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BESTE LEZER

We hebben al vaker gehoord dat er licht is aan het einde van de
tunnel. Maar nu lijkt het eindelijk zover te zijn. Onlangs heeft
de regering een nieuw stappenplan aangekondigd om onze
samenleving in verscheidene stappen open te stellen. Op de
dag dat dit INFO’ZINE verschijnt (26 april) mogen we weer gaan
winkelen en kunnen we ook weer naar de kapper, de schoonheidsspecialist of nagelstylist gaan.
Op voorwaarde dat de situatie in de ziekenhuizen verbeterd
is, mag op 8 mei een groot aantal dingen weer plaatsvinden in
de buitenlucht. Dan kunnen we weer genieten van een heerlijk
terrasje en geldt ook de nachtklok niet meer. Bovendien mogen
we dan weer in groep buiten sporten. De regering kijkt al verder
naar de toekomst en spiegelt ons voor dat we vanaf juni weer
kunnen overgaan naar een min-of-meer normale samenleving.
Wij snakken er allemaal naar om weer normaal te kunnen
leven. Ook het stadsbestuur van Hoogstraten zou niets liever
willen dan dat deze mooie vooruitzichten kunnen waargemaakt
worden. De ervaring heeft ons echter geleerd om een beetje
voorzichtig te blijven. Het coronavirus circuleert nog sterk in
onze maatschappij en de situatie in de ziekenhuizen is op dit
moment nog kritiek (hopelijk niet meer op 8 mei). Het blijft essentieel om de coronamaatregelen te blijven naleven en onszelf
en onze medemensen niet in gevaar te brengen. Willen we onze
vrijheid herwinnen, dan moeten we er de volgende weken in
volle overtuiging voor kiezen om ons verlangen naar vrijheid
nog even te beteugelen.
Ondertussen loopt de vaccinatiecampagne van onze inwoners
steeds vlotter. Het blijft jammer dat we geen vaccinatiecentrum
in Hoogstraten hebben mogen oprichten. Weelde Depot is een
heel eind van ons verwijderd. Gelukkig hebben we een prima
regeling uitgewerkt voor de mensen die niet zo vlot kunnen
reizen. Lees er alles over op pagina 10.
Ik wil tenslotte nog een oproep doen om je zeker te laten vaccineren. Alle experts zijn het erover eens: de vaccins die in ons
vaccinatiecentrum worden toegediend, zijn veilig en effectief.
Als je een uitnodiging krijgt, ga er dan op in. Want je beschermt
niet alleen jezelf tegen COVID-19, je zorgt er ook voor dat je
naasten niet besmet raken. Ik wil je alvast hartelijk danken voor
je verantwoordelijkheidszin. Zorg voor jezelf en blijf gezond.

Piet Van Bavel
Schepen van Stadsprojecten en Patrimonium
Voorzitter Bijzonder Comité voor de sociale dienst

MILIEU

CurieuzeNeuzen in de tuin
De hitte- en droogterecords volgen
elkaar op, en dat laat zich ook meer en
meer voelen in jouw tuin. Hoe wapenen we onze tuinen, parken, akkers en
natuurgebieden beter tegen de droogte,
en blijft je tuin tijdens een hittegolf
koel? Dat onderzoekt CurieuzeNeuzen
in de Tuin. Met innovatieve technologie
brengt het onderzoek een halfjaar lang
de hitte en droogte in heel Vlaanderen
in kaart.

Hoogstraten meet mee
Wij vinden het belangrijk om onze
stad in dit onderzoek mee in kaart te
brengen. Hitte en droogte zijn immers

razend actueel en belangen ieder van
ons aan. Daarom financieren we zes
meetpunten, één in elke deelgemeente.
Op elk meetpunt meet een slimme
sensor de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem. Deze sensor stuurt
dagelijks data door naar de Universiteit
Antwerpen. Tijdens het project zal een
interactieve stippenkaart op
www.standaard.be/curieuzeneuzen de
resultaten weergeven, zodat iedereen
de hitte en droogte kan opvolgen.
Met onze Hoogstraatse meetpunten ben
ook jij zeker van een meetpunt in jouw
buurt!

De processierups komt er weer aan
Nog even en het is weer zover: de processierups maakt haar intrede. Sinds de opkomst van de processierups maken
we in Hoogstraten optimaal gebruik van de juiste bestrijdingsmiddelen, zoals het stimuleren van natuurlijke vijanden
en het beschermen van onze biodiversiteit. Die maatregelen zetten we ook dit jaar verder.

Wat kan je zelf doen?
In je eigen tuin kan je de natuurlijke vijanden van de processierupsen extra kansen geven. Laat in een hoekje het
gras wat langer groeien of voorzie enkele dichte struiken. De ongewervelden die de rupsen aanpakken, vinden hierin
hun leefgebied. Ook vogels houden van de beschutting van een heg of een struik. Lok ze nog meer naar je tuin door
een geschikte nestkast op te hangen.

Wat doe je beter niet?
Het omwikkelen van een boom met plastic folie heeft geen zin. Het idee achter de folie was dat rupsen hier niet
overheen zouden kruipen en daardoor hoger in de boom blijven. De praktijk heeft echter aangetoond dat ze er wel
overheen gaan of de folie zelfs gebruiken om hun nest te maken. Daarnaast stimuleert deze aanpak de processierups
om actief hun brandharen af te stoten, waardoor die net meer in de omgeving terechtkomen.

Vind je een nest? Meld dat dan
Nesten op je privé-terrein moet je zelf aanpakken. Ondervind je evenwel hinder van een nest op het openbaar domein, dan kan je dit melden via het meldingsformulier op onze website. Laat er je e-mailadres achter en we houden
je op de hoogte van wat er ondernomen wordt.
www.hoogstraten.be/meldingen
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Kijk uit voor

de Aziatische hoornaar
bevestigd werd. Als die melding positief
is voor een Aziatische hoornaar of voor
een nest, dan zullen speurders op zoek
gaan naar het nest.
Belangrijk: neem in het geval van een
nest ook een foto van het insect zelf,
zodat men het onderscheid tussen het
nest van een hoornaar of een andere
wesp kan maken.

Aziatische hoornaar

Hoe herken je een Aziatische
hoornaar of een nest?
Een Aziatische hoornaar lijkt op een
grote bij en is ongeveer 3,5 cm groot.
Ze is vooral zwart van kleur; de kop en
het achterlijf hebben opvallend oranje
plekken. De meest onderscheidende
factor zijn de poten. Die zijn half zwart
en half geel van kleur.

Sinds 2004 is de Aziatische Het nest van een hoornaar begint klein,
hoornaar ook in onze contreien maar breidt in de loop van de zomer al
te vinden. Deze invasieve exoot snel uit. De kleur van het nest is meestal
lichtbruin. In de zomer beginnen de
is zeer schadelijk voor de bio- hoornaars een tweede nest te maken.
diversiteit en landbouw. In het Dat bevindt zich meestal in een hoge
voorjaar begint de Aziatische boomtop in de buurt van het eerste nest
hoornaar met het maken van en kan uitgroeien tot één meter grootte.
nieuwe nesten in beschutte
plaatsen. Wat moet je doen als je denkt
een Aziatische hoornaar of
Onder het motto #kijkinuwkot een nest te zien?
is het belangrijk goed rond te
kijken in je omgeving of je een Probeer een foto van het individu of het
nest te maken en maak een melding
Aziatische hoornaar of een op www.vespawatch.be. Ongeveer 24
nest terugvindt bij jou in de uur na je melding kan je op de website
tuin of rond je huis. van Vespa-Watch bekijken of je melding

Let op!
Een Aziatische hoornaar kan
gevaarlijk uithalen. Hou dus
altijd ruim afstand van het nest,
ook wanneer het zich in een
tuinhuis bevindt.

Europese hoornaar
INFO’ZINE 05/2021 | 5

SAMENLEVING

‘Week van de

Groeilamp
16 tot 23 mei

Na meer dan 10 jaar ‘Week van de Opvoeding’ weten we het
zeker: dit gaat over meer dan ‘opvoeden’ alleen. Het gaat ook
over hoe we een omgeving creëren waarin het goed is voor
kinderen en jongeren om op te groeien. Het gaat ook om letterlijk
en figuurlijk ruimte maken om te groeien. Ook ouders en andere
opvoeders groeien in hun rol. Het is een proces, met topdagen en
dagen dat het wat minder gaat.
Elk jaar zeggen we in mei luid en duidelijk: een applaus voor iedereen die zich elke dag inzet om kinderen en jongeren te helpen
(op)groeien. Tijdens deze week gebruiken we de gloeilamp als
symbool hiervoor. De lamp schijnt een licht op opvoeden. Want
groot worden gaat niet helemaal vanzelf. Ouders, grootouders en
andere opvoeders zorgen er elke dag voor dat kinderen en jongeren opgroeien in een warme en positieve leefomgeving.
De lamp plaatst al die geweldige ouders en opvoeders, zoals begeleiders in de kinderopvang, leerkrachten …, in de belangstelling. Omdat ze dat dubbel en dik verdienen. De lamp zet ook de
plaatsen in de kijker waar je je licht kan opsteken als je het even
niet meer weet. Want ook dat is opvoeden: er is geen licht zonder
schaduw. En dat is oké! Er is hulp en advies als je dat wenst.

Huis van het Kind Hoogstraten
steekt een lampje bij
Op donderdag 20 mei organiseert het Huis van het Kind een
online infoavond ‘gezond opgroeien’, over eten en bewegen met
je peuter. Wat is voor baby’s en peuters gezonde voeding? En
hoe kan je je kind iets leren proeven en eten? Deze avond biedt
je informatie over eetgedrag en het samen bewegen met je kind.
Deelname aan de online infosessie is gratis, maar vooraf inschrijven is nodig. Je ontvangt vooraf een link om deel te nemen.
Verschillende organisaties hebben de handen in elkaar geslagen
en een uitgebreid aanbod van webinars en (online) workshops
voorzien op Vlaams niveau. Thema’s zijn o.a. risicovol spelen,
stress bij kinderen, jij en je puber en zelfvertrouwen bij kinderen.
Tot slot voorzien we nog een kleine verrassing voor de kinderen
zelf. Maar dat laten we je binnenkort zien.

Praktisch:
Je kan inschrijven via www.huisvanhetkindhoogstraten.be of
huisvanhetkind@hoogstraten.be
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Praatpunt bestaat tien jaar
Praatpunt is al tien jaar een plek waar anderstalige inwoners op een ongedwongen manier
Nederlands kunnen oefenen. Geen formele
Nederlandse les, maar wel een gezellige, rustige omgeving met een tas koffie, een koekje en
gemotiveerde vrijwilligers en anderstaligen.
Praatpunt is in tien jaar geëvolueerd naar een echte ontmoetingsplek. “In het begin kwamen er vooral vluchtelingen.
Hun Nederlands was soms nog te beperkt om een gesprek te
voeren. We hebben dan een minimumniveau Nederlands gevraagd om te kunnen deelnemen”, vertellen vrijwilligers Chris
Aerts en Chris Vermeir, die Praatpunt mee hebben opgestart.
De deelnemers komen uit alle hoeken van de wereld, hebben
veel vragen over het leven in ons land en zoeken hun weg in de
samenleving. Praatpunt is daardoor veel meer dan enkel Nederlands oefenen; het helpt nieuwkomers om zich te integreren en contacten te leggen. Er ontstaat vertrouwen, waardoor
er al vriendschappen voor het leven zijn gesmeed.
Er zijn ook veel plezante momenten. Zoals een Russische
vrouw die hier als arts werkte en heel goed Nederlands sprak,
maar haar patiënten niet begreep als ze haar vertelden dat
ze ‘een valling’ hadden of ‘iets aan hun tikker’. Bij Praatpunt
leren we met veel plezier typisch Vlaamse woorden aan.
Praatpunt heeft een tijdje stilgelegen, maar de anderstaligen
vroegen zelf om, ondanks te coronacrisis, toch iets te doen.
“Sinds januari zijn we daarom gestart met een onlineversie
van Praatpunt en sinds maart gaan we ook elke woensdagavond al wandelend Nederlands oefenen. Vanaf september
willen we graag terug normaal werken, liefst met een feest om
die eerste tien jaar Praatpunt te vieren!”
Wil je via Praatpunt je Nederlands oefenen of je als vrijwilliger inzetten? Neem contact op met integratiemedewerker An
Verhasselt via samenleving@hoogstraten.be.
Met dank aan vrijwilligers Chris, Chris, Gerd en Jef voor alle info

GEZONDHEID

Onze tips om
samen (meer)
te bewegen

Op zoek naar
een sportmaatje?
Heb je zin gekregen om samen te bewegen of sporten, maar ken
je in jouw omgeving niet direct iemand die mee wil doen? Of wil je
anderen graag helpen meer te bewegen, Schrijf je dan in bij het
‘contactpunt sportmaatjes’ van stad Hoogstraten. Je kan je aanmelden om samen te wandelen, joggen, fietsen of zwemmen. Het
contactpunt zal jou matchen met één of enkele andere kandidaten. Zo vormen we een groepje van twee of drie sportmaatjes. Na
uitwisseling van de contactgegevens (naam en telefoonnummer)
kunnen jullie dan onderling afspreken. Het contactpunt
sportmaatjes is er ook voor beginners zonder sportervaring!
• www.hoogstraten.be/sportmaatje
• Tel. 03 340 19 30 | frontoffice@hoogstraten.be

BV
van
d
de maan

Myriam Jacobs

Blijven bewegen is – in coronatijden meer dan
ooit - belangrijk om gezond en sterk te blijven.
In een gezonde mix wissel je zitten, staan en
bewegen af. Je hoeft daarvoor zelfs niet per se te
sporten. Het is perfect mogelijk om in en rond je
huis gezond te bewegen.
Als je aan het werk bent, van thuis uit of op je
werk, las dan af en toe beweegpauzes in en zoek
mogelijkheden om actief te zijn. Er zijn er veel.
Gebruik een stappenteller of een activity tracker
om jezelf te motiveren dagelijks een minimum
aantal bewegingen uit te voeren. Huishoudelijke
klusjes brengen vanzelf een dosis beweging met
zich mee. De ramen lappen, de auto wassen, stofzuigen of dweilen: met je favoriete muziek erbij
kan het zelfs een fijne work-out worden. Of zet
je hometrainer voor de tv, dan is bewegen geen
extra opdracht maar gewoon ontspanning.

Thuiswerken? Blijf er niet bij zitten!
• Blijf niet vastgekluisterd aan je scherm. Lang
zitten is niet gezond. Sta zeker elke 30 minuten
even recht om je benen te strekken.
• Ga regelmatig een glas fris water halen. Zo ben
je in beweging én kom je aan je aanbevolen
portie water van 1,5 liter per dag.
• Zet je printer of prullenbak niet onder je neus,
maar op een paar meter afstand. Dan moet je
wel even rechtstaan als je iets afdrukt.
• Telefoneer je veel of werk je met een tablet?
Dan hoeft dat niet per se al zittend. Staand - en
zelfs wandelend - lukt ook prima.

Myriam Jacobs uit Meer is de kleuterjuf van de ukkies en pukkies
in basisschool ’t Dreefke in Meersel-Dreef. Ze gaat elke dag met
de elektrische fiets naar school, een afstand van 7,5 kilometer.
“Ik doe dat al zowat twintig jaar. Met mijn dagelijkse fietstochtje
maak ik mijn hoofd leeg. Ik overloop mijn dag even voor mezelf
en als ik op school aankom, heb ik echt zin om aan mijn werkdag te beginnen. Ook ben ik dankzij het fietsen veel meer gaan
genieten van de natuur. Net voorbij recreatiedomein De Mosten
staat er een prachtige boom eenzaam in de wei. Dat plekje is voor
mij als Klein-Afrika. Het heeft iets magisch hoe ochtendlicht die
boom elke dag in een mooie gloed zet.”
“Ik ga ook twee keer per week joggen, ga op zaterdag zwemmen
met mijn dochter en doe er op zondag nog vaak een mountainbike-tochtje bij. Voor mij werkt het het best als ik volgens een
vast schema mijn sporten beoefen. Je kan ook naar de psychiater
of dokter gaan, maar voor mij is het sporten dé manier om mijn
zinnen te verzetten en zuurstof op te doen om positief in het
leven te staan.”
Myriams tip: “Tot mijn 30ste had ik nooit gedacht dat ik een kilometer zou kunnen joggen. Ik kon dat echt niet. Maar als er een wil
is, is er een weg. Door vol te houden en geleidelijk op te bouwen,
is het mij gelukt. En … dat ligt in het bereik van iedereen.”
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BERICHTEN

Zwerfkatten in
Hoogstraten

Hoogstraten
breekt uit
Hoogstraten werkt aan de ontharding
van het centrum en doet dat op de
meest zichtbare locatie van onze stad,
namelijk de Vrijheid.
We zullen tussen de Gravin
Elisabethlaan en de Karel Boomstraat
de boomspiegels maximaal vergroten.
Dat zijn de grondoppervlaktes rondom
de stam van de bomen, die van boven
toegankelijk zijn voor lucht en water.
De beschikbare parkeerplaatsen
blijven behouden, maar worden
teruggebracht naar de noodzakelijke
breedte. Waar nu bijvoorbeeld ruimte
is voor anderhalve auto, wordt een
meter kasseien weggenomen.
Hierdoor boeken we niet alleen
winst voor onze weerbaarheid
tegen de klimaatverandering en
de biodiversiteit, ook zullen de
beschermde Lindebomen in de Vrijheid
er wel bij varen.
Ook op andere locaties maakt
verharding trouwens plaats voor groen.
Onlangs werd in Minderhoutdorp
ter hoogte van de kruispunten met
de Schoolstraat en de Venhoefweg
verharding weggenomen om de
zichtbaarheid van de oversteekplaats
te vergroten.
Benieuwd waarom ontharden een
goede zaak is? Neem een kijkje op
onze website of lees het artikel in ons
volgende info’zine.
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Zwerfkatten zorgen soms voor overlast: opengekrabde vuilniszakken, geurhinder
door het 'sproeien', ... Soms vechten ze ook met huiskatten en brengen zo ziektes
over.

Sterilisatie en opvang van zwerfkatten
Het vangen en steriliseren van zwerfkatten is de enige efficiënte en
diervriendelijke oplossing om het zwerfkattenprobleem aan te pakken. De
zwerfkatten worden gevangen met behulp van vangkooien en lokvoer. Gezonde
katten worden gesteriliseerd en teruggezet. Als de dierenarts vaststelt dat de kat
ernstig ziek is of onnodig lijdt, dan zal die het dier laten inslapen. Daarnaast biedt
het Hoogstraatse asiel ’t Gouden Poezenmandje kittens of vroegere huiskatten ter
adoptie aan wanneer socialisatie mogelijk is.

Zelf een kat in huis?
Veel zwerfkatten zijn ongewenste nakomelingen van onze huiskat. De beste
oplossing om het zwerfkattenprobleem en het gepaarde dierenleed te voorkomen,
is dus je eigen huiskat laten castreren of steriliseren. Sinds 1 april 2018 is het
verplicht om elke kat te steriliseren of castreren voor ze 5 maanden oud is.

Opvanggezinnen en vrijwilligers gezocht
‘t Gouden Poezenmandje is nog maar recent gestart en kan dus nog helpende
handen gebruiken met de volgende taken:
• Het plaatsen van vangbakken met lokvoer voor zwerfkatten. Je transporteert
de gevangen katten naar de dierenarts en laat hen nadien terug vrij op de
vangstlocatie.
• Het opvangen van kittens en handtamme katten. Tijdens hun verblijfsperiode
in het asiel leven de kittens en katten in opvanggezinnen, niet in een
groepsverblijf. Met het kittenseizoen in het vooruitzicht zoekt ’t Gouden
Poezenmandje nog naar extra opvangadressen.
Is een van deze taken iets voor jou? Neem dan contact op met ’t Gouden
Poezenmandje! De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Een zwerfkat melden
De aanwezigheid van zwerfkatten kan je melden bij onze frontoffice. Hoe vroeger
je een nest kittens meldt, hoe groter de kans dat socialisatie en adoptie nog
mogelijk is. Niet iedere kat in je tuin is echter een zwerfkat. Check eerst eventjes
bij de buren of die geen nieuwe kat hebben geadopteerd.

Neem contact op met ons op
• Stad Hoogstraten: frontoffice@hoogstraten.be of 03 340 19 30
• ’t Gouden Poezenmandje: tgoudenpoezenmandje@hotmail.com
of 0456 10 45 66
• Volgende dierenartsen werken mee aan het zwerfkattenproject:
Veerle Vandekeybus, Jan Voet, DAP De Vrijheid, DAP A Plus.

Straatvinken

doe mee aan de verkeerstelling op 20 mei

Gezocht in Hoogstraten

Tuinrangers

Op 20 mei, tussen 17.00 en 18.00 uur, vindt het
burgerwetenschapsonderzoek ‘Straatvinken’ plaats. Het
onderzoek houdt in dat je als inwoner gedurende een uur
het voorbijkomend verkeer in je straat telt. Dat kan gaan van
voetgangers, fietsers en bussen tot auto’s en vrachtwagens.
Voor deze telling kan je gebruikmaken van een speciale teltool of gewoon pen en papier erbij nemen.

Straatvinken ook in Hoogstraten
De verzamelde data worden verwerkt door de Universiteit
Antwerpen, HIVA – KU Leuven en de Ringland Academie.
De resultaten van de telling geven ons een indicatie van de
verkeersleefbaarheid in Hoogstraten. Dit initiatief is belangrijk
voor onze stad, omdat we op die manier een juist overzicht
krijgen van de mobiliteitsuitdagingen. Zo kunnen we samen
op zoek naar oplossingen. Tel dus mee!

Jaarlijks initiatief
Straatvinken wordt jaarlijks georganiseerd en zal nog tot
2030 plaatsvinden. Op die manier brengt Straatvinken de
evolutie van het verkeer op straatniveau in kaart, gaan
we na of onze straten gezonder worden en volgen we de
mobiliteitsdoelstellingen van de Vlaamse op. Vorig jaar
namen maar liefst 4.000 burgers deel aan deze telling.
Doe jij ook mee? Perfect! Meer informatie over dit initiatief en
over hoe je kan deelnemen, vind je op
www.straatvinken.be.

Hulp bij het invullen
van je belastingaangifte
Je belastingaangifte invullen is niet altijd eenvoudig. Omwille van de coronamaatregelen worden er dit jaar geen zitdagen georganiseerd en kan je ook
niet in het belastingkantoor terecht. Wel bieden de medewerkers van de FOD
Financiën op een aantal andere manieren hulp:
• Je vindt een antwoord op vele vragen op de website van de FOD Financiën
(www.financien.belgium.be/nl/particulieren).
• Contacteer de FOD Financiën via het nummer dat op je aangifte vermeld is.
• Laat je aangifte telefonisch invullen door een expert van FOD Financiën.
o Als je je aangifte vorig jaar telefonisch hebt laten invullen en je je telefoonnummer hebt doorgegeven, krijg je in april een telefoon van de FOD
Financiën om een afspraak te maken.
o Indien je niet gecontacteerd wordt, bel dan vanaf 5 mei naar het nummer
dat op de envelop van je aangifte staat.
o Na het invullen per telefoon ontvang je een document met de meegedeelde gegevens. Je ondertekent dit en stuurt het terug. De indiening van de
aangifte kan je ook online afronden op MyMinfin (www.myminfin.be).

Word jij ook gewoon blij van het gefluit
van de vogels en het drukke gezoem
van de bijen en hommels in je tuin? Dan
ben jij misschien wel dé tuinranger die
wij zoeken! Hoogstraten gaat van start
met een gloednieuw vrijwilligersproject
in samenwerking met Inverde. Een team
speciaal opgeleide tuinrangers neemt
onze inwoners mee op safari in hun
eigen tuin, op zoek naar fascinerende
‘wildlife’. Tegelijk geeft de ranger advies
op maat voor een meer natuurvriendelijke tuin die bruist van het leven en beter
bestand is tegen droogte en hitte.
Voor dit project zoeken we tuinrangers.
Kennis van planten en diersoorten is
voor een toekomstige tuinranger mooi
meegenomen, maar is geen must.
Belangrijker is enige ervaring met tuinieren, veel goesting om bij te leren en
vooral het nodige enthousiasme om je
passie door te geven aan jong en oud.
Interesse? Kom naar de infoavond
op 9 juni om 19.30u in het stadhuis,
zaal De Welgezinde. Omwille van de
coronamaatregelen willen we je vragen
om vooraf in te schrijven. Zo kunnen
we je op de hoogte brengen van een
alternatief programma als dat nodig is.
Inschrijven doe je via www.hoogstraten.
be/tuinrangers.
Benieuwd naar dit nieuwe project?
Surf alvast eens naar
http://www.tuinrangers.be.
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Heb je een vraag over ...

vaccinatie?

Er is heel wat informatie beschikbaar over de vaccinatiecampagne. Vind je toch niet meteen
terug wat je zoekt? Of weet je niet waar je met je vraag terechtkan? Wij helpen je graag op weg
met onderstaande tips.
Algemene en
medische informatie

Info over jouw bezoek aan het
vaccinatiecentrum

• Surf naar www.laatjevaccineren.be
en www.info-coronavirus.be voor algemene informatie over de vaccins en
het vaccineren. Via de gratis infolijn
van de Vlaamse overheid kan je jouw
vragen stellen op het nummer 1700.
Dit kan elke werkdag van 9.00 tot
19.00 uur.

Heb je een uitnodiging gekregen om
je te laten vaccineren? Neem dan een
kijkje op www.elzkempenland.be. Hier
vind je de laatste nieuwtjes en een uitgebreide lijst van veelgestelde vragen
en antwoorden terug.

• Heb je medische vragen? Neem dan
contact op met jouw huisarts. Die
kent jouw medische toestand het
best en kan jouw persoonlijke vragen
beantwoorden.

Vind je geen antwoorden op de website? Dan kun je terecht bij het callcenter van Eerstelijnszone Kempenland via
het e-mailadres helpdesk@vaccinatiekempenland.be. Het callcenter is ook
telefonisch bereikbaar van 9.00 tot
17.00 uur op het nummer 014 39 56 56.
Je kan er terecht voor:
• informatie over je uitnodiging en je
afspraak
• wijzigen of annuleren van je afspraak
• vragen over de praktische inrichting
van het vaccinatiecentrum
• vragen over mobiliteit
• vragen over thuisvaccinatie
• alle niet-medische vragen rond vaccinatie

Hoe verloopt een vaccinatie?
Ben je benieuwd wat er jou te wachten
staat in het vaccinatiecentrum? Bekijk
dan het overzichtelijke filmpje van
Eerstelijnszone Kempenland. Stap voor
stap ontdek je hoe jouw bezoek aan
het vaccinatiecentrum in Weelde zal
verlopen. Je bent dan perfect voorbereid
op wat komen zal!
Heb je hulp nodig om jouw afspraak
online te bevestigen of te verplaatsen?
De instructievideo’s van het Agentschap
Zorg en Gezondheid loodsen je door de
schermen van het boekingssysteem en
leggen je het op een duidelijke manier
uit.
De filmpjes kan je bekijken op www.
hoogstraten.be/corona/laat-je-vaccineren.be en www.elzkempenland.be

Hoe geraak ik er?
Het vaccinatiecentrum bevindt zich in
Weelde Depot. Het precieze adres is
Geeneinde 54, 2381 Ravels.
Ben je minder mobiel en heb je een beperkt inkomen? Dan kan je twee dagen
op voorhand een ritaanvraag indienen
bij de Minder Mobielen Centrale van
Hoogstraten. Het tarief naar het vaccinatiecentrum in Weelde bedraagt €5 per
enkele rit, dus heen en terug bedraagt
de prijs €10.
Meer informatie? Bel naar 03 340 16 43
of mail naar vervoer@hoogstraten.be.

Info
• www.elzkempenland.be - www.laatjevaccineren.be
• Callcenter
helpdesk@vaccinatiekempenland.be - 014 39 56 56
• Minder Mobielen Centrale Hoogstraten - vervoer@hoogstraten.be
03 340 16 43
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GEZONDHEID
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JEUGD

Ik word
koning van de straat
Maak van jouw straat
een speelstraat

De zomervakantie is dé tijd van het jaar voor
kinderen om naar hartenlust buiten te ravotten en te spelen. Spelen in de eigen buurt of
straat is plezant, maar vaak is dat door het
verkeer niet veilig. Door de inrichting van
een speelstraat kunnen buurten en straten
hun straat in de zomer omvormen tot het
favoriete speelterrein van hun kinderen.
In een speelstraat wordt de ganse breedte
van de straat voorbehouden om te spelen.
Spelende kinderen en voetgangers krijgen
dan voorrang op de andere weggebruikers.
Hiertoe worden er hekken met verkeersborden geplaatst. Let op: enkel woonstraten
met een snelheidsbeperking tot 50 km/
uur en zonder openbaar vervoer komen in
aanmerking.
Dien je aanvraag in tot en met 23 mei 2021
en maak in de zomervakantie van jouw
straat een speelstraat!

Praktisch:
• Extra informatie, uitleg bij de voorwaarden en de formulieren vind je op:
www.hoogstraten.be/vrije-tijd/jeugd/
speelstraat
• 03 340 19 52 | jeugd@hoogstraten.be

12 | INFO’ZINE Hoogstraten 05/2021

Omdat wij maar niet genoeg krijgen van het buitenspelen en we het hele jaar
lang graag buiten ravotten, hebben we voor jullie het Buitenspeelboekje gemaakt. In het boekje vind je een kaartje met alle speelpleintjes in Hoogstraten.
Dat hebben we op de pagina hiernaast afgedrukt. Bij enkele pleintjes staat ook
een spelidee aangeduid. Als jullie naar een pleintje op de kaart gaan, vind je
daar een bord van de jeugddienst waarop je een spelidee kan ontdekken. Op
de achterkant van het boekje vind je per deelgemeente nog een trekpleister met
een leuke doe-activiteit voor het hele gezin.
Kan je niet wachten? Kriebelt het bij jou ook al zo? Met onze spelideeën kan je
vanaf nu op pad. Trek je speelkleren aan en bekijk snel waar je volop kan gaan
buitenspelen in jouw buurt!

Praktisch:
• Je kan jouw (gratis) Buitenspeelboekje
ophalen bij Toerisme Hoogstraten
Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten
(kelder van het oude stadhuis)
• Je kan het spelboekje ook downloaden
via: www.hoogstraten.be/vrije-tijd/
jeugd/vlieg-naar-de-speelruimte
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TOERISME

#visithoogstraten:

De Hoogstraatse inspiratiegids
Met de Hoogstraatse inspiratiegids heb
je alles in handen om die zonnige zaterdag, dat verlengde weekend of zelfs de
zomervakantie in Hoogstraten op een
ontspannen manier in te vullen. De gids
biedt je een reeks tips, ideeën en inspiratie om Hoogstraten te ontdekken, te
beleven en te proeven. Letterlijk.
Ben je een wandelaar? Prima, trek
alvast je stapschoenen aan en kom
kilometers vreten. Een wandellus van
19 km (met verkorting) neemt je mee
langs bloesems, fruitbomen en groene
velden dwars door Hoogstraten. Het
Kapucijnenpad brengt je naar het meest
noordelijke punt van Vlaanderen vooraleer het een stukje Nederland verkent.
En met de kinderen combineer je een
korte wandeling in de Aschputten met
speelmogelijkheden in recreatiedomein
De Mosten. Van een heerlijke daguitstap gesproken.
Of fiets je liever? Super! Haal je fiets
van stal voor de bloesemroute, waar
de aroma’s je tegemoetkomen. Of hou
het klassiek met de aardbeienroute;
één van de eerste themaroutes in de
provincie, maar nog steeds een pareltje.
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En als het sneller en sportiever mag,
kom dan mountainbiken in de kolonies
van Wortel en Merksplas. Terwijl je tandwielen schuren en de modder tussen je
tanden kraakt, ontdek je tegelijkertijd
een stukje erfgoed. Van een topcombinatie gesproken.
En de kinderen dan? Voor ravottende
kinderen haalt Hoogstraten het hele
arsenaal boven: geocaching, klimpark,
speeltuin, zwemvijver, Kortebeentjespad, speurtochten, speelbossen, elektrische step en loopbandfiets, minigolf
… Maar zeker ook hoeve-ijs, pannenkoeken, artisanale fruitsappen en
Hoogstraatse aardbeien. Van stralende
gezichten en vuile handen gesproken.
Honger gekregen van al dat ontdekken? Schuif aan tafel en laat je in de
watten leggen door een Hoogstraatse
chef. Na het uitgebreid shoppen, na die
zalige wandeling of tijdens de culinaire
fietsroute, schuif je je benen onder
tafel voor culinaire hoogstandjes. Even
gezellig borrelen? Lekker hip lunchen
of uitgebreid dineren? Alles wordt met
evenveel passie en zorg bereid. Van
verwennerij gesproken.

Of ben jij puur natuur? Hoogstraten
houdt het stil. In de uitgestrekte bossen, tussen de weidse velden en langs
kabbelende beken, hoor je enkel de
natuur. Hoogstraten heeft verschillende
natuurgebieden, gastvrij ontsloten met
de mooiste wandelpaden, oorverdovend stil met officiële stiltegebieden en
onmerkbaar grensverleggend daar waar
België geruisloos in Nederland overgaat. Van verborgen parels gesproken.
En blijf gerust nog wat langer! Hoogstraten heeft te veel troeven om op
één dag te ontdekken. Pittoreske bed
& breakfast? Gloednieuw hotel in
het bruisende stadscentrum? Actieve
vakantieboerderij voor het hele gezin?
Gewekt worden door vogels op een
paalkampeerplaats? In Hoogstraten lig
je altijd zzzzalig!
De gids, in handig pocketformaat,
krijg je gratis bij toerisme Hoogstraten of kan je integraal raadplegen
op de website www.hoogstraten.be.
Haal er één voor jezelf, voor je familie
en voor je vrienden. Samen zetten we
Hoogstraten op de kaart.

Dubbel fietsplezier
met de culinaire route
Iedereen hoopt dat de horeca haar deuren zo snel mogelijk terug mag openen.
Ook Toerisme Hoogstraten kijkt hier
enorm naar uit. En we zijn er ook klaar
voor: de culinaire route gaat in 2021 opnieuw van start anaf het moment dat de
horeca (volledig) haar deuren opent.
Het concept blijft onveranderd: met de culinaire route
geniet je niet alleen van de mooiste plekken die de omgeving te bieden heeft, maar je schuift onderweg ook
aan voor een smakelijk menu. De verschillende gangen
krijg je steeds in een andere zaak op de fietsroute
voorgeschoteld.

Ontdek de troeven van
Hoogstraten in groep
Ook jouw vereniging, familie of vriendenkring kijkt er ongetwijfeld enorm naar uit: terug een ongedwongen uitstap in
groep, waarbij je gezellig samen bent en een heerlijke dag
beleeft.
Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau zijn er
alvast klaar voor. Van zodra het kan en mag, staan gepassioneerde gidsen te trappelen om jouw groep mee op sleeptouw
te nemen en het boeiende verhaal van ons hoogstaand erfgoed te vertellen. Ze laten je proeven van heerlijke streekspecialiteiten of dagen je uit om je grenzen te verleggen. Onze
streek, het land van Mark en Merkske, biedt Unesco Werelderfgoed, unieke kunstschatten, verborgen parels en gezellige horecazaken om na te babbelen en te genieten van een
heerlijke lunch en een pittig streekbier.

Ook in 2021 zijn er twee verschillende routes:
• Route 1 start in Hoogstraten met een stevig ontbijt.
• Route 2 vertrekt in Baarle-Hertog-Nassau en serveert
je een viergangenmenu.
Het is noodzakelijk om vooraf te reserveren bij Toerisme Hoogstraten. Je kan de route fietsen op donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag. De culinaire fietsroute
start met de heropening van de horeca en loopt tot en
met zondag 26 september.
Geef je de culinaire route liever cadeau? Dat kan, want
Toerisme Hoogstraten verkoopt een cadeaubon voor
deze route. De ontvanger kan met deze cadeaubon zelf
een reservatie maken op een dag naar keuze.

Info en reserveren
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be

Het nieuwe aanbod voor groepen combineert vaste waarden,
zoals het Begijnhof, de Sint-Katharinakerk en het Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 met interessante nieuwkomers.
Coöperatie Hoogstraten zet na grootscheepse uitbreidingsen verbouwingswerken haar deuren terug open voor het grote
publiek. Neem met je groep een blik achter de schermen van
de renovatie in de Sint-Katharinakerk. Of bezoek Sterkstokers, Hoogstraats hofleverancier van gins en likeuren, ervaar
het gloednieuwe Zouterover Experience Center in Wortel-Kolonie of hou het puur met een natuurwandeling. Een gevarieerd aanbod wacht op je. Zoek het niet te ver: Hoogstraten,
Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau ontvangen jouw groep
opnieuw met open armen.
Vanaf 1 mei kan je het volledige – en uitgebreide - aanbod
raadplegen op www.hoogstraten.be/groepen en www.landvanmarkenmerkske.com. De papieren brochure verschijnt
later en is gratis af te halen in de verschillende infokantoren.
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BIB

E-boeken

lenen via de BiB

Ben je lid van BiB Hoogstraten? Dan kan je gratis e-boeken lenen om op je tablet, smartphone of e-reader te lezen. Je kan twee e-boeken tegelijk lenen en die zes weken lang op
je eigen toestel lezen. Loopt de uitleentermijn af, dan verdwijnen de e-boeken vanzelf van
je toestel. Je kan ook twee e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen. 80 % van de
aangeboden collectie is fictie, 20 % bestaat uit informatieve boeken.

Hoe ga je tewerk om een
e-boek te lenen?
1. Download de app op je smartphone
of tablet;
2. Kies in het keuzemenu voor België –
E-boeken Vlaanderen en Brussel – de
Bib;
3. Meld je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel (mailadres + paswoord);
4. Maak je keuze uit het aanbod en begin meteen te lezen. Wil je e-boeken
op je e-reader plaatsen? Maak dan
gebruik van Adobe Digital Editions.

Enkele populaire titels:
Vanaf de start van september tot het
einde van 2020 werden er in Vlaanderen meer dan 76.000 e-boeken geleend.

Hieronder vind je alvast een overzicht
van de populairste werken:
1. ‘Een zomer als geen andere’ van Rudi
Vranckx
2. ‘Versmachtend verlangen’ van Luc
Deflo
3. ‘Vrouwen zonder genade’ van Camillia
Läckberg
4. ‘Leopold II’ van Johan Op De Beeck
5. ‘De advocaat en de zeiler’ van Kris van
Steenberge

Vragen over deze dienst?
Neem contact op met BiB Hoogstraten
(bibliotheek@hoogstraten.be en 03 314
32 61) of neem een kijkje op https://
hoogstraten.bibliotheek.be.
.

En het e-boekenplatform staat niet
stil. De collectie voor jongvolwassenen
wordt sterk uitgebreid. Ook werkt men
aan een previewmogelijkheid, zodat
je beter kan inschatten of een bepaald
e-boek iets voor jou is.

Sluitingsdagen
De BiB is gesloten op zaterdag 1,
donderdag 13 en maandag 24 mei.
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei is
de BiB wel open.

Goe
Bezig!
KLJ Meerle
KLJ Meerle stuurde met Pasen deze lieftallige
koeriers eropuit om de ouderen en langdurig
zieken van Meerle iets lekkers aan te bieden.
Goe Bezig! Daar levert Info’zine graag
een tegenprestatie voor. KLJ Meerle wil
immers graag in de media komen met hun
speelweekend. Dat kan hen een gratis DJ
opleveren voor hun zomerkamp.
Info’zine werkt daar graag aan mee. Dus zetten
wij met plezier KLJ Meerle in de bloemetjes in
deze rubriek.
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CULTUUR

‘Kunstmatig’
een tentoonstelling van Alexandra Vinck
Vanaf 10 april loopt in het Stedelijk
Museum Hoogstraten de tentoonstelling ‘Kunstmatig’ van Alexandra Vinck.
Alexandra Vinck is niet alleen beeldend
kunstenares en beeldleerkracht maar
ook imker, kortom een bezige bij.
Alexandra studeerde schilderkunst aan
de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten in Antwerpen, grafiekkunst in
het deeltijds kunstonderwijs en grafische vormgeving in het avondonderwijs.
Atelier Alexandra Vinck is het huis van
haar artistieke activiteiten. Ze maakt er
onder andere vrij werk, zoals schilderijen, houtsneden en zeefdrukken,
opdrachtwerk zoals digitaal drukwerk,
en geeft er ook workshops.
De tentoonstelling ‘Kunstmatig’ toont
voornamelijk grafisch werk, waarin
bloemen en bijen de hoofdrol spelen.
Alexandra houdt namelijk zelf bijen. De
honingbij is in onze gebieden een zeer
zeldzame verschijning door het grote

bloementekort, het gebruik van pesticiden en het voorkomen van parasieten.
De honingbij is daarom afhankelijk
geworden van de kweek en zorg van
imkers. ‘Kunstmatig’ verwijst naar dat
menselijk ingrijpen in de natuur en naar
de maat die gehouden wordt tussen
natuurlijk en mens.
Op beeldend vlak is Alexandra vooral
aangetrokken tot de vormen van de natuur die er op het eerste zicht organisch
en willekeurig uitzien, maar waarachter
geordende en zelfs geometrische structuren schuilen. De honingraat is daar
een voorbeeld van. De haast wiskundig
correcte wijze waarop die door de honingbij opgebouwd is, geeft de indruk
onnatuurlijk en kunstmatig te zijn.
Ook is Alexandra verwonderd door kleur
in de natuur. Kleur kan vanuit wetenschappelijk, visueel en gevoelsmatig
standpunt benaderd worden. Het is de
rijkdom van die verscheidenheid en te-

gelijkertijd complexiteit, die de gekleurde draad doorheen haar werk vormt.
Het verhaal van zonlicht, bloemen en
bijen verteld met verf en inkt.

Praktisch:
• Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9 | 2320 Hoogstraten
• Je kan de tentoonstelling
‘Kunstmatig’ bezoeken vanaf
10 april 2021 tot en met 20 juni
2021, telkens van woensdag
tot en met zondag van 14.00 tot
17.00 uur.
• Omwille van de coronamaatregelen raden we je aan je
bezoek te reserveren via
museum@hoogstraten.be of
03 340 19 80.
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WONEN

Doe mee met de
groepsaankoop hemelwateropvang en tankslag
Hoogstraten organiseert samen met IOK een groepsaankoop hemelwateropvang en tankslag. Via de actie kan je aan goede voorwaarden een
kwalitatieve installatie van zowel een hemelwaterput, infiltratieput of
hemelwaterton bekomen.
Heb je interesse? Schrijf je dan nu al vrijblijvend in op de groepsaankoop
of volg één van onze gratis digitale infomomenten. Inschrijven voor de
groepsaankoop en de infomomenten kan via www.iok.be/hemelwater of
telefonisch via 014 56 27 88.

Raadpleging bevolking
RUP’s Recreatie
Het schepencollege heeft op 22 april 2021 de start- en procesnota’s
goedgekeurd voor de opmaak van de Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (RUP) Recreatie op het grondgebied van Hoogstraten. Er
zijn drie RUP’s die moeten worden opgemaakt: RUP Wereldakker, RUP
Parking De Mosten en RUP Sportzones.
Van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 organiseert stad Hoogstraten een
raadpleging onder de inwoners. Er komt ook een infomoment over de
start- en procesnota’s.
De documenten liggen voor iedereen ter inzage:
• op de webpagina
www.hoogstraten.be/publieke-raadpleging-startnotas-recreatie
• op het stadhuis van Hoogstraten (na afspraak via 03 340 19 11)
Omwille van de corona-maatregelen moeten wij het participatiemoment
digitaal organiseren. Dat gebeurt op woensdag 19 mei 2021 van 19.00 tot
21.00 u via een webinar. Wil je daaraan deelnemen? Schrijf je dan in via
de webpagina.
Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2021 via de
webpagina. Reageren kan ook per aangetekende brief aan Stadsbestuur
Hoogstraten, Afdeling Ruimte, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten, ofwel
tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis, telkens met
duidelijke vermelding ‘RUP Wereldakker, RUP Parking De Mosten of RUP
Sportzones – publieke raadpleging’.

Praktisch
www.hoogstraten.be/publieke-raadpleging-startnotas-recreatie
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Weet wie in je
verhuurde woning
woont
In Hoogstraten is verhuur van vastgoed een
gekende manier om (bij) te verdienen. Maar
soms haalt een huurder een onderhuurder
in huis en weet jij als verhuurder niet meer
wie nu eigenlijk in je huis woont. Volgens
de wet mag een huurder niet zomaar zonder jouw toestemming een kamer of deel
van je huis onderverhuren. Als de huurder
jouw toestemming niet heeft, kan je als
eigenaar naar de vrederechter stappen om
ontbinding te vragen van het huurcontract.
Er mogen ook niet te veel personen in
een huis wonen om de woonkwaliteit te
bewaken. Deze regel wordt eveneens vaak
overtreden. Het verhuren van een overbewoond verklaarde woning is strafbaar.
Wil je als verhuurder dergelijke problemen vermijden, zorg dan dat je goed op
de hoogte bent aan wie je je eigendom
verhuurt en wat hun intenties zijn.

Het conformiteitsattest: een
troef voor de verhuurder
Wist je je dat je je huurwoning best
beschermt met een conformiteitsattest?
Met dit attest bewijs je dat de woning
voldoet aan de minimale veiligheids- en
kwaliteitseisen die in Vlaanderen verplicht
zijn (op het vlak vansanitair, elektriciteit,
stabiliteit, verluchting, verlichting, …). Zo’n
attest is zeer handig bij huurgeschillen. Het
conformiteitsattest kan je aanvragen bij de
dienst Wonen via wonen@hoogstraten.be
of 03 340 19 19. Het is in principe 10 jaar
geldig (mits enkele uitzonderingen) en
kost 62,50 euro.

BOUWGROND

Stad Hoogstraten verkoopt
21 bouwgronden in Zuid-Oost-centrum
Het stadsbestuur van Hoogstraten
verkoopt 21 bouwgronden in de verkaveling Zuid-Oost-centrum. Het gaat
meer bepaald om verkavelingen in de
Rombout Keldermansstraat, Marcel
Rosiersstraat en Maria Verhoevenstraat
in Hoogstraten. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven als kandidaat voor
de aankoop van een perceel. Het gaat
om de percelen met lotnummers 1, 2, 3
(verkavelingsplan 3 loten) en 11A, 12A,
13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21A, 22A,
23A, 24A, 25A, 38, 45A, 46A (verkavelingsplan 18 loten).
Wat zijn de voorwaarden
om je kandidaat te stellen?
Voor de uiteindelijke toewijzing van de
percelen gelden een aantal voorwaarden en verplichtingen:
• Je bent tussen 20 en 45 jaar oud in
het jaar van de loting.
• Je bent geen eigenaar van een andere
woning of bouwgrond in volle eigendom, noch als vruchtgebruiker, noch
van enig ander zakelijk recht op een
ander bouwterrein dat je de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te
wonen.
• Je moet binnen de vier jaar na datum
van de aankoopakte van de grond
(domicilie) in de woning wonen.
• Je moet gedurende tien jaar in de
woning blijven wonen.

De geïnteresseerde kandidaten worden
ook verdeeld in drie groepen. Bij de toewijzing van de loten wordt er rekening
gehouden met deze groepen, waarop de
voorrangsregels in dalend belang van
toepassing zijn.
1. Inwoners of gewezen inwoners van
Hoogstraten die gedurende de laatste
15 jaar, minimum 12 jaar in Hoogstraten hebben gewoond.
2. Inwoners of gewezen inwoners van
Hoogstraten die gedurende de laatste
15 jaar, minder dan 12 jaar in Hoogstraten hebben gewoond.
3. Niet-inwoners van Hoogstraten.
60% van de verkavelingen zal worden

toegewezen aan gezinnen met kinderen, terwijl 40% naar gezinnen zonder
kinderen gaat.
Hoe kies je een perceel?
De makkelijkste manier om jouw perceel te kiezen is dat je op voorhand voor
jezelf een lijstje maakt. Daarop geef je
je voorkeursperceel aan en maak je een
rangschikking van percelen van tweede,
derde … keuze.
Hoe schrijf je je in?
De inschrijvingsperiode loopt tussen 10
mei 2021 en 4 juni 2021. Geïnteresseerden kunnen zich op twee manieren als
kandidaat inschrijven:
• Per post: ten aanzien van de Dienst
Ruimte en op het adres Vrijheid 149,
2320 Hoogstraten.
• Per mail: administratie.ruimte@hoogstraten.be
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in HOOGSTRATEN
In deze publicatie nemen we alle Hoogstraatse activiteiten op die we kunnen
terugvinden in de databank van ‘Uit in Vlaanderen’. Ook jij kan jouw activiteit of
evenement aankondigen op deze pagina’s. Organiseer je een of andere activiteit –
groot of klein – ga dan naar de website www.uitdatabank.be.

ONDER VOORBEHOUD:
Het is al even geleden dat je deze rubriek nog eens in Info’Zine gezien hebt. Door
de coronamaatregelen was het immers niet toegestaan om evenementen in groep
te organiseren. Op het moment dat we dit schrijven, zijn activiteiten in grote groepen nog altijd onmogelijk. We hopen dat daar snel verandering in komt. Om enig
perspectief te kunnen bieden, geven we jullie voor mei toch al een overzicht van
evenementen, tentoonstellingen en cursussen die op de planning staan.
Het is dus mogelijk dat op het tijdstip van publicatie een aantal evenementen toch
niet kunnen doorgaan omwille van de maatregelen tegen het coronavirus. Dank
voor jullie begrip.

GEZANTEN VAN HET GC
Beste Hoogstratenaren
Wij hebben jullie gemist! De lege
stoelen, de stilte op het podium, het
eindeloze wachten op het moment
dat we weer mogen. We hunkeren
allemaal naar dat avondje uit.
We hebben goed nieuws voor jullie.
Tijdens de laatste lockdown werkten we bij GC Hoogstraten aan een
stevige terugkeer voor het komende
seizoen. We hebben er alvast gigantisch veel zin in. Jij ook?
Op maandag 7 juni start de ticketverkoop voor onze najaarsprogrammatie. Enkele van de artiesten willen
wij je gerust al verklappen: Stef Bos,
Skagen, Wannes Capelle, Soetkin en
Annemie Struyf. Hou komende maand
onze sociale media in de gaten voor
meer onthullingen en fijn nieuws.
Want ons nieuwe seizoen zal knallen!
En jij kan daar je steentje aan bijdragen. Hoe? Door je in te schrijven voor
DE GEZANTEN VAN HET GC.
GC Hoogstraten is op zoek naar zes
gezanten van het GC. Zij krijgen een
seizoen lang gratis toegang tot alle
voorstellingen en evenementen van
GC Hoogstraten, komen nauwer in
contact met de artiesten en krijgen
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Schrijf je in voor de nieuwsbrief ‘UiT in Hoogstraten’
Eind maart verscheen de eerste nieuwsbrief van UiT in Hoogstraten over de
lentezon die voor de eerste keer door
de wolken prikt, de lancering van de
nieuwe UiTpas Kempen en de prachtige
Hoogstraatse lentebloesemroute. Heb je
dat gemist? Geen zorgen! Het is nog niet
te laat om je te registreren en zo op de
hoogte te blijven van ons vrijetijdsaanbod. Zo mis je geen enkel evenement
meer en ontvang je handige tips om je
weekend met een knal in te zetten of
heerlijk relaxed te laten eindigen. Tot
snel, in Hoogstraten!
Registreren kan heel eenvoudig via
deze QR-code ov via www.hoogstraten.
be/vrije-tijd/nieuwsbrief.

een blik achter de schermen.
Wat is de tegenprestatie? Als gezant
ben je het uithangbord van GC Hoogstraten en breng je al vloggend of
bloggend verslag uit op onze sociale
media van de voorstellingen die je
bezocht.
We zijn op zoek naar gezanten van
zestien jaar of ouder, met een hart
voor cultuur en een stevige dosis
social media skills. Heb je zin om je
in dit avontuur te storten en voldoe
je aan de voorwaarden? Schrijf je
dan voor zondag 30 mei in via onze
website: www.gchoogstraten.be.
De kandidaten worden in juni uitgenodigd voor een gesprek vooraleer
we een selectie maken van zes
geschikte gezanten. Eind augustus
stellen we hen officieel voor aan het
publiek.
Binnenkort volgen meer updates en
nog een bijzondere aankondiging. We
zien elkaar beslist binnenkort weer
bij de start van ons
seizoen. Dat beloven wij.
Hou nog even vol.
Het GC Hoogstraten-team

Fietsen langs Hoogstraatse bloesems
Vanaf maandag 15 maart 2021 tot maandag 1 november 2021
Toerisme Hoogstraten
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
Organisator: Fruittelers Hoogstraten
Prijs: gratis
Info: +32 3 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be
Bloesemwandeling:
wandelen van appel naar blauwe bes
Vanaf maandag 15 maart 2021 tot maandag 1 november 2021
Fruitbedrijf Stoffels – Van Baelen
Bergenstraat 5
2323 Minderhout
Organisator: Fruittelers Hoogstraten
Prijs: gratis
Info: +32 3 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be

kijken &
luisteren

Wandelzoektocht ouderraad
basisschool ’t Dreefke
Vanaf zaterdag 3 april 2021 tot maandag
24 mei 2021
Basisschool ’t Dreefke
Kapelweg 2
2328 Meersel-Dreef
Organisator: Ouderraad basisschool ‘t
Dreefke
Prijs: 5 euro bij Koffiehuis Martens,
Speeltuin De Zevenster en Toerisme
Hoogstraten
Tentoonstelling ‘Aan rechtheid het lak’
Vanaf zondag 11 april 2021 tot zondag
13 juni 2021 van 13:00 tot 17:00 van
dinsdag tot zaterdag en van 10:30 tot
18:00 op zondag
BC De Klapekster
Kolonie 41
2323 Wortel
Organisator: BC De Klapekster
Prijs: 25 euro
Culinaire fietsroute:
dubbel fietsplezier Hoogstraten,
Merksplas & Baarle-Hertog-Nassau
Vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot zondag
26 september 2021 van 09:00 tot
19:30 op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Toerisme Hoogstraten
Vrijheid 149 - Hoogstraten
Org.: Land van Mark & Merkske
Prijs: 38,95 euro
Info en inschrijven: +32 3 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be

Kapelletjeswandeling Meerle
Vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot
vrijdag 31 december 2021
Raadhuis
Gemeenteplein 1
2328 Meerle
Organisator: vzw Halte Merlet
Prijs: 1 euro
Info: +32 497 91 87 66
haltemerlet@hotmail.com

Fietszoektocht met rebus
en kinderraadsels
Vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot zondag 7
november 2021
Omgeving Meerle
Organisator: Gezinsbond Meerle
Prijs: 3 euro bij VVV Hoogstraten, Paters
Meersel-Dreef en ’t Winkeltje bij Bart en
Vera Meerle-Van Bavel
Info en inschrijven: +32 3 315 09 99
gezinsbondmeerle2013@gmail.com

Kunstmatig: een tentoonstelling van
Alexandra Vinck
Vanaf zaterdag 10 april tot zondag 20
juni 2021 op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 14:00
tot 17:00.
Stedelijk Museum van Hoogstraten
Begijnhof 9 - 2320 Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum van
Hoogstraten
Prijs: gratis
Info: +32 3 340 19 80
museum@hoogstraten.be

doen

leren

Taal in het bos
Zondag 9 mei van 14:00 tot 17:00
Kolonie 41
2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info en inschrijven: taalinhetbos@
natuurpuntmarkvallei.be
Online cursus: Nachtvlinders (Wortel)
Dinsdag 11 mei 2021 en dinsdag 18 mei
2021 van 19:30 tot 22:30
BC De Klapekster
Kolonie 41
2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: leden € 24 en niet-leden € 54
Info en inschrijven: +32 474 51 57 95
yvonneengelen@telenet.be
Koloniewandeling
Zondag 16 mei 2021 van 14:00 tot 17:00
BC De Klapekster
Kolonie 41
2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: gratis
Info en inschrijven:
bc.deklapekster@natuurpunt.be
Online Infoavond ‘gezond opgroeien over eten en bewegen met je peuter’
Donderdag 20 mei 2021 van 19:30 tot
21:00
Online
Organisator: Huis van het Kind
Hoogstraten
Prijs: gratis
Info en inschrijven:
huisvanhetkind@hoogstraten.be

Vroege Vogelwandeling (met ontbijt)
Zondag 2 mei 2021 van 06:00 tot 09:00
BC De Klapekster
Kolonie 41
2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: kinderen 5 euro en volwassenen
8 euro
Info en inschrijven:
vroegevogelwandeling@gmail.com

Fanfare meets Spagaatje
Zaterdag 29 mei 2021 van 19.30 tot
23.00 uur
Rabboenizaal
Antoon De Lalaingstraat
2320 Hoogstraten
Organisator: Koninklijke Fanfare Sint
Catharina Hoogstraten
Prijs: 12 euro
Info en inschrijven:
fanfarehoogstraten@hotmail.com

INFO’ZINE 05/2021 | 21

Jouw buurt in actie
Het Hoogstraatse stadsbestuur wil het gemeenschapsgevoel bevorderen en inzetten op verbinding, ook al is dat niet
evident in deze tijden. Wie zich goed voelt in zijn straat of
wijk, voelt zich ook goed in zijn stad. Daarom stimuleren en
steunen wij diverse buurtinitiatieven. We bieden je meteen
enkele mogelijkheden.

Jouw straat of buurt in de kijker:
een creatieve buurtwedstrijd
Daag je buren uit om creatief aan de slag te gaan en zo
jouw straat of buurt op een leuke manier in de kijker
te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door het maken van de
mooiste stoel, door een fotowedstrijd of door een bebloemingsactie. Daarbij kan je ook werken binnen verschillende
leeftijdsgroepen of rubrieken. De wedstrijd vindt plaats van
mei tot en met september. Deze creatieve buurtwedstrijd
kan gemakkelijk coronaveilig worden georganiseerd. De
kunstwerken maak je in je eigen bubbel en de resultaten
zijn in openlucht en vanop afstand te bewonderen. Het
stadsbestuur biedt gratis drukwerk en tot vier prijzen
voor de winnaars aan (een box met streekproducten of
Hoogstraatse cadeaubonnen voor de kinderen). Let op: je
aanvraag dient minstens één maand voor de wedstrijd te
worden ingediend.
Vraag de infofolder aan bij de dienst samenleving via het
telefoonnummer 03 340 19 59, via samenleving@hoogstraten.be of surf naar www.hoogstraten.be/creatievebuurt.

Buurtfeestsubsidie
Straten, buurten en wijken kunnen een subsidie voor een
buurtfeest aanvragen. Organiseer samen met je straat of
buurt een barbecue, een petanquetornooi, een volksspelenmiddag, een fietstocht met een drink … wanneer de
coronamaatregelen het toelaten.
Dien je aanvraag minstens een maand voor je buurtfeest in
bij de dienst evenementen, via 03 340 19 53
of via evenementen@hoogstraten.be.
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Schenk je
gebruikte beha
voor de opsporing van borstkanker

In de tweede helft van september komt de mammobiel weer naar
Hoogstraten. De mammobiel is een bus die speciaal ontworpen is
voor het maken van een mammografie of een röntgenfoto van je
borsten. Daarmee kan borstkanker vroegtijdig opgespoord worden.
Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat een mammografie toelaat om borstkanker in een vroeg stadium
op te sporen, zelfs nog vóór je een knobbeltje kan voelen. Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, bestaat er een veel
hogere kans op genezing en is het bovendien dikwijls niet nodig
om de borst te amputeren.
Het merendeel van de vrouwen van 50 tot en met 69 jaar krijgt een
persoonlijke uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing
(CvKO). Het onderzoek is gratis. Het is niet verplicht om je te laten
onderzoeken, maar we raden het wel sterk aan. Behoor je niet tot
deze leeftijdsgroep? Raadpleeg dan je huisarts bij elke vaststelling
van een verandering in de borst of een andere reden van bezorgdheid. Ook de huisarts kan je een voorschrift voor een mammografie
geven.
Om alle vrouwen van deze doelgroep te motiveren om deel te
nemen, hangen we een grote beha-slinger op nabij de mammobiel.
Met deze beha-slinger willen we ook alle vrouwen die worden geconfronteerd met borstkanker moed toewensen. Je gebruikte beha’s krijgen zo een ‘gezond’ goed doel. Op verschillende locaties
in de gebouwen van de stad, zoals het administratief centrum, de
bibliotheek …, zullen er de komende maanden dozen staan waar
je je beha’s in kan deponeren.

Terugblik

2 in Hoogstraten
Waar
is deze foto genomen?
Stuur jouw antwoord tot 20 mei 2021 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
De vrijwilligers van Rode Kruis Hoogstraten doen prima werk in het
vaccinatiecentrum van Weelde. Hartelijk dank.

Nieuwe
foto
Vorige fotowedstrijd
Denie Brosens, die woont op de
Hazenweg in Meerle, herkende
de foto van onze fotowedstrijd in
het april-nummer. De foto toonde het H.Hartbeeld op de Dreef
in Meersel-Dreef.

De wensboom in het parkje aan de Gravin Elisabethlaan leverde heel wat
prachtige kaartjes en tekeningen op. En ook een mooi bedrag voor Woonhuis Hoogmark, geschonken door onze collega’s van de technische dienst

Denie wint een Hoogstraatse
cadeaubon, af te halen bij
Toerisme Hoogstraten vanaf
10 mei 2021.
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Ons callcenter kan je bereiken van 9.00 tot 17.00 uur via 014 39 56 56

