. Hoe 
meer mensen dit kunnen, hoe sneller 
noodhulp kan worden geboden. 
Dit najaar zijn er (onder voorbehoud) 
opleidingen gepland op:
• Dinsdag 29 september 
 van 18.45 tot 22.30 uur
• Maandag 9 november 
 van 18.45 tot 22.30 uur
• Woensdag 9 december 
 van 18.45 tot 22.30 uur

Op zaterdag 24 oktober van 9.00 tot 
12.00 uur is er een oefenmoment 
voorzien voor iedereen die de voorbije 
jaren de opleiding volgde, en met 
behulp van een oefenpop haar of zijn 
kennis nog eens wil opfrissen. De 
oefenpoppen zullen na gebruik telkens 
worden ontsmet.

Praktisch:
• Inschrijven kan via 03 340 19 11  of 

onthaal@hoogstraten.be
• Waar? Rode Kruis Lokaal, 

Slommershof 18, 2320 Hoogstraten
• Deelname is gratis. 

Word EVapp-vrijwilliger

EVapp is een oproepsysteem dat bij 
een noodgeval vrijwilligers mobiliseert, 
die een opleiding reanimeren en 
defi brilleren hebben gevolgd. Als de 
100/112-noodcentrale een melding van 
hartfalen krijgt, zal deze niet alleen de 
klassieke nooddiensten (ambulance 
en MUG) mobiliseren, maar ook het 
EVapp-systeem activeren. Via EVapp 
worden nabije vrijwilligers opgeroepen. 
Als de vrijwilliger de oproep aanvaardt, 
zal hij of zij via de ingebouwde GPS 
worden begeleid naar de locatie 

van het noodgeval. Hij of zij kan de 
reanimatie al starten in afwachting van 
de aankomst van de nooddiensten. 
Maar EVapp doet meer: zo bekijkt de 
applicatie ook bij elke oproep of er een 
AED in de nabijheid is en begeleidt hij 
een vrijwilliger tot bij het toestel. 

Intussen hebben zich al 250 
personen zich geregistreerd als 
vrijwilliger, waarvan een kleine 200 
zijn geverifi eerd.  Iedereen met een 
medische opleiding of een opleiding 
reanimeren en defi brilleren (zoals 
onder meer van het Rode Kruis) kan 
zich opgeven als EVapp-vrijwilliger. 
Heb je voorgaande jaren zo’n opleiding 
gevolgd, maar twijfelde je nog? Dan 
kan je je nog steeds registreren! Een 
attest of brevet is 5 jaar geldig. En de 
Europese Reanimatieraad heeft alle 
reanimatiediploma’s die geldig waren 
tot in 2020, allemaal met één jaar 
verlengd. 

AED-toestellen

Het  gebruik van een AED kan de 
reanimatie ondersteunen. Daarom 
heeft het stadsbestuur in het verleden 
in alle deelgemeenten AED’s voorzien. 
Er wordt binnenkort nog een extra AED 
geplaatst in Wortel-Kolonie. 
Heb jij als bedrijf of als vereniging 
ook een AED? Laat deze dan offi cieel 
registreren en ook publiek toegankelijk 
maken. De stad werkt aan een 
reglement om ondersteuning en 
toelagen te bieden aan verenigingen, 
bedrijven of zelfstandigen uit de 
medische sector die hun AED publiek 
toegankelijk maken. Zo kunnen alle 
eigenaars met een minimale kost het 
netwerk versterken.

Meer info:
• Dienst samenleving - 
 samenleving@hoogstraten.be
• EVapp - www.evapp.org

GEZONDHEID

Hoogstraten hartveilige gemeente
Jaarlijks worden in België 11.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand, 
op straat, het werk of thuis. België heeft een goed uitgebouwd systeem 
van urgentiediensten, die gemiddeld binnen 8-12 minuten ter plaatse zijn, 
maar Hoogstraten heeft een zeer uitgebreid grondgebied. Als je er rekening 
mee houdt dat de overlevingskansen van een persoon met hartstilstand 
elke minuut achteruitgaan met 7 tot 10 %, begrijp je dat een onmiddellijke 
reanimatie veel meer overlevingskansen biedt. Omstaanders kunnen dus het 
verschil maken tussen leven en dood, tussen snel herstel en een blijvende 
handicap!

•

Kom op tegen Kanker
Tijdens het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker zal er dit jaar geen 
traditionele huis-aan-huisverkoop worden gehouden. De plantjesverkoop zal 
volledig online gebeuren.
Wil je een mooi plantje in huis halen en tegelijk de strijd tegen kanker steunen? 
Koop dan tussen 1 september en 20 september een azalea voor Kom op tegen 
Kanker. Leg een plantje in je winkelmandje via www.plantjesweekend.be. Ook de 
betaling gebeurt online. Je kan je azalea tussen 26 en 30 september afhalen. 
Meer info: www.hoogstraten.be/plantjesverkoop.

Hoogstraten hartveilige gemeente

HOOGSTRATEN
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Met het gemeenschapscentrum 
willen we een positief en standvastig 

verhaal brengen. De tijden zijn door 
de coronacrisis momenteel onzeker en 

de kans op last minute annuleringen 
dit najaar te groot. Daarom hebben 

we besloten om GC Hoogstraten terug 
op te starten in 2021. op 30 december 

2020 openen we onze deuren weer 
met de eindejaarsconferentie van 

Kamal Kharmach. Alvast iets om naar 
uit te kijken. De ticketverkoop start op 

maandag 12 oktober. 

Binnenkort zal je via verschillende 
kanalen meer info ontvangen over het 
verkorte culturele seizoen. We kunnen 
alvast verklappen dat het een heerlijk 
druk voorjaar zal worden met comedy, 
theater, muziek en een bubbelfestival 

speciaal op maat van deze tijd.

Hou alvast onze website in de gaten 
voor de laatste updates: 

www.hoogstraten.be/gchoogstraten

Jouw portie 
cultuur

dicht bĳ  huis

Digidak
De voorbije maanden ondervond je het regelmatig: voor heel wat activiteiten werd 
er naar een digitaal alternatief uitgeweken. Maar niet voor iedereen is het even 
vanzelfsprekend om plots alles digitaal te doen. Als je hierover meer wil weten, 
kan je in Hoogstraten en Meerle bij Digidak heel wat cursussen volgen waar je de 
basis van computergebruik en populaire digitale toepassingen leert. Dit gebeurt in 
kleine groepjes, ieder op een eigen toestel zodat je echt les op maat krijgt.

Praktisch:
Inschrijven voor de cursussen kan op volgende momenten:
• Digidak Meerle (Gemeenteplein 3, Meerle)
   Maandag 7 september, 14.00 – 16.30 uur
   Maandag 14 september, 13.30 – 16.30 uur 
• Digidak bibliotheek (Lindendreef 1b, Hoogstraten)
   Dinsdag 8 september, 10.00 - 12.00 uur
   Vrijdag 11 september, 9.00-12.00 uur

Deelname is gratis, je betaalt enkel vijf euro waarborg.
Meer info: www.digidak.be – hoogstraten@digidak.be – tel. 014 71 11 03
Meer info over het internetcafé in Stede Akkers en Meerle: tel 03 340 16 30 of in de 
Centrumkrant

Wonen in 't 
Gastenhuys

Weinigen is het wellicht ontgaan dat de bouw van ’t Gastenhuys ondertussen is 
gestart. Op het gelijkvloers van dit energievriendelijk zorgcomplex komen een 
aantal zorgverlenende diensten zoals het Huis van het Kind (met onder meer Kind 
& Gezin, de Opvoedingswinkel, peuterspeelpunt de Speelbabbel), Centrum voor 
geestelijke gezondheid, een nierdialysecentrum, …
Op de 1ste, 2de en 3de verdieping komen 35 assistentiewoningen. 

Interesse in een assistentiewoning? 
Houd het info’zine van oktober dan zeker in de gaten. Daarin kom je meer te weten 
over hoe de nieuwe assistentiewoningen er zullen uitzien en hoe je je kandidaat 
kan stellen. Deze informatie zal in oktober ook verschijnen op de facebookpagina 
en de website van stad Hoogstraten. 

BERICHTEN
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Fietsbieb 
Hoogstraten
Stel je voor, een bib zonder boeken maar met 
fi etsen! Het kan! De Fietsbieb geeft gezinnen 
met jonge kinderen de kans om dagelijks 
gebruik te maken van kinderfi etsen tegen een 
lage prijs. Leden van de Fietsbieb kunnen een 
jaar lang een fi ets lenen. Tweedehands, maar 
tiptop in orde. De geleende fi ets kan je later 
inwisselen voor een ander exemplaar uit de 
Fietsbieb. 

Praktisch 

Openingsuren: elke tweede zaterdag van de 
maand van 09.30 tot 11.30 uur
Adres: Karel Boomstraat 44 2320 
Hoogstraten
Meer info: www.hoogstraten.be/fi etsbieb

Goe
Bezig!
De jeugdbewegingen in Hoogstraten maakten 
er een onvergetelijke zomer van vol met 
leuke, maar vooral ook veilige activiteiten. De 
leiding van onze jeugdbewegingen moesten 
vaak creatieve oplossingen  bedenken om 
alles op een veilige manier te organiseren. 
Bedankt voor jullie inzet, goe bezig! 

Praatpunt
Op woensdag 2 september herstart Praatpunt in Hoogstraten. 
Praatpunt is er voor iedereen die al wat Nederlands kan spreken, 
maar nog wil oefenen. Je praat in kleine groepjes over verschillende 
onderwerpen.  Deelname is gratis en iedereen is welkom!
Praatpunt Hoogstraten zoekt nog extra vrijwilligers. Wil jij graag 
anderstaligen ondersteunen en hen de nodige oefenkansen geven? 
Laat het ons even weten via samenleving@hoogstraten.be. Wij 
bieden gezellige, boeiende en leerzame avonden!

Praktisch
Wanneer: Iedere woensdagavond van 19.00u tot 21.00u 
(behalve tijdens de schoolvakanties). 
Locatie: Gemeentelijke basisschool, Gravin Elisabethlaan 
21 te Hoogstraten. 

Let op, de heropstart van Praatpunt is onder voorbehoud 
van de geldende maatregelen. Wil je in september 
graag deelnemen? Contacteer vooraf even de dienst 
samenleving: 03 340 19 59 | samenleving@hoogstraten.be

Goe

KSA Hoogstraten
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Jeugdleesgroepen 
van de kinder- en jeugdjury
Gezellig samenkomen, nieuwe vrienden maken en ondertussen een aantal 
topboeken ontdekken: daar staat de Kinder- en Jeugdjury in Hoogstraten voor. 

Hoe kan je deelnemen? 
Als jurylid lees je in de periode van oktober tot en met maart acht boeken. Op die 
manier beleef je allerlei avonturen, zoals het verijdelen van een aanslag bij een 
uitgeverij van Japanse strips of op veldtocht trekken met het leger van Napoleon. 
Ook ontdek je heel wat minder verwachte lectuur zoals gedichten en informatieve 
boeken. Vier keer kom je met de andere juryleden van jouw leeftijd samen om twee 
boeken te bespreken. Als je de acht boeken gelezen en besproken hebt, stel je je 
eigen rangschikking op, met het beste boek bovenaan. Door het oordeel van alle 
juryleden samen te leggen ontdekken we welke boeken het allerbeste zijn. Deze 
uitslag maken we op een feestelijke manier bekend. Nieuwsgierig? Kom dan zeker 
naar de startsessie.

Praktisch
Start Kinder- en jeugdjury – woensdag 30 september om 13.30 uur in BiB 
Hoogstraten – gratis – niet inschrijven – voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 
jaar.

Workshop 
vinylsnijden
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 ga je zelf aan de slag. Het 
is de bedoeling om regelmatig een 
workshop te organiseren zodat je zelf 
kan ondervinden hoe het is om met een 
3D-printer of lasercutter aan de slag te 
gaan.
De eerste in het rijtje wordt een 
workshop vinylsnijden. Je leert hoe je 
met Inkscape een eigen T-shirtontwerp 
kunt tekenen en snijdt dit uit met de 
vinylcutter. Nog even onder de pers 
leggen en je gaat met je zelf ontworpen 
T-shirt naar huis.

Praktisch: 
Workshop vinylsnijden in 
samenwerking met Fablab Factory.  
Wanneer: dinsdag 29 september om 
19.30 uur in BiB Hoogstraten.
Prijs: 5 euro
Hoe deelnemen: vooraf inschrijven 
verplicht aan de bibbalie of 
via www.hoogstraten.be/
vormingbib. Er kunnen maximum 10 
personen deelnemen vanwege de 
coronamaatregelen.
Breng een T-shirt mee.

BIB

SPELLETJES TE LEEN
Vanaf september kan je in de hoofdbib niet alleen boeken, dvd’s en 
computergames lenen, maar ook gezelschapsspelletjes. Het volledige 
overzicht vind je op www.hoogstraten.bibliotheek.be. De uitleen-
termijn bedraagt vier weken, net zoals bij de andere materialen.
Ben je op zoek naar enkele uren gezelligheid? Kom dan zeker eens in dit 
nieuwe aanbod snuisteren.
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ONDERWIJS

Wie komt in aanmerking?
• Al de schoolgaande kinderen die 

wonen in Hoogstraten en geen 25 jaar 
zijn.

• En die beantwoorden aan één van de 
volgende criteria:
- kinderen met verhoogde 

tegemoetkoming;
- collectieve schuldenregeling (of 

budgetbeheer);
- onder toezicht CBJZ.

Wat is het bedrag per kind?
• Kleuter onderwijs 40 euro/schooljaar
• Lager onderwijs 40 euro/schooljaar
• 1ste graad secundair onderwijs: 60 

euro
• 2de, 3de en 4de graad secundair 

onderwijs 80 euro
• Hoge school: 200 euro

Waar kan je de onderwijscheque 
aanvragen?
• De aanvraagformulieren worden via 

de basisscholen verspreid
• Voor de secundaire scholen en hoge 

scholen worden er proactief brieven 
naar rechthebbenden verzonden.

We willen ervoor zorgen dat iedereen 
die er recht op heeft, ook effectief 
gebruik van maakt.

Praktisch:
• Vanaf 1 september kan je een 

aanvraag indienen bij de sociale 
dienst, Jaak Aertslaan 7, 2320 
Hoogstraten. 

• Meer info:  
kindereneerst@hoogstraten.be

Onderwijscheque 
vergemakkelijkt toegang tot kwaliteitsonderwijs 

In Hoogstraten is er een grote toename van kansarmoede bij (jonge) gezinnen. 
De verklaringen voor deze toename zijn niet eenduidig en vragen een aanpak 
op verschillende levensdomeinen. Het stadsbestuur van Hoogstraten neemt de 
uitdaging aan om dit probleem aan te pakken. In de eerste plaats wordt initiatief 
genomen om op financieel vlak bij te springen. 

Voor ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben, kan elke factuur stress met 
zich meebrengen. De kosten voor onderwijs stoppen niet bij het inschrijvingsgeld, 
denk maar eens aan de boeken, materialen, kampen/meerdaagse uitstappen,...
Stadbestuur 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.  

Een nieuwe website 
voor elke Hoogstraatse 
gemeenteschool 

Met de start van het nieuwe 
schooljaar krijgt elke gemeentelijke 
basisschool van Hoogstraten een 
nieuwe website. Deze websites 
staan op een gemeenschappelijk 
technisch platform en volgen 
dezelfde logica. Hiermee willen 
we de samenhang tussen onze 
vier scholen benadrukken.  Onze 
gemeentescholen zijn immers 
verbonden door hun gedeelde visie, 
regelgeving, ….Tegelijkertijd legt 
elke school zijn eigen accenten. En 
ook dat is op de websites duidelijk 
te merken, want elke school kan de 
inhoud van de website vrij invullen.

Deze websites vormen een platform 
waarop ouders, leerlingen en 
leerkrachten moeiteloos hun 
weg vinden en de scholen leren 
kennen. Zowel stad Hoogstraten 
als het schoolpersoneel heeft deze 
zomervakantie hard gewerkt om dit 
mooie resultaat neer te zetten. 

Je kan onze scholen ontdekken via:

• www.hoogstraten.be/
 t-dreefke 
•  www.hoogstraten.be/

gemeenteschool-hoogstraten
•  www.hoogstraten.be/de

-wijsneus 
•  www.hoogstraten.be/de

-meerpaal-kiekeboe 
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RODE KRUIS

Wij spraken met Christine, een 
brugfi guur die een zinvolle 
tijdsbesteding zocht, en een aantal 
uurtjes van haar vrije tijd in deze 
werking steekt. 

Ga jij als brugvrijwilliger helpen op 
vraag van de school of op vraag van de 
ouders?
"Alle aanvragen komen van de 
scholen zelf. Het zijn de leerkrachten 
die specifi eke noden omtrent 
bepaalde kinderen doorgeven aan 
de zorgcoördinator of de directie van 
de school. Na overleg met het CLB - 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
Hoogstraten en de ouders komen ze bij 
ons terecht.”

Gebeurt de begeleiding op school of bij 
de kinderen thuis?
"Bij kinderen uit de lagere school 
gaan we zoveel mogelijk naar hun 
thuis omdat we er op die manier ook 
de ouders bij kunnen betrekken waar 
mogelijk. Eigenlijk staan wij klaar om 
de rol van de ouders voor een stukje 
over te nemen, wanneer dat voor hen 
(tijdelijk) onmogelijk is omwille van een 
taalbarrière of omwille van hun privé
-situatie (bijv. langdurige ziekte van een 
ouder of kansarmoede). Wij vormen dus 
een brug tussen de schoolomgeving en 
de thuisomgeving.."

Is begeleiding enkel mogelijk voor 
kinderen uit het lager onderwijs?
"Neen, ook kleuterscholen kunnen 
beroep doen op ons. Kleuterjuffen of 
meesters geven ons door waar ze de 
komende week rond zullen werken 

zodat wij het kindje alvast kunnen 
voorbereiden. ” 

Hoeveel uur per week word 
jij ingeschakeld voor het 
Brugfi gurenproject?
"Er wordt aan de vrijwilligers een 
engagement van minstens 1 uur per 
week gevraagd. Sommige vrijwilligers 
begeleiden meerdere kindjes per 
week. Per kind wordt op minimaal 
1 uur begeleiding ingezet. Het uur 
begeleiding betekent echter niet dat 
we 60 minuten enkel spenderen aan 
taken uit de klas. Is het huiswerk 
na een kwartiertje af, dan spelen 
we woordspelletjes of Scrabble 
voor kinderen. Zo blijft het allemaal 
een beetje plezant. We geven geen 
begeleiding tijdens schoolvakanties.”

Hoe groot is het Brugfi gurenproject in 
Hoogstraten?
"Er zijn momenteel 20 actieve 

brugvrijwilligers aan het werk die 31 
kinderen uit de lagere school en 2 
kleuters begeleiden. Maar we kunnen 
helaas niet alle kindjes helpen, 
want er zijn meer vragen vanuit de 
scholen dan dat we met de huidige 
groep vrijwilligers aan kunnen. Meer 
vrijwilligers zijn dus zeker welkom!"

Wat is er zo mooi aan deze 
vrijwilligersjob?
"We zien dat onze begeleiding het 
zelfbeeld van heel wat kinderen kan 
opkrikken. Als je ze bijvoorbeeld kan 
helpen met het voorbereiden van 
een spreekbeurt zie je ze helemaal 
openbloeien. Krijgen ze nadien goede 
punten? Dan zijn ze terecht heel fi er op 
zichzelf. Dat is waar je zelf voldoening 
uit haalt. Het is wetenschappelijk 
aangetoond dat dit ene uur per week 
een wezenlijk en blijvend verschil maakt 
voor de toekomst van deze kinderen.”

Praktisch:

Heb je interesse om zelf 
brugvrijwilliger te worden?

 • Je bent minstens 18 jaar, en je  
 werkt graag met kinderen.

 • Je hebt wekelijks minstens 1  
 uur tijd op een vast moment 
• Je beheerst de Nederlandse   
 taal goed.
• Je kan een attest van goed   
 gedrag en zeden voorleggen.

Neem dan contact op met Fons 
Gieles: 03 482 46 06 | voorzitter@
hoogstraten.rodekruis.be

Brugfi gurenproject 
Gezocht: enthousiaste vrijwilligers

Soms hebben kinderen het moeilijk op school. Een portie 
extra individuele begeleiding kunnen ze goed gebruiken. 
Zeker in deze tijden van afstandsleren in het kader van de 
coronamaatregelen. Het Brugfi gurenproject van het Rode 
Kruis legt de brug tussen de school en het gezin. Hierdoor 
krijgen kwetsbare kinderen extra leerkansen voor een betere 
toekomst.  

Heb je interesse om zelf 
brugvrijwilliger te worden?

 •
 werkt graag met kinderen.

© Pieter-Jan De Pue, Rode Kruis Vlaanderen
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‘t Gastenhuys
Nu het vroegere rusthuis volledig is 
afgebroken, is de aannemer gestart 
met het graven van de bouwput voor 
het nieuwe complex ’t Gastenhuys. Dit 
zorgt in augustus en september voor 
veel transport op campus Stede Akkers. 
Wees voorzichtig als je de campus 
komt bezoeken en betreed de werfzone 
zeker niet. Rond 21 september wordt 
de torenkraan voor het Gastenhuys 
geïnstalleerd.

Subsidies voor 
Hoogstraats 
erfgoed
“Willen we erfgoed behouden, dan 
moeten we het soms kunnen aanpassen 
aan hedendaagse noden. En dat is 
precies wat Hoogstraten doet: de stad 
heeft oog voor nieuwe projecten die de 
stads- en dorpskernen opwaarderen, 
zonder afbreuk te doen aan waardevol 
historisch erfgoed”, dat zegt Vlaams 
minister van Onroerend Erfgoed 
Matthias Diependaele.  Hij kende 
voor drie Hoogstraatse projecten een 
restauratiepremie toe: de tweede 
fase van de restauratie van de Sint
-Katharinakerk (3,45 miljoen euro), de 
renovatie van het Klooster van Meer 
(1,03 miljoen euro) en de renovatie van 
het Raadhuis in Meerle, het vroegere 
gemeentehuis (230.757 euro).

HOOGSTRATEN BOUWT

In deze rubriek brengen we op regelmatige basis verslag 
uit over de belangrijkste bouwprojecten die in Hoogstraten 
gebeuren of staan te gebeuren. In uitvoering van het 
meerjarenplan 2020-25 wordt er immers volop geïnvesteerd in 
nieuwe infrastructuur voor zorg, jeugd, verenigingen en vrije 
tijd.

Nieuwe speelplaatsen
voor Hoogstraatse en Wortelse scholen

Als de leerlingen van de gemeenteschool in Hoogstraten en De 
Wijsneus in Wortel begin september terugkeren, dan zullen ze 
grote ogen trekken. De speelplaatsen van deze scholen hebben 
een metamorfose ondergaan. Deze nieuwe speelplaatsen 
zijn groen, duurzaam en bewegingsvriendelijk en nodigen de 
kinderen actief uit om op ontdekking te gaan.
Voor de vernieuwing kreeg de stad onder andere steun van de 
Vlaamse regering. Ook de ouderraden droegen een steentje 
bij. Zij kochten spiksplinternieuwe speelelementen die de 
speelplaatsen compleet maken. De werken zijn nog niet helemaal 
klaar. Als de speelplaatsen officieel worden ingewijd, zal dat met 
de nodige luister gebeuren.

Elke school kreeg de gelegenheid om zijn eigen accenten te 
leggen. In Hoogstraten ligt de focus op sportbeleving en spelen. 
Op bepaalde plaatsen werd daarvoor de stenen oppervlakte 
doorbroken. In Wortel wordt volop gekozen voor ontharding en 
spelprikkels. Samen met kinderen, leerkrachten en ouders werd 
een speelplaats getekend die nog maar voor de helft uit stenen 
verharding bestaat en voor de rest wordt ingevuld met speelzones 
die worden ingevuld met speelzand, boomschors en groen. 

Met vuile voeten de klas in? In Wortel mag het!



14 | INFO’ZINE Hoogstraten 09/2020

Korte Keten fietsroute 
Passie, vakmanschap, liefde voor het 
product. Dat is de drijfveer van de 
Hoogstraatse lokale producenten. 
Met de Korte Keten fi etsroute maak je 
kennis met de man en vrouw achter de 
Hoogstraatse producten. Combineer de 
fi etsknooppunten naar eigen ‘smaak’. 
Je doorkruist het hele Hoogstraatse 
grondgebied: de route brengt je vanuit 
het centrum van Hoogstraten, naar 
de 'Pampa' op het randje van Wortel
-Kolonie of naar het meest noordelijke 
puntje in Meersel-Dreef. IJs van blauwe 
bessen, Mjeelse pulled pork kroketjes 
of pittige kiwibessen-gin? Hoogstraten 
heeft het allemaal: verrassende smaken 
met de vertrouwde Hoogstraatse 
kwaliteit.

DE Z   MER VAN
Hoogstraten

De zomer van Hoogstraten 
gaat door in september

Net nu iedereen hoopte dat het coronavirus ons tijdens de zomer toch even met rust zou 
laten, stak het virus nog een tandje bij. De nieuwe maatregelen zorgden ervoor dat we onze 

vakantieplannen moesten aanpassen. 
Met dank aan de creativiteit van onze Hoogstraatse ondernemers slaagden we erin 

onze activiteiten tijdens de zomer van Hoogstraten coronaproof te maken. 
Ook in september kan je zomers genieten in eigen stad. 

Laat je inspireren met onderstaande tips:

Bierwandelingen
Eerder dan gepland, starten ook de 
Winterse bierwandelingen weer op 
vanaf september. Deze najaarseditie 
blijft wel trouw aan haar vroegere 
formule: een fi kse wandeling 
gecombineerd met  verschillende 
streekbieren en een heerlijke maaltijd. 
Vooraf reserveren is noodzakelijk.
In september staan er ook nog twee 
Culinaire bierwandelingen op het 
programma. Onze Hoogstraatse 
biersommelier neemt je mee voor een 
smakelijke route doorheen het centrum 
van Hoogstraten. Onderweg wordt 
de wondere wereld van een perfect 
geserveerd glas streekbier voor je 
ontrafeld, terwijl een driegangenmenu 
en vijf verschillende streekbieren op 
je staan te wachten. Een exclusief 
Hoogstraats proefglas maakt de 
ervaring compleet. Reserveren kan 
individueel of in bubbel. Sluit aan op 
vrijdag 11 of 18 september.

Zelfplukbeleving
Nog tot half september pluk je zelf 
je eigen portie blauwe bessen in 
Minderhout. Elke woensdag- en 
zaterdagnamiddag wordt het 
bessenveld opengesteld. Uitpuffen 
kan in de tuinbar waar je proeft van het 
exclusief ijs van blauwe bessen (een 
coproductie van het Zoete Begijntje & 
Local Harvest) of kom genieten van een 
glas blauwe bessen schuimwijn. Een 
zalige zomerse namiddag in het groen? 
Dat kan op Hal! 

Picknickroute
Zalig ontspannen op de fi ets, 
verrassende lokale hapjes, verfrissende 
drankjes en prachtige landschappen. 
Dit zijn de sleutelwoorden voor de 
picknickroute van La Belle Belgique. 
Uitgerust met een fantastische 
picknickmand proef je Hoogstraten. 
En dat mag je letterlijk nemen. 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 ontdek je 
de heerlijke gerechten en producten uit 
Hoogstraten. Zorgeloos genieten staat 
hier voorop. 
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Culinaire Fietsroute
Naar goede gewoonte biedt de Culinaire 
Fietsroute je een heerlijk menu, een 
ontspannen fi etstocht en een prachtig 
groen decor.  Je start in Hoogstraten met 
een stevig ontbijt, je fi etst vervolgens 
naar het hoofdgerecht in Wuustwezel en 
je eindigt opnieuw in Hoogstraten met 
een zalig dessert. 
Nog tot eind september blijft de 
Culinaire Fietsroute actief, telkens 
op donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag. Vooraf reserveren is 
noodzakelijk.

Speuren 
langs het kasteel
Aan de hand van vragen, tekeningen en 
opdrachten kunnen de kids op pad voor 
een spannende speurtocht langs het 
kasteel van Hoogstraten. De speurtocht 
is er voor kinderen vanaf 6 jaar. Met 
een beetje hulp van mama of papa 
brengen ze de tocht beslist tot een goed 
einde. De zoektocht is gratis. Je kan 
het deelnameformulier downloaden of 
ophalen bij Toerisme Hoogstraten.
Voor alle deze activiteiten geldt 
uiteraard wel dat je de geldende 
coronamaatregelen in acht neemt!

Meer info: Toerisme Hoogstraten – 
03 340 19 55 – www.hoogstraten.be/
dezomervanhoogstraten 

Hoogstraten in groenten & bloemen 

slaat een brug
Dat we voor de editie 2020 op zoek moesten gaan naar een andere 
invulling van één van de meest bezochte toeristische evenementen van 
Hoogstraten was duidelijk. VVV en stad Hoogstraten bereiden een speciale 
editie van Hoogstraten in groenten & bloemen voor waarmee we een brug 
bouwen naar een volgende editie. De samenwerking tussen de vrijwilligers 
creëerde altijd een bijzondere sfeer en ervaring en heeft tot prachtige 
resultaten geleid. Met de nieuwe maatregelen die eind juli van kracht 
werden, is het organisatieteam opnieuw een andere weg ingeslagen. Ook 
nu nog steeds met de vrijwilligerswerking voorop, maar in een andere 
vorm. Ontwerper Tom De Houwer paste zijn concept naar aanleiding van de 
nieuwe maatregelen een extra keer aan voor deze bijzondere editie. 

Dit jaar wordt er samengewerkt aan een fl orale creatie waar beweging in 
zit, het zal iets helemaal nieuw zijn en nooit gezien in Hoogstraten. Het 
werk zal niet live te bewonderen zijn in het straatbeeld, maar iedereen die 
wil, zal het wel kunnen zien. Wat het precies wordt, dat is voorlopig nog een 
verrassing.

De fotowedstrijd die werd uitgeschreven in het kader van Hoogstraten in 
groenten & bloemen 2020 loopt intussen en zal haar bekroning kennen 
tijdens het derde weekend van september. Wie nog wil deelnemen kan zijn 
fototoestel boven halen en op zoek gaan naar fotogenieke groenten, fruit 
en bloemen in de omgeving van Hoogstraten. Breng je eigen (groenten)
tuin, een wilde bloemenweide, een uniek gewas, een geweldige oogst, 
een fl orale creatie, … in beeld en wie weet win je een leuke prijs. Je kan 
deelnemen door je kiekje te sturen naar toerisme@hoogstraten.be. 

Benieuwd naar deze bijzondere editie? Houd onze website zeker in de 
gaten: www.hoogstraten.be/groentenenbloemen.
Je kan Hoogstraten in groenten & bloemen ook volgen op Instagram en 
Facebook. Zo blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.  
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MILIEU

Infoavond 

Restlozingen landbouw 
in stroomgebied
Het Merkske
Het Merkske is aangeduid als speerpuntgebied 
binnen het Vlaams en Europees waterbeleid.   
Naast het saneren van huishoudelijke lozingen, 
het verbeteren van de beekstructuur en het 
tegengaan van de waterschaarste, willen we ook 
de reststromen van de landbouwsector in kaart 
brengen en oplossingen aanreiken.
Samen met de buurgemeenten Merksplas en 
Baarle-Hertog, wil Hoogstraten samen met 
de landbouwers binnen het stroomgebied 
van Het Merkske inzetten op een nieuwe 
proactieve benadering. Een pilootproject binnen 
Vlaanderen!
Op twee infoavonden zal het project worden 
toegelicht. Omwille van het coronavirus vragen 
we je op voorhand in te schrijven.

Praktisch:

• Maandag 14 september 2020 om 20.00 uur 
– GC De MARc/kT, Markt 1 te Merksplas - 
inschrijven via milieu@merksplas.be

• Donderdag 17 september 2020 om 20.00 
uur – zaal de Welgezinde, Vrijheid 149 te 
Hoogstraten – inschrijven via Dorothy.
Senepart@hoogstraten.be / 03 340 19 11

Ons recyclagepark
in tijden van corona
Vanaf 1 augustus mogen weer alle afvalstromen toegeleverd 
worden op ons recyclagepark. Ook de levering van asbest is 
weer mogelijk, maar pas op:  asbest moet voortaan verplicht 
verpakt worden. Asbest verpakken doet u in transparante,  plastic 
(bouw)folie van minstens 0,1 mm dik. Deze vind je in alle doe-het
-zelf-zaken. Je kan je asbest ook thuis laten ophalen door IOK 
Afvalbeheer. Kijk voor alle info op www.iok.be/asbest.
Mogen wij je vragen om strikt de regels te eerbiedigen als 
je naar het recyclagepark komt? Volg de instructies van de 
recyclageparkwachters nauwgezet op. 

Recyclagepark Hoogstraten
Krekelstraat 14
2320 Hoogstraten
03 315 93 17

Afvalzakken
Groene zakken (voor restplastiek) en bigbags voor GFT-afval zijn te 
koop op het recyclagepark.

Wens je PMD-zakken te kopen? Die vind je bij volgende handelaars: 
• Carrefour Hoogstraten
• Krantenwinkel Kiosk (Hoogstraten)
• 't Winkeltje (Meerle)
• Prima Van Boxel (Meerle) 
• Colruyt Hoogstraten

De rioleringswerken aan de Meerleseweg in Meer zijn gestart op 4 augustus. Ze zullen 
ongeveer 13 maanden duren. Ter hoogte van het kruispunt Zandbergstraat-Meerleseweg is 
een droogzuiginstallantie geplaatst. Om de riolering te kunnen plaatsen dient immers het 
grondwaterpeil worden verlaagd. Om verspilling van bemalingswater te voorkomen heeft het 
stadsbestuur een container geplaatst. Zowel particulieren als bedrijven (landbouw) kunnen van 
dit bemalingswater gebruik maken. De container heeft een inhoud van 40.000 liter en er zijn 
de nodige koppelstukken aangebracht.  Het water is niet drinkbaar, maar kan perfect worden 
gebruikt voor de bevloeiing van tuinen en akkers.
Vragen over de riolerings- en wegenwerken kunnen tijdens kantooruren worden gesteld aan het 
contactcenter van Aquafi n op 03 450 45 45 of contact@@aquafi n.be

Container voor bemalingswater

Praktisch:



INFO’ZINE Hoogstraten 09/2020 | 17

Voor de meeste burgers in onze streek 
bleef deze oorlog een tijdlang ver van 
hun bed, totdat de Duitse troepen 
op 10 mei 1940 België binnenvielen. 
Wanneer in de dagen daarna de 
eerste slachtoffers op Hoogstraats 
grondgebied vielen, werd de oorlog 
plots realiteit. Een getuigenis: “Die 
Stuka’s fl oten verschrikkelijk als ze 
neerdoken. Dat was een vreselijk 
geluid. Wij waren ondertussen in de 
kelder gevlucht, maar zoiets hadden 
we nog nooit meegemaakt. Het daverde 
zodanig dat we dachten dat er ééntje op 
ons huis zou vallen.”

‘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 
fi lmfragmenten, 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 deelgemeenten 
even terug tot leven gebracht. 

Uniek is een kort fi lmfragment 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. 

De tentoonstelling “Hoogstraten 40-45” 
werd verwezenlijkt in samenwerking 
met VZW Erfgoed Hoogstraten.

Praktisch:
Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9
2320 Hoogstraten
03 340 19 80
museum@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be/museum

Hoogstraten

40-45
Van 1 augustus tot 1 

november 2020 loopt in 
het Stedelijk Museum 
de fototentoonstelling 

‘Hoogstraten 40-45’. De 
Tweede Wereldoorlog begon 

offi cieel op 1 september 
1939 toen Duitsland Polen 

binnenviel. Twee dagen later 
verklaarden het Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk aan 
Adolf Hitler de oorlog. Een 

oorlog die zou uitgroeien tot 
een confl ict dat Europa als 

geen ander zou tekenen.

Een militair van de SS-Verfügungsdivision die 
vordert in het grensgebied tussen Breda en 
Hoogstraten. Eenheden van deze te duchten 
divisie trokken zo op 13 mei 1940 door Meerle 
en Meersel-Dreef in de richting van Zundert en 

verder door naar Zeeland.

Vluchtende Nederlandse troepen in 1940 voor het Klein Seminarie in Hoogstraten

MUSEUM



18 | INFO’ZINE Hoogstraten 09/2020

1

Terugblik
1. Infopunt Sint-Katharinakerk
 Sinds 30 juli staat het infopunt 

voor de verbouwingen van ‘ons 
Katrien’ te blinken op de Vrijheid. 
Je krijgt er een mooi beeld van 
de werken aan onze prachtige 
Sint-Katharinakerk. Je kan het 
infopunt dagelijks bezoeken 
(tijdens de openingsuren van 
Toerisme Hoogstraten).

2. Hittegolf
  Zon in overvloed. Voor veel 

mensen zijn warme dagen aan-
genaam, maar voor kwetsbare 
groepen zoals ouderen zijn ze 
vaak hinderlijk en zelfs gevaarlijk. 
In het kader van het warmteplan 
deelde vrijwilliger Gerda van het 
lokaal dienstencentrum waterfl es-
jes uit. 

3. LDC Meerle
 Sinds juli is er in de refter van 

Vrije Basisschool De Klimtoren 
in Meerle terug elke dinsdag- en 
woensdagvoormiddag een buurt-
babbel van 10.00 tot 12.00 uur. 
Niet knus dicht bij elkaar, maar 
wel op veilige afstand. Woensdag-
middag kan je ook genieten van 
een maaltijd. Meer info: diensten-
centrum@hoogstraten.be

4. Een zomer vol spel en plezier! 
De speelpleinwerking en zomer-
kampen waren een groot succes. 
De animatoren gaven heel de 
zomer lang het beste van zichzelf 
om de Hoogstraatse jeugd een 
onvergetelijke tijd te bezorgen 
met de nodige veiligheidsmaatre-
gelen.

5. Speelbox
 Huis van het Kind Hoogstraten 

verdeelde tijdens de zomerva-
kantie speelboxen aan kinderen 
van kwetsbare gezinnen. In totaal 
werden er 72 speelboxen gevuld 
voor kinderen van 1 tot 12 jaar. Tij-
dens de coronacrisis is wat extra 
speelplezier zeker welkom.

2

3
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Inge Geerts, wonend aan de Oude 
Meerleseweg in Meer, heeft gezien 
dat de foto van de fotowedstrijd 
van het juli-augustusnummer is 
genomen aan het fi etspad langs 
de Mark in Meersel-Dreef. Zij wint 
een Hoogstraatse cadeaubon, af 
te halen bij Toerisme Hoogstraten 
vanaf 10 september 2020.

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord tot 20 september 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.

Nieuwe foto

4



WWW.IKO-DEKUNSTACADEMIE.BE




