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socialedienst@hoogstraten.be | 03 340 16 01 

Gids 
‘Welkom in Hoogstraten’

Bezorg ons jouw 
correcte gegevens

GIDS 

  We krijgen veel reacties op 
  de gratis gids ‘Welkom in Hoog-
  straten’, die elke Hoogstratenaar  
  in zijn brievenbus heeft ontvan-

gen. De gids maakt je wegwijs in alle diensten 
van de stad en bevat contactgegevens van alle instellin-
gen die in onze stad actief zijn. 

Voor de eerste keer zit er in de gids ook een lijst van Hoog-
straatse ondernemers. Handig als je op zoek bent naar 
een winkel of een bedrijf. Jammer genoeg bevat deze on-
dernemerslijst nogal wat fouten. Wij verontschuldigen ons 
daarvoor. Om de lijst samen te stellen hebben we geput 
uit verschillende databanken. Er bestaat in België evenwel 
geen enkele ondernemersdatabank die correct en volledig 
is. Daarom zijn sommige gegevens fout of achterhaald.  

Als jouw bedrijf niet in de lijst voorkomt of met foute 
gegevens, dan geven we je hier de gelegenheid om jouw 
correcte bedrijfsgegevens in te vullen. Je kan ook mailen 
naar economie@hoogstraten.be. In het najaar plannen we 
op de website van stad Hoogstraten een online databank 
met actuele contactgegevens van alle Hoogstraatse onder-
nemers, die permanent wordt bijgewerkt

Jouw bedrijfsgegevens:

Naam bedrijf:  ………………………….......................................…………………..

Activiteit:   ………………………….......................................…………………..

Contactpersoon:  ………………………….......................................…………………..

Adres:   ………………………….......................................…………………..

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

Telefoonnummer:   ………………………….......................................…………………..

Email-adres:  ………………………….......................................…………………..

Website:    ………………………….......................................…………………..

Geef dit formulier af aan de balie van het stadhuis in Hoogstraten of stuur 
het naar Dienst lokale economie, stad Hoogstraten, 

Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.
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Gids 
‘Welkom in Hoogstraten’

Bezorg ons jouw 
correcte gegevens

Als je het aan kinderen en jongeren zou vragen, dan zouden 
velen waarschijnlijk antwoorden dat de zomervakantie de meest 
kindvriendelijke tijd van het jaar is. En toegegeven, de vele leiders van 
de jeugdverenigingen, animatoren van kampen en medewerkers in de 
kinderopvang hebben er de voorbije maanden weer voor gezorgd dat onze 
kinderen ‘de sterren van de hemel’ konden spelen. Met een zwaar hart 
zwaaien ze nu de zomer uit en trekken ze de boekentas uit de wilgen.

Als je het aan mij vraagt, dan betekent het begin van een nieuw schooljaar 
het startschot voor de meest kindvriendelijke periode van het jaar. Velen 
onder ons maken zich op om kinderen op een zinvolle en plezante manier 
te laten leren en ontdekken. Denk aan de vele leerkrachten, enthousiaste 
vrijwilligers in ons verenigingsleven, alsook bijvoorbeeld de brugfiguren 
van het Rode Kruis die kinderen thuis extra helpen. Zij zullen het komende 
schooljaar samen met de mama’s en papa’s - laten we hen vooral niet 
vergeten - zorgen voor onze kinderen. Hoeveel kindvriendelijker kan het 
worden?

Ik hoor het je al denken, beste lezer: “Waarom altijd dat ‘kindvriendelijk’?”. 
Wel, bij het stadsbestuur loopt ons hart er van over omdat we een officieel 
erkende kindvriendelijke gemeente zijn. Dat wil zeggen dat we er echt werk 
van maken om onze dienstverlening meer op maat van kinderen te maken. 

School-Straten, dat met kleine en grote initiatieven nog steeds stevig 
doorstoomt, werkt bijvoorbeeld aan veilige schoolomgevingen. Met de 
vernieuwde kinderopvang zetten we stappen naar een meer kwalitatieve 
vrijetijdsbeleving na school voor alle kinderen; ook voor degenen die niet 
meteen thuis terecht kunnen. Met het project Den Dijk zetten we dan weer 
in op mooie en vooral ook duurzame gebouwen voor onze jeugd om samen 
te komen en te verbroederen. Ook zullen we dit schooljaar samen met de 
scholen nog meer zorgen voor een goede psychologische begeleiding voor 
jongeren die het wat moeilijker hebben.

Maar kindvriendelijk betekent nog zoveel meer. Het is onze verzekering 
voor een gezond en leefbaar Hoogstraten voor de generaties na ons. 
Kindvriendelijk is een synoniem voor onze toekomst. Zo werken we aan 
een groot plan ‘kindvriendelijke ruimte’ waarbij we ernaar streven dat er 
dichtbij huis veel groen en water is voor jong en oud. Met projecten als 
Bike2School en School-Straten beogen we niet alleen kinderen, maar 
werken we eigenlijk voor iedereen aan verkeersveiligheid en een leefbare 
mobiliteit in Hoogstraten.

Kortom, we werken aan een visie op de lange termijn. Dat wil zeggen dat 
we op korte termijn keuzes moeten maken die sommige mensen mogelijk 
de gordijnen in jagen, maar die wel belangrijk zijn voor het Hoogstraten 
van morgen. Ook dat is kindvriendelijk Hoogstraten. Ik hoop dan ook, 
beste lezers, dat we het komende ‘werkjaar’ samen kunnen werken aan 
keuzes waarbij we onszelf overstijgen en kiezen voor de toekomst van onze 
kinderen. Veel succes het komende school- en werkingsjaar. En een grote 
dankjewel voor iedereen die hier op zijn of haar manier aan bijdraagt!

                                                                       Faye Van Impe
          Schepen van Onderwijs, Jeugd en Samenleving
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Drie werven
We gaven onze inwoners, verenigingen 
en lokale ondernemers de kans om 
hun schouders mee onder dit plan te 
zetten. Voor elk van deze doelgroe-
pen werd een uitgebreide bevraging 
georganiseerd over de impact van de 
coronacrisis en mogelijke oplossingen. 
Zo konden inwoners, verenigingen en 
lokale ondernemers als het ware de pen 
mee vasthouden bij het vormgeven van 
het relanceplan.  
Hoogstraten Herstart werd dankzij hun 
inbreng een herstelplan dat op drie 
werven werkzaam zou zijn. De drie 
werven situeerden zich op het vlak van 
economie & toerisme, verenigingen en 
inwoners. Voor elk van deze doelgroe-
pen werd een uitgebreid pakket aan 
maatregelen uitgewerkt.  Die moesten  
in deze ongeziene tijden de weerbaar-
heid en veerkracht van onze onder-
nemingen, inwoners en verenigingen 
maximaal ondersteunen. 

Van meet af aan was het de bedoeling 
dat Hoogstraten Herstart geen samen-
raapsel van losstaande maatregelen zou 
zijn,  maar zou aansluiten bij het meer-
jarenplan 2020-25. Dit plan omvat maar 
liefst 50 miljoen euro aan investeringen 
om de lokale economie en het toerisme 
te ondersteunen, het verenigingsleven 
te stimuleren en het welzijn van onze 
inwoners te verhogen. Onder meer de 
nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk, het 
cultuurhuis en het sportpark Wereldak-
ker kaderen binnen dit meerjarenplan. 
Hoogstraten Herstart zorgt als het ware 
voor een extra ondersteunende injectie 
voor de doelgroepen die dat het hardst 
nodig hebben. 
Maar wat heeft het relanceplan nu juist 
gerealiseerd in het voorbije jaar? Welke 
ondersteuning werd er geboden? Het is 
onmogelijk om een volledig overzicht te 
bieden op drie bladzijden. Daarom volgt 
nu een bloemlezing.

  Werf 1: 
  Inwoners
Hoogstraten Herstart onder-
steunde onze inwoners door…
• … hen uitgebreid te bevragen over 

impact van de coronacrisis op hun 
leven. De stad stelde daarbij zeven 
doelstellingen centraal, waaronder 
het versterken van verbindende initi-
atieven, het extra ondersteunen van 
kwetsbare inwoners en het versterken 
van de mentale en fysieke gezond-
heid en weerbaarheid. 

• … een gratis platform ‘Hoogstraten 
Helpt’ te ontwikkelen om burenhulp 
te organiseren met behulp van vrijwil-
ligers. 65 vrijwilligers gaven zich op, 
wat de hulpvraag meer dan oversteeg 
(het platform was actief tot augustus 
2020).

• … een gratis mondmasker aan te bie-
den aan elke Hoogstratenaar (ouder 

Relanceplan ‘Hoogstraten Herstart’

Wij maken de balans op
Het voorbije anderhalf jaar is een hele uitdaging  geweest 
voor iedereen. Inwoners, verenigingen, ondernemers… alle-
maal hebben we het beste van onszelf moeten geven om de 
coronapandemie het hoofd te bieden. Met het relanceplan 
‘Hoogstraten Herstart’ heeft het stadsbestuur personeel, geld 
en middelen vrijgemaakt om de samenleving en de economie 
te ondersteunen. Veel van de maatregelen van Hoogstraten 
Herstart lopen nog steeds, maar – in de hoop dat we stilaan 
naar het normale leven kunnen overgaan – is de tijd rijp om 
een balans op te maken.
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dan 12 jaar). Meer dan 100 vrijwilli-
gers hielpen ons bij de verdeling op 
zaterdag 30 mei 2020. 

• … actief mee te werken aan de 
organisatie en sensibilisering rond 
coronamaatregelen en de opstart van 
het vaccinatiecentrum ELZ Kempen-
land. Daarnaast ondersteunde de 
stad zorgverleners die bij dat netwerk 
betrokken zijn.

• … het sociaal aanbod van de stad in 
de schijnwerpers te zetten en een 
ruime sensibilisering rond schuldpro-
blematiek en de preventie ervan te 
organiseren.

• … zorgvragen te detecteren en oplos-
singen aan te reiken voor kwetsbare 
inwoners, zowel op psychologisch 
als financieel vlak. Daarnaast troffen 
we maatregelen voor inwoners die 
moeilijk tot in het vaccinatiecentrum 
konden raken.

• … extra aandacht te hebben voor 
vereenzaming. Onder de werking van 
Goei Geburen bellen sinds de start 
van de coronapandemie zeven tele-
foonvrijwilligers regelmatig naar een 
persoon die daar behoefte aan heeft. 
Deze werking wordt ook na corona 
verdergezet.

• … de campagne ‘Samen bewegen, 
samen gezond’ uit te rollen, die 
inwoners aanzet meer te bewegen. 
Het contactpunt Sportmaatjes werd 
opgericht, zodat mensen elkaar kon-
den aansporen meer te bewegen. 

• … alle speellocaties voor kinderen in 
kaart te brengen op stads- en buurtni-
veau. Dat Buitenspeelboekje had als 
doel om kinderen in tijden van corona 
een leuke vakantieperiode te doen 
beleven als alternatief voor kampen 
of buitenspeeldagen. 

• … elke inwoner gratis inkomkaarten 
voor De Mosten te geven. Via Info’zine 
van juli 2020 kreeg elk gezin 20 gratis 
tickets voor De Mosten aangeboden.

• … een eindejaarsbudget toe te 
kennen aan de dorpsraden, zodat zij 
sfeer konden scheppen in de kerstpe-
riode in de dorpskernen. 

• … de verbindende campagne Hartver-
warmend Hoogstraten op te zetten en 
zo de Hoogstratenaar aan te sporen 
om aandacht en begrip te hebben 
voor elkaar. 

• … blijvend samen te werken met 
partners zoals De Toevlucht en ‘t 
Ver-zet-je voor de uitbouw van hun 
dienstverlening en extra in te zetten 
op de bekendmaking en promotie van 
(de acties van) armoedeorganisaties.

• … vrijwilligerswerk in de brede zin 
te promoten, te ondersteunen en te 
organiseren. 

• … een nieuwjaarsbox samen te 
stellen en via de scholen te verdelen 
onder de kinderen als alternatief voor 
Nieuwjaarke Zoete zingen in 2020

  Werf 2: 
  Verenigingen
Hoogstraten Herstart onder-
steunde verenigingen door…

• … kosten tot 1.000 euro die verenigin-
gen maakten voor afgelaste evene-
menten bij te passen door de stad.

• … een coronatoelage toe te kennen 
aan verenigingen voor verliezen in de 
reguliere werking en dit initiatief te 
herhalen in 2021.

• … een compensatie te geven voor 
extra kosten voor het coronaveilig 
organiseren van de zomerkampen in 
2020 en 2021. 

• … alle concessies, erfpachten, huren, 
enz. die lopen bij stad Hoogstraten 
gedeeltelijk kwijt te schelden. 

• … evenementen te ondersteunen via 
het evenementenloket. Via de nieuwe 
website www.uitinhoogstraten.be 
worden die evenementen gepromoot. 
In het najaar worden digitale infobor-
den geplaatst om de activiteiten van 
onze verenigingen nog beter bekend 
te maken.

• … subsidiestromen te garanderen 
en uit te breiden waar nodig. Ook 
administratieve procedures werden 
vereenvoudigd. 

• … steun te bieden in verband met in-
frastructuur, zoals huurgelden. Verder 
konden verenigingen gratis gebruik 
maken van de uitleendienst van de 
stad voor één activiteit.
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Stadsbestuur 
houdt vinger aan de pols
Hoewel we het ergste van deze coronacrisis (geluk-
kig) achter de rug lijken te hebben, is het belangrijk 
om toch de vinger aan de pols te blijven houden. 
Ook al zijn de cijfers momenteel veel gunstiger dan 
een jaar geleden, het coronavirus blijft sluimeren en 
daarom blijft het stadsbestuur waakzaam.  Zolang de 
crisis niet definitief voorbij is, blijven we onze dienst-
verlening aanpassen aan de noden die opduiken.

Meer informatie 
Meer informatie over het relanceplan kan je ook op 
onze website vinden: 
www.hoogstraten.be/hoogstratenherstart

Hoogstraten Herstart onder-
steunde lokale ondernemingen 
en handelaars door…
• … de betalingstermijn aan leveran-

ciers van stad Hoogstraten te verkor-
ten van 30 dagen naar 15 dagen.

• … de retributies op ambulante handel 
en op standplaatsen op de markt vrij 
te stellen van heffing in 2020.

• … de belastingen op het openhouden 
van een zaak na sluitingsuur en de 
belasting op terrassen af te schaffen 
in 2020 en 2021.

• … de aantrekkingskracht van het 
winkelcentrum en de dorpskernen 
te verhogen door leegstand van 
winkelpanden tegen te gaan, nieuwe 
infrastructuur te plaatsen en subsi-
dies toe te kennen aan evenementen. 

• … winkelen in het centrum te sti-
muleren door een gids ‘Welkom in 
Hoogstraten’ te ontwikkelen met de 
contactgegevens van alle Hoogstraat-
se ondernemers. 

• … in te stappen op het aanbod 
Starterspakket ter ondersteuning 
van startende ondernemers en het 
inzetten van loopbaancoaches ter 
ondersteuning van tijdelijk werklozen 
in onze stad.

• … alle Hoogstraatse ondernemers 
samen te brengen op één online 
samenwerkingsplatform. Via een 
Facebookgroep wordt info gedeeld 
vanuit de stadsdiensten; onderne-
mers kunnen er hun vragen stellen 
en vacatures en initiatieven kunnen 
gedeeld worden,…

• … een ‘winkel hier’-campagne te 
organiseren en affiches, vloerstic-
kers en ‘houd afstand’-stickers ter 
beschikking te stellen van de onder-
nemers om hen te steunen tijdens de 
heropening.

• … de horecazaken hun terrassen te 
laten uitbreiden en die uitbreiding 
ook tijdens de winter toe te staan.

• … waar mogelijk soepel om te gaan 
met aanvragen voor zondagsope-
ningen, inname van het openbaar 
domein, koopavonden, enz. In sa-
menwerking met UNIZO Hoogstraten 
werden ook aangepaste koopzonda-
gen mogelijk gemaakt.

• … een samenwerkingsovereenkomst 
af te sluiten met Beleef Hoogstraten 
om de Hoogstraatse ondernemers, 
horeca en middenstand te ondersteu-
nen. 

• … een digitale jobbeurs te organi-
seren in samenwerking met andere 
gemeenten en VDAB. Daarnaast wordt 
ook ingezet op cursussen voor knel-
puntberoepen.

• … het initiatief te nemen voor een 
groepsaankoop, uiteraard bij lokale 
leveranciers, van beschermingsma-
terialen voor de ondernemingen. 150 
bedrijven namen deel, wat leidde tot 
164 bestellingen.

• … de Hoogstraatse cadeaubon te 
digitaliseren en zo ook toegankelijker 
te maken voor de ondernemers en de 
gebruikers. 

• … een langetermijnplan voor city mar-
keting te ontwikkelen dat sterk inzet 
op de promotie van onze toeristische 
troeven, onze horeca, ons natuur-
schoon en onze evenementen. Onder 
andere de Zomer van Hoogstraten, 
Hallo Herfst en de nieuwe website van 
Visit Hoogstraten vallen daaronder. 

Werf 3:  Economie & Toerisme
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Wortel-Kolonie is het eerste 
Belgisch cultureel landschap 
op de Werelderfgoedlijst van Unesco
Wortel-Kolonie, onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid 
in België en Nederland, is op 26 juli 2021 opgenomen op de 
Unesco-Werelderfgoedlijst.  Het is maar liefst de vijfde erken-
ning voor Wortel-Kolonie als uniek landschap, na de Europa 
Nostra Grand Prix Award in 2014, de Sustainable Tourism 
Award in 2018, de European Landscape Award Alliance in 2019 
en het Europees Erfgoedlabel in 2020.

Het Werelderfgoedcomité van de 
Unesco heeft vier Koloniën van Welda-
digheid erkend als getuigen van een 
uitzonderlijk, ingrijpend en grootschalig 
sociaal experiment van armoedebestrij-
ding door inrichting van binnenlandse 
landbouwkoloniën in afgelegen gebie-
den. Wortel-Kolonie is één van die vier 
Koloniën van Weldadigheid. De andere 
liggen in Veenhuizen en Frederiksoord-
-Wilhelminaoord. 

Waarom Werelderfgoed?
De Koloniën van Weldadigheid ontston-
den in 1818-1825 als oplossing voor 
armoedebestrijding. Omdat er in de 
Verenigde Nederlanden veel armoede 
en bedelarij heerste, werden arme 
mensen ingeschakeld om het schrale 
natuurlijke landschap om te zetten naar 
vruchtbare gronden. De landerijen wer-
den herschikt en overschreven met een 
geordende en geometrische structuur. 
Het resultaat was een landschap met 
monumentale dreven (lanen), Kolonie-
huisjes, gestichten en boerderijen met 
akkerbouw.  Een wandeling door de 
verschillende Koloniën neemt je mee 
door de tijd. Hoewel de landlopers 
ondertussen verdwenen zijn, zijn hun 
sporen in deze landschappen nog altijd 
duidelijk zichtbaar. 

Er werden destijds 7 Koloniën van 
Weldadigheid gesticht, onder andere 
ook in Merksplas. Jammer genoeg werd 
Merksplas niet weerhouden als Werel-

derfgoed, omdat er teveel hedendaagse 
ingrepen in het historische landschap 
zijn gebeurd. Maar dat belet niet dat 
Hoogstraten en Merksplas blijven sa-
menwerken om het prachtige potentieel 
van hun kolonieën verder uit te bouwen.

Dankzij het engagement van 
de plaatselijke bevolking
Het stadsbestuur van Hoogstraten is 
iedereen heel dankbaar die heeft bijge-
dragen tot de erkenning van Wortel
Kolonie.  De erkenning als Werelderf-
goed is de verdienste van veel instan-
ties en personen. Maar ere wie ere 
toekomt. Het behoud en de bescher-
ming van het domein is in de allereerste 
plaats te danken aan de inzet van de 
plaatselijke bevolking. 

Het waren vzw Het Convent en de dorps-
raad van Wortel die samen de actie-
groep ‘Handen Af’ hebben opgericht in 
1995 om het behoud van Wortel-Kolonie 
als beschermd landschap te vragen.  
Gealarmeerd door een mogelijke ver-
koop van de boerderij van Wortel
Kolonie, eisten ze dat het 512 ha grote 
domein als één geheel zou worden 
bewaard.  Mede dankzij een spraakma-
kende Mars op Wortel-Kolonie met meer 
dan 1.000 deelnemers wist men de po-
litiek voor het dossier te interesseren. 
Met als resultaat de aankoop in 1997 
door de Vlaamse Landmaatschappij van 
Wortel-Kolonie. 

CULTUUR
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TOERISME

Wat kan je allemaal doen met 
de Cadeaubon Hoogstraten? 
Het is eigenlijk heel simpel: de ca-
deaubon is een handig en gemakkelijk 
betaalmiddel dat je bij onze lokale 
handelaars kan verzilveren. Je kan een 
cadeaubon kopen voor jezelf of voor 
iemand anders en het opgeladen bedrag 
gebruiken om bij Hoogstraatse han-
delaars te gaan shoppen, een lekkere 
lunch te bestellen of in het weekend een 
uitgebreid ontbijt te halen bij je bakker.
 
Momenteel kan je met de cadeaubon 
terecht bij ruim 55 handelaars in Hoogs-
traten. Dat aantal loopt snel op, want er 
melden zich wekelijks nieuwe hande-
laars aan die ook graag met het systeem 
van de cadeaubon willen werken. Staat 
je favoriete lokale handelaar nog niet in 
onze lijst? Niet getreurd, wie weet is dat 
binnen enkele weken wel het geval!

Wat is er juist veranderd 
sinds 12 juli? 
De vertrouwde papieren cadeaubon 
wordt vervangen door een digitale 
versie. De digitale versie heeft heel wat 
voordelen ten opzichte van de papieren 
cadeaubonnen. De digitale cadeaubon 
is immers…
• … zeer gebruiksvriendelijk. Je kan 

met eenzelfde cadeaubon een hele 
reeks aankopen doen in verschillende 
winkels. 

• … toegankelijker om aan te kopen en 
een gemak om mee te winkelen bij 
lokale handelaars. 

• … langer geldig. De digitale cadeau-
bon is twee jaar geldig vanaf het 
moment van aankoop. Dat is langer 
dan de papieren cadeaubonnen.

Hoe koop ik een cadeaubon?
Er zijn twee gemakkelijke manieren om 
een digitale cadeaubon te kopen:

1. Volledig digitaal
    Je surft naar de website
    www.visithoogstraten.be) en koopt 

daar een digitale cadeaubon aan. De 
betaling loopt via deze weg volledig 
online. Je krijgt na aankoop de 
cadeaubon integraal in je eigen 
mailbox of je kan er ook voor 
kiezen om de bon in de mailbox 
van de gelukkige ontvanger te 

Cadeaubon Hoogstraten:
gemak en comfort troef
De Cadeaubon Hoogstraten is al meer dan tien jaar lang een 
succes. Zowel voor Hoogstratenaren als voor handelaars en 
de horeca is de cadeaubon een geschenk. De cadeaubon is er 
immers om jou het leven nog gemakkelijker te maken. Sinds 
12 juli hebben we onze cadeaubon in een nieuw digitaal jasje 
gestoken. We zetten voor jou nog even op een rijtje wat er juist 
veranderd is en hoe je de cadeaubon concreet kan gebruiken.

droppen. Met de QR-code uit die mail 
kan je op stap! Ga je naar een van 
de deelnemende handelaars? Dan 
kan je ervoor kiezen om te betalen 
via de QR-code op je gsm. Maar als 
je dat makkelijker vindt, kan je ook 
de digitale cadeaubon afdrukken en 
meenemen naar de winkel. 

2. In het kantoor van VisitHoogstraten
    Als je in ons kantoor een Cadeaubon 

Hoogstraten koopt, krijg je een digi-
tale cadeaubon in bankkaartformaat, 
al dan niet in geschenkverpakking. 
Daarmee kan je op stap gaan in Hoog-
straten.  Zo betaal je met de cadeau-
bon op dezelfde manier als je dat met 
je bankkaart zou doen.

Hoe gebruik ik de digitale 
cadeaubon in de winkel?
Het gebruik van de digitale cadeaubon 
is identiek aan dat van de vroegere pa-
pieren cadeaubon. Je laadt een bepaald 
bedrag op de cadeaubon waarmee 
je dan bij een hele reeks handelaars 
terechtkan. Zo kan je bijvoorbeeld met 
één cadeaubon eerst schoenen gaan 
kopen, daarna een boeketje bloemen 
gaan halen voor je moeder en ook nog 
een koffietje drinken om de dag af te 
sluiten. Bij al deze transacties volstaat 
het om de QR-code van je digitale 
cadeaubon op je gsm of op papier te 
laten scannen of om je cadeaubon in 
bankkaartformaat te laten scannen. 

Is dit dan het einde van de 
papieren cadeaubon?
De papieren cadeaubon verdwijnt 
inderdaad definitief en wordt nu ook 
niet meer verkocht. De digitale cadeau-
bon is immers veel handiger voor zowel 
de ontvanger als voor de handelaars 
en is daarboven ook gemakkelijker in 
gebruik. De papieren cadeaubon ver-
dwijnt echter nog niet meteen volledig 
uit het zicht. Heb je bijvoorbeeld twee 
maanden geleden nog een papieren 
cadeaubon gekregen? Dan kan je die 
uiteraard blijven gebruiken tot aan de 
vervaldatum.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van 
VisitHoogstraten: www.visithoogstraten.be/cadeaubon/. Je kan 
ook telefonisch contact opnemen via het nummer 03 340 19 55.
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De blauwe vlag 
staat voor kwaliteit
We zijn bij De Mosten enorm blij dat 
de blauwe vlag terug gehesen mag 
worden. Want die staat als kwaliteit-
slabel garant voor een goede en veilige 
zwemwaterkwaliteit, maar ook voor een 
degelijk milieubeheer en voor veilig-
heid, dienstverlening en voorzieningen. 
Daarnaast betekent de blauwe vlag ook 
dat veel belang wordt gehecht aan na-
tuur- en milieu-educatieve activiteiten 
in en om het domein. 

In recreatiedomein De Mosten wordt 
de kwaliteit van het zwemwater in de 
natuurlijke zwemvijver en watersport-
vijver wekelijks gecontroleerd. Het 
water van de zwemvijver wordt over een 
groot rietbekken gepompt en wordt op 
die manier op een volledig natuurlijke 
manier gezuiverd. Er is geen toevoeging 
van chloor of andere chemicaliën.

Een nieuwe waterspeelplaats 
voor nog meer plezier 
Ons kwaliteitsvolle water is van groot 
belang, zeker voor onze nieuwe 
waterspeelplaats (zie foto)! De water-
speelplaats bestaat voornamelijk uit 
natuurlijke, duurzame materialen die 
perfect in het kader van De Mosten pas-
sen. In dit speelparadijs kan je boven-
dien in alle seizoenen terecht; wanneer 
het warm is, zijn kinderen verzot op 
spelen met de frisse combinatie van 
water en zand. Tijdens koude dagen kan 
de watertoevoer uitgezet worden en zijn 
het buitenkeukentje, de kliederbakken 
en de zandtakels nog perfect speelbaar. 
Maar ook de speeltuin op zich is een 
pareltje, want die is helemaal herschikt, 
in functie van het speelplan dat de stad 
liet ontwerpen om de speelbeleving 
voor en door kinderen te verhogen. 

Nieuwe zitbanken uit 
oude eikenbomen van de 
John Lijsenstraat
De eikenbomen op de John Lijsenstraat 
werden vorig jaar in oktober door Mat-
theussen Bos en Tuin gerooid op vraag 
van het Agentschap voor Wegen en 
Verkeer. AWV vond ze immers te gevaar-
lijk; ze beperkten de wegbreedte en de 
zichtbaarheid en brachten ook schade 
toe aan het wegdek en de fietspaden. 

De bomen zijn niet verloren gegaan, 
integendeel. De stammen van de eiken 
die van goede kwaliteit waren, heeft 
Nobel Flooring gebruikt om parket van 
te maken. Iedereen kreeg zo de kans om 
een echt stukje Meer in huis te halen. 
Ook in De Mosten kan je nu meegenie-
ten van deze eikenbomen, want Nobel 
Flooring en Mattheussen Bos en Tuin 
hebben er zitbanken van gemaakt en 
ze aan recreatiedomein De Mosten 
geschonken. Ze brengen er nu rust en 
verpozing, zalig genieten! 

Ook in september is een bezoekje aan recreatiedomein De Mosten de moeite 
waard. Sinds 4 juli prijkt er een nieuwe waterspeelplaats in De Mosten! De subsidi-
ering van de waterspeelplaats gebeurde deels door Toerisme Provincie Antwerpen 
Apb via de subsidieoproep van de regiowerking Kempen. We hebben knappe nieu-
we zitbanken op het terrein, geschonken door Nobel Flooring en Mattheussen Bos 
en Tuin (beide uit Minderhout) én we mogen opnieuw de blauwe vlag hijsen. 

Recreatiedomein De Mosten: 
nieuwe waterspeelplaats, 
banken en de blauwe vlag
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ONDERWIJS

Wat is Kunstkuur?

Kunstkuur is een subsidie die door de 
Vlaamse Overheid uitgereikt wordt aan 
een academie voor beeldende kunst, 
muziek, woord en/of dans om een drie-
jarige samenwerking aan te gaan met 
een basis-, secundaire of hogeschool. 
Afhankelijk van het aantal bereikte 
leerlingen of studenten worden er 
wekelijks leerkrachturen en jaarlijks een 
werkingsbudget toegewezen. Het doel 
van de Kunstkuur is het delen, aanwen-
den en verhogen van expertise bij de 
betrokken leerkrachten, een verhoogde 
doorstroom van leerlingen naar het 
deeltijds kunstonderwijs en een toe-
name van het cultureel bewustzijn en 
de culturele expressie bij de betrokken 
leerlingen of studenten.

Het is met andere woorden de bedoe-
ling dat de leerlingen er zich van bewust 
zijn tot welke cultuur zij behoren en hoe 
hun cultuur zich verhoudt tot ande-
re culturen. Dat gaat zowel om taal, 
tradities als producten van de cultuur. 
Vervolgens worden ook vaardigheden 
aangeleerd om ideeën, ervaringen en 
emoties uit te drukken in de vorm van 
kunst. 

In het verleden waren er al vele lokale 
initiatieven, waarbij het  deeltijds kunst- 
en leerplichtonderwijs samenwerkten 
inzake kunsteducatie,  die vaak gefinan-
cierd werden door de stad. Denk hierbij 
aan de workshops beeld en muziek 
die door het IKO en de Academie voor 
Muziek en Woord De Noorderkempen 
aan de lagere scholen van Hoogstraten 
gegeven worden. 

Met de hervorming van het deeltijds 
kunstonderwijs werd de subsidie 
‘Kunstkuur’ in het leven geroepen, 
zodat zulke samenwerkingen ook vanuit 
de Vlaamse overheid inhoudelijk, orga-
nisatorisch en financieel ondersteund 
werden. Daarbij wordt het deeltijds 
kunstonderwijs beschouwd als expert 
in kunst- en cultuureducatie, dat goed 
geplaatst is om  het cultureel bewust-
zijn en de culturele expressie van de 
leerlingen te verhogen. 

Kunstkuur in Hoogstraten

Sinds de start van kunstkuur diende 
het IKO in totaal vijf Kunstkuren in en 
werden ook alle vijf deze Kunstkuren 
goedgekeurd. Drie daarvan lopen al 
sinds afgelopen schooljaar en twee 
daarvan starten volgend schooljaar.

Kunstkuur “Kunstreizigers!”: een sa-
menwerking tussen IKO en de Gemeen-
telijke Basisscholen van Brecht

De Kunstkuur “Kunstreizigers!” is een 
samenwerking tussen het IKO en de 
Gemeentelijke Basisscholen van Brecht, 
die tot stand is gekomen doordat het 
IKO ook een vestigingsplaats heeft in 
Brecht. Hierbij is de Openbare Biblio-
theek van Brecht de externe partner. 
Komend schooljaar zullen de leerlingen 
meereizen door de geschiedenis van de 
beeldende kunst en kennismaken met 
beeldende kunstenaars en kunststro-
mingen. Als kunstreizigers hebben ze 
dus nog een inspirerende weg voor de 
boeg!

Sinds de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs zet IKO De Kunstacademie volop in op 
samenwerkingsverbanden met basis- en secundaire scholen in en rond Hoogstraten. ‘Kunst-
kuur’ van de Vlaamse Overheid subsidieert deze samenwerkingen. Op 1 september 2021 
starten er twee nieuwe Kunstkuren met basisschool De Wijsneus te Wortel en basisschool De 
Meerpaal-Kiekeboe te Meer. 

Kunstkuren in Hoogstraten
 IKO start samenwerking met twee basisscholen
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Kunstkuur “Poëzie in en rond de 
school!”: een samenwerking tussen 
IKO en basisschool Klein Seminarie 
Hoogstraten

“Poëzie in en rond de school!” is de 
Kunstkuur waarbij het IKO samenwerkt 
met de basisschool Klein Seminarie 
Hoogstraten. De externe partner is de 
Openbare Bibliotheek van Hoogstraten. 
Zoals de titel reeds verraadt, slaat de 
Kunstkuur een brug tussen dichtkunst 
en beeldende kunst. Door de kinderen 
geïllustreerde en geschreven gedichten 
werden o.a. tussen de ruitenwissers van 
de geparkeerde auto’s op de Vrijheid 
van Hoogstraten gestoken in het kader 
van Gedichtendag.  Dat is slechts één 
voorbeeld  hoe Kunstkuurleerkracht 
Michiel met het kernidee ‘Ontmoeten’ 
en deze Kunstkuur aan de slag ging. 
Zo kwamen niet enkel de leerlingen 
en leerkrachten in de school maar 
ook inwoners, voorbijgangers, enz. in 
Hoogstraten met deze Kunstkuur in 
aanraking.

Kunstkuur “Klein Seminarie in zes 
sleutelwerken”: een samenwerking 
tussen IKO en middelbare school Klein 
Seminarie Hoogstraten

Klein Seminarie Hoogstraten staat 
gekend voor haar Art Deco-gebouwen.. 
Daarnaast bezit de middelbare school 
nog heel wat andere kunstwerken 
zoals grafiekkunst, beeldhouwkunst, 
glasraamkunst, enz. Om de leerlingen 
vertrouwd te maken met de cultuurhis-
torische identiteit van de school, ging 
het Klein Seminarie o.a. een samenwer-
king met het IKO aan en selecteerden ze 
samen zes belangrijke kunstwerken die 
als rode draad zouden dienen voor de 
Kunstkuur “Klein Seminarie in zes sleu-
telwerken”. Het doel is om tijdens het 
laatste schooljaar van de Kunstkuur een 
kunstenroute te organiseren, waarbij de 
sleutelwerken alsook de kunstwerken 
van de leerlingen met elkaar in dialoog 
getoond worden. De dienst Cultuur van 
de stad Hoogstraten zal hierbij helpen 

en is dan ook de externe partner van 
deze Kunstkuur.

Kunstkuur “Waar is Wally De Wijze 
Neusbeer?”: een samenwerking tussen 
IKO en basisschool De Wijsneus Wortel

Tot grote vreugde van het IKO en 
basisschool De Wijsneus Wortel werd 
recent ook de Kunstkuur “Waar is Wally 
De Wijze Neusbeer?” goedgekeurd. De 
Openbare Bibliotheek van Wortel zal de 
externe partner zijn. Deze Kunstkuur 
gaat begin volgend schooljaar van start. 
Wally De Wijze Neusbeer is de school-
mascotte van basisschool De Wijsneus. 
Samen met de leerlingen vertrekt hij op 
wereldreis. Zo leren ze allerlei culturen 
maar ook hun eigen cultuur en zichzelf 
kennen. Deze culturele, artistieke en 
reflectieve reis zal twee schooljaren 
duren en tijdens het laatste schooljaar 
gedocumenteerd en gepresenteerd 
worden in de vorm van een kinderboek. 
Benieuwd welke avonturen ze onderweg 
zullen meemaken!

Kunstkuur “Geluksvogels!”: een sa-
menwerking tussen IKO en basisschool 
De Meerpaal-Kiekeboe Meer

Het IKO kreeg recent nog een tweede 
keer goed nieuws nl. de goedkeuring 

van de Kunstkuur “Geluksvogels” in 
samenwerking met basisschool De 
Meerpaal-Kiekeboe. Op basis van 
de sleutelverhalen uit “Geluk voor 
kinderen” van schrijver Leo Bormans 
zullen kleuters en kinderen op creatieve 
wijze op zoek gaan naar zichzelf en wat 
bijdraagt tot geluk in hun leven. Het 
Lokaal Dienstencentrum Kloostersite 
Meer, dat in het najaar van 2021 zal 
opengaan, zal de externe partner van 
deze Kunstkuur zijn en ondersteuning 
bieden bij het opzetten van sociaal-ar-
tistieke projecten en het organiseren 
van een openluchttentoonstelling op de 
kloostersite. Ook de inwoners van Meer 
zullen dus betrokken worden bij deze 
Kunstkuur.

Kunstkuur en  IKO

Aangezien het IKO dankzij de Kunst-
kuren in de scholen tewerk kan gaan en 
zo kinderen en jongeren beter bekend 
kan maken met haar visie en werking, 
vinden nu al kinderen en jongeren 
sneller hun weg naar het IKO. Het IKO 
hoopt dan ook samenwerkingen met de 
andere scholen van Hoogstraten verder 
te kunnen uitbreiden door middel van 
Kunstkuur en zo duurzame samenwer-
kingsverbanden op te zetten.

Schrijf je in aan het IKO

IKO De Kunstacademie is de academie voor beeldende kunsten, waar kinde-
ren, jongeren en volwassenen een plek vinden om zich persoonlijk, creatief 
en artistiek te ontwikkelen. Wil je meer info of wens je je in te schrijven? 
www.iko-dekunstacademie.be
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SAMENLEVING

Je partner verliezen is onbeschrijflijk 
zwaar. Je raakt je maatje kwijt, mis-
schien wel de belangrijkste persoon 
in je leven. Door corona verliep het 
afscheid nemen op een heel andere 
manier door de vele maatregelen. 
Vertrouwde rituelen die je een houvast 
geven, vielen weg. Hoe ga je nu verder? 

LDC Stede Akkers organiseert samen 
met de dienstencentra uit Beerse, 
Turnhout en Oud-Turnhout een rouw-
begeleidingstraject, in samenwerking 
met ConTempo. Hoogstraten geeft op 
16 september 2021 om 19.30 uur de 
aftrap met een lezing. De lezing zal 
plaatsvinden in de cafetaria van LDC 
Stede Akkers (Jaak Aertslaan 4, 2320 
Hoogstraten). Je kan inschrijven tot 13 
september 2021.

Rouwbegeleiding 
met lotgenoten

Daarnaast voorzien we ook rouwbege-
leiding. Onder begeleiding van ConTem-
po en omringd door lotgenoten leer je 
in een veilige omgeving omgaan met 
verlies en bouw je aan een nieuwe toe-
komst. Het gaat hier over zeven sessies 
rouwbegeleiding die telkens plaatsvin-
den op donderdag van 19.30 tot 21.30 
uur. De sessies vinden plaats op 30 
september, 14 oktober, 28 oktober, 18 
november, 9 december, 6 januari 2022 

Niels Jespers uit Hoogstraten heeft op 28 
juli de top van de K2 bereikt. De K2 is met 
zijn 8.611 meter de tweede hoogste berg 
ter wereld en één van de gevaarlijkste 
om te beklimmen.  Niels bereikte niet 
enkel de top, maar deed dat ook nog eens 
zonder extra zuurstof, een duizelingwek-
kende prestatie. Proficiat, Niels!

Goe
Bezig!

Met de fiets naar school?
Kom eens kijken bij de Fietsbieb
Op zoek naar een kinderfiets en koop je liever geen nieuwe? Fietsbieb Hoog-
straten biedt kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen aan die je kunt lenen 
voor slechts €20 per jaar. Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming 
betalen €10. 

De fietsbieb is elke tweede zaterdag geopend van 9.30 tot 11.30 uur (adres: 
Karel Boomstraat 44, 2320 Hoogstraten). Meer info vind je op 
www.hoogstraten.be/fietsbieb. 

Rouwbegeleiding: 

omgaan met het verlies van je partner
en een terugkomsessie op 31 maart 
2022. Je kan terecht in de leslokalen 
van LDC Stede Akkers (Jaak Aertslaan 4, 
2320 Hoogstraten). De deelnameprijs 
bedraagt 30 euro en er zijn maximaal 
tien deelnemers toegelaten. Inschrijven 
kan tot en met 24 september 2021.

Praktisch:
Inschrijven kan door contact op te 
nemen met LDC Stede Akkers op het 
telefoonnummer 03 340 16 30 of via 
dienstencentrum@hoogstraten.be. 
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Hoogstraten start met verdeling van 

de gele doos

Wat is de gele doos?
Het concept van de gele doos komt overwaaien van Canada, waar hulpdien-
sten bij interventies vaak kostbare tijd verloren bij het vinden van belangrijke 
informatie over de patiënt. In de gele doos worden alle gegevens gebundeld 
die nuttig zijn voor de hulpdiensten. Het gaat daarbij om persoons-, contact-, 
en medische gegevens. De doos wordt bewaard in de koelkast, omdat dit een 
gemakkelijke vindplaats is voor de hulpdiensten. Zo kunnen hulpverleners 
snel hulp bieden wanneer ouderen in nood verkeren of vermist blijken. 

Start verdeling in Hoogstraten
Op aangeven van seniorenraad Hoogstraten besliste het stadsbestuur om 
mee in te stappen in dit project. Stad Hoogstraten wil de gele doos vooral 
verdelen aan de meest kwetsbare en zorgbehoevende groepen. We starten 
daarom eerst met de verdeling aan de alleenstaande 75-plussers. Zij zullen in 
de loop van september een persoonlijke brief ontvangen met een uitnodiging 
om een gele doos af te halen. Dit kan vanaf maandag 20 september tot en met 
vrijdag 5 november tijdens de koffiekrant of  buurtbabbel van het LDC (lokaal 
dienstencentrum) of in een tijdelijke buurtlocatie.

Openingsuren afhaal- en buurtbabbellocaties van maandag 20 september tot 
en met vrijdag 5 november:
• Hoogstraten: van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur (Cafe-

taria LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4)
• Meerle: wekelijks op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur 
   (Refter Vrije Basisschool De Klimtoren, Ulicotenseweg 1)
• Meersel-Dreef: wekelijks op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
   (Taverne De Zevenster - Bij De Paters, Dreef 42)
• Meer: woensdag 22/09, 13/10 en 03/11 van 10.00 tot 12.00 uur 
    (Boerenzaaltje, Meerdorp 6)
• Minderhout: woensdag 06/10 en 27/10 van 10.00 tot 12.00 uur
    (Noodkerk, Schoolstraat 6)
• Wortel: donderdag 30/09 en 21/10 van 10.00 tot 12.00 uur 
    (Uitleenpost BiB, Worteldorp 15)

Geraak je niet op een van deze locaties? We helpen je bij het regelen van ver-
voer. Voor meer informatie kan je terecht bij het LDC via het telefoonnummer 
03 340 16 30 of via dienstencentrum@hoogstraten.be.

Welkom bij 
Praatpunt!
Spreek je al een beetje Nederlands? Of 
wil je Nederlands beter begrijpen en 
spreken? Kom dan naar Praatpunt! Bij 
Praatpunt kan je je Nederlands oefenen 
en je kennis uitbreiden. 

Hoe neem je deel? 
• Je kan elke woensdag van 19.00 tot 

21.00 uur terecht bij Praatpunt, behalve 
tijdens de schoolvakanties en op feest-
dagen. 

• Praatpunt vindt plaats in GBS Hoogs-
traten (Gravin Elisabethlaan 21, 2320 
Hoogstraten).

• Deelname is gratis en je moet je niet 
vooraf inschrijven.

 
Spreek je vlot Nederlands en wil je ander-
stalige inwoners helpen met het Neder-
lands? Dan kan je vrijwilliger worden. 
Meer informatie vind je via samenleving@
hoogstraten.be of 03 340 19 59. 



BERICHTEN
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Wonen in Wortel-Kolonie: 

aalmoezenierswoning 
in erfpacht
Stad Hoogstraten geeft de aalmoezenierswoning in 
Wortel-Kolonie in erfpacht. Dit is een van de witte 
woningen van de Kolonie (Kolonie 24 - Schooldreef, 
2323 Wortel). Het is een vrijstaande woning met 
een groot stuk grond (meer dan 3.000 m²) op een 
unieke locatie. 

We zijn op zoek naar een geïnteresseerde die niet 
opkijkt tegen een stevig renovatieproject en die 
droomt van een eigen huis midden in het bos. 
De woning moet gebruikt worden voor bewoning 
maar moet ook een maatschappelijk doel dienen. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om een economisch, 
sociaal, toeristisch, cultureel of ecologisch doel. 
Misschien wil jij pleegkinderen opvangen, een 
ecologische tuin aanleggen of een B&B runnen? 
Naast het maatschappelijk doel kijken we ook naar 
je financieel plan en je renovatieplan. 

Uiterlijk binnen de zeven jaar na het verkrijgen van 
de erfpacht dient de renovatie afgerond te zijn. 
Je kan voor de restauratie van de woning premies 
ontvangen. Onroerend Erfgoed verwacht wel dat 
het uitzicht van de woning bewaard blijft.
 

Praktisch:
• Je kan de nodige info opvragen bij  

koen.janssens@hoogstraten.be of bij 
 katrien.vandenbossche@hoogstraten.be. 
• Je offerte moet ten laatste op 14 september 

2021 voor 12.00 uur ingediend worden. 

15de editie van de Strapdag 
Op vrijdag 17 september is het Strapdag. Dan vragen wij de 
schoolkinderen om veilig en milieuvriendelijk naar school te 
komen, door te stappen of te trappen dus. De Strapdag is een vast 
onderdeel van de Week van de Mobiliteit.  Hoe jij onze
stappers en trappers kan helpen? Door extra voorzichtig te zijn in 
het verkeer!

      Denk mee over 
      het ruimtelijk beleidsplan
      ... van op de fiets
 
Stad Hoogstraten werkt aan een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Dat be-
leidsplan bepaalt hoe we in onze stad op een slimmere manier de nodige 
ruimte kunnen geven aan verschillende behoeften zoals wonen, ontspan-
ning, werken, natuur, rust,...

Om ervoor te zorgen dat ook onze toekomstige generaties het goed 
hebben, moeten we sommige zaken anders gaan organiseren. Dat vraagt 
om nieuwe ideeën. Denk je graag mee? Spring dan op de fiets en volg 
de fietsroute die je langs gekende en minder gekende plekjes op ons 
grondgebied voert.

Op elke plek tref je een affiche aan met hierop een stelling waarover we 
graag jouw mening en ideeën kennen. In het najaar nodigen wij jou uit op 
een workshop waarin je samen met andere bewoners en medewerkers 
van de stad over deze thema’s van gedachten kan wisselen.

Welke plekjes in Hoogstraten vind jij bijzonder?
We willen ook graag weten welke plekjes in Hoogstraten jij kwaliteitsvol 
vindt. Wat ‘kwaliteitsvol’ betekent, kan ieder voor zichzelf invullen: het 
kan gaan om een groene plek, een gezellige straat of een mooi uitzicht. 
Je kan je foto’s van deze plekjes heel makkelijk uploaden via de ‘denk 
mee’-website. Een aantal foto’s zal opgenomen worden in het nieuwe 
beleidsplan. Veel fietsplezier!

Praktisch:
• Je kan aan de fietsroute deelnemen tot en met zondag 19 september.
• De fietskaart kan je ophalen bij Visit Hoogstraten of bij het Stedelijk 

Museum Hoogstraten. Je kan de fietskaart ook downloaden via 
   www.hoogstraten.be/nieuws/ruimtelijk-beleidsplan
• Als je thuis komt, kan je je mening geven over de stellingen via het 

online formulier op www.denkmee-hoogstraten.be. 
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Stad Hoogstraten verkoopt 
vijf sociale bouwgronden 
in Ti Van Schellestraat
Wij publiceren een laatste herinnering voor de verkoop van 5 sociale bouwgronden 
in de Ti Van Schellestraat in Wortel. Deze verkaveling ligt in de directe nabijheid 
van het centrum van Wortel, meer bepaald in de nieuwe zijstraat van Poeleinde.
 
Om in aanmerking te komen als kandidaat, moet je aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
• minimum 20 jaar en maximum 45 jaar oud zijn in het jaar van de loting;
• geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in volle eigendom noch 

als vruchtgebruiker, noch van enig ander zakelijk recht op een ander bouwterrein 
dat hem of haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen.

Als inwoner of gewezen inwoner van Hoogstraten heb je recht op voorrang. Wil 
je je kandidaat stellen voor één van deze bouwgronden, schrijf je dan in per post 
(Stadsbestuur Hoogstraten, dienst administratie ruimte, Vrijheid 149, 2320 Hoogs-
traten) of per mail (administratie.ruimte@hoogstraten.be).  De infobrochure en het 
inschrijvingsformulier vind je op www.hoogstraten.be/nieuws/wil-je-in-wortel-wo-
nen-dat-kan.

Azaleaverkoop
Kom op tegen Kanker
17, 18 en 19 september

Tijdens het Plantjesweekend van Kom op 
tegen Kanker op 17, 18 en 19  september 
staan weer duizenden vrijwilligers klaar 
om azalea’s te verkopen. Ook in Hoog-
straten zullen weer vele vrijwilligers de 
baan op gaan. Wij vragen je dan ook om 
hen enthousiast te ontvangen en een 
azalea te kopen. Een azalea kost 7 euro. 
De opbrengst gaat naar betere zorg voor 
mensen met kanker en hun naasten. 

Meer info vind je op www.komoptegen-
kanker.be of op www.plantjesweekend.
be. 

Word vrijwillige 
brandweerman 
of -vrouw!
Hulpverleningszone Taxandria gaat op 
zoek naar vrijwillige brandweermannen en 
-vrouwen om de brandweerposten Aren-
donk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Kaster-
lee, Lille, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, 
Turnhout en Vosselaar te versterken. Altijd 
al gedroomd van bij de brandweer te wer-
ken? Maak dan nu de grote sprong. 

Solliciteren kan vanaf 1 september 2021 
t.e.m. 31 oktober 2021 via de website 
www.hvztaxandria.be.  Let op: om te kun-
nen solliciteren moet je o.a. een Federaal 
Geschiktheidsattest op zak hebben. Je 
vindt hier alles over op
 www.ikwordbrandweer.be. 

Inspiratiedag
op tijd zorgen voor later
19 oktober 2021
Heb je je al eens afgevraagd of een assistentiewoning iets voor jou is? Of stel je 
je wel eens de vraag wat er moet gebeuren als thuis wonen voor jou niet langer 
haalbaar is? Iedereen wenst natuurlijk zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, 
maar ben je je ervan bewust dat er dan misschien aanpassingen nodig zijn aan je 
woning? 

Dat en nog meer interessante onderwerpen komen aan bod op de inspiratiedag ‘Op 
tijd zorgen voor later’ op 19 oktober 2021. In de namiddag zal deze inspiratiedag 
doorgaan in Meerle en tijdens de avond kan je ervoor terecht in Hoogstraten.

Houd de website van Hoogstraten en Info’zine van oktober in ’t oog voor meer con-
crete info. De plaatsen zijn beperkt, je moet je dus op tijd inschrijven. 

Meer info: Team thuis- en woonzorg -  03 340 16 00 
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Het conformiteitsattest 
is verplicht voor 
oudere huurwoningen
Je bent voortaan verplicht om een conformiteitsat-
test aan te vragen voor oudere huurwoningen. Op 
die manier wil het stadsbestuur de woningkwaliteit 
van de huurwoningen op haar grondgebied verbe-
teren. Zo worden de eigenaars van een huurwoning 
gestimuleerd om hun eigendom te verbeteren op 
het vlak van woningkwaliteit, vooral als het gaat om 
veiligheid en hygiëne. 

Het conformiteitsattest is een meerwaarde voor de 
eigenaar, want je kan aan potentiële huurders aan-
tonen dat de woning aan bepaalde kwaliteitsnormen 
voldoet en niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Het 
attest blijft tien jaar geldig en geeft ook aan wat het 
maximum aantal toegelaten bewoners is. 

      Praktisch:
• Je kan het attest aanvragen bij de dienst 
 wonen via wonen@hoogstraten.be 
 of 03 340 19 19. 
• De aanvraag van een conformiteitsattest kost 

€ 62,50 voor een zelfstandige woning en  
 € 62,50 voor een kamerwoning, verhoogd met 

€ 12,50 per kamer (met een maximum van 
 € 1.250 per gebouw).

BENOvatiecoach 
helpt je renoveren
Wil je graag renoveren, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? 
Doe dan mee met de groepsaankoop ‘BENOvatiecoach’.

Een BENOvatiecoach helpt je stap voor stap bij energiebesparende maatre-
gelen in je woning. Via een groepsaankoop willen de gemeente en IOK de 
kostprijs voor deze begeleiding tot een minimum herleiden.

Ben je geïnteresseerd? Meld je nu al vrijblijvend aan voor de groepsaankoop 
via www.iok.be/benovatiecoach. We houden je op de hoogte wanneer een 
BENOvatiecoach is aangesteld. Voor meer informatie kan je ook contact 
opnemen met Carolien Ruts van de dienst Wonen van stad Hoogstraten via 
wonen@hoogstraten.be. 

Planadvies 
voor duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen

Heb je bouw- of verbouwplannen? Dan is alle advies welkom. Op 
zaterdag 13 november organiseert stad Hoogstraten opnieuw een 
digitaal planadvies. 

De adviseurs van Kamp C geven onafhankelijk en neutraal advies 
en helpen je om commerciële belangen van juiste duurzame 
ingrepen te onderscheiden. Je kan een afspraak maken voor een 
bouwadvies in Hoogstraten. De adviseurs geven je gratis verbeter-
tips mee over compactheid, materiaalgebruik, isolatie, verwar-
mingssystemen, enzovoort. 

Het planadvies vindt digitaal plaats op zaterdag 13 november 
2021. Dit planadvies is gratis maar de plaatsen zijn beperkt, dus 
inschrijven is noodzakelijk. Hiervoor kan je terecht bij de dienst 
Wonen via 03 340 19 19 of wonen@hoogstraten.be. Ook bij Kamp 
C kan je terecht met al je vragen via bouwadvies@kampc.be.
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Waarom een 
hemelwaterplan?
Hoogstraten heeft op veel plaatsen 
nog gemengde riolering. Dit wil zeggen 
dat afvalwater en hemelwater samen 
worden afgevoerd naar het waterzui-
veringsstation. Daardoor krijgt de 
waterzuiveringsinstallatie verdund 
afvalwater te verwerken en verloopt de 
zuivering minder efficiënt. Daarnaast 
kan een gemengd rioolstelsel bij hevige 
regenval leiden tot het overstorten van 
vervuild hemelwater naar grachten en 
waterlopen en soms tot overlast door 
overstromingen.

Als je dan weet dat we door de klimaat-
verandering afstevenen op extremere 
weersomstandigheden, is een duur-
zame aanpak dringend gewenst. In de 
winter zal er meer regen vallen en de 
zomer zal gekenmerkt worden door lan-
gere periodes van droogte, afgewisseld 
met korte en intense buien. 

Het basishemelwaterplan geeft een 
visie op de toekomst van het kostbare 
water op ons grondgebied. Het geeft 

ons duidelijkheid over hoe we vandaag 
en in de toekomst om moeten gaan 
met hemelwater op zowel verharde 
als onverharde oppervlakten. Met het 
basishemelwaterplan willen we de kwa-
liteit van het oppervlaktewater verbete-
ren, de gevolgen van overstromingen en 
droogte beperken en de daling van de 
grondwatertafel verminderen. 

Scheiding van afval- 
en hemelwater
Een belangrijke pijler binnen het 
basishemelwaterplan is de scheiding 
van afval- en hemelwater. De gemengde 
rioolstelsels, de verstedelijking en de 
alsmaar toenemende verharding dragen 
bij tot een verminderde aanvulling van 
de grondwatertafel. Dat heeft verdro-
ging tot gevolg met schade voor land-
bouw en natuur en een verminderde 
beschikbaarheid van grondwater voor 
drinkwaterproductie.

• Een eerste basisprincipe om deze uit-
dagingen aan te gaan, is het scheiden 
van afvalwater en hemelwater. Hierbij 
wordt voorzien in afzonderlijke afvoer 

Om droogte en wateroverlast te voorkomen heeft stad Hoogstra-
ten, in samenwerking met een studiebureau en heel wat partners, 
een basishemelwaterplan opgesteld dat op 31 mei 2021 werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 

voor afvalwater en hemelwater.

• Een tweede basisprincipe is een bron-
gerichte aanpak voor dit hemelwater. 
In deze volgorde: we zorgen ervoor 
dat er zo weinig mogelijk land wordt 
verhard, we ontharden bestaande 
verharde oppervlakten, we vangen 
hemelwater zo goed mogelijk op en 
we hergebruiken het, we bufferen 
hemelwater en laten het infiltreren. 
Pas in laatste instantie lozen we 
hemelwater in een regenwaterafvoer.

Plan voor de toekomst
Het basishemelwaterplan laat ons ook 
toe om onze visie af te stemmen met 
projecten binnen andere beleidsdomei-
nen zoals ruimtelijke ordening, groen-
voorziening, … Daardoor is het mogelijk 
om de principes van het vrijwaren van 
de open ruimte te combineren met het 
principe van ruimte voor water. Het 
basishemelwaterplan vormt voor stad 
Hoogstraten een belangrijke leidraad 
voor het gericht ontwikkelen van wegen- 
en rioleringswerken. Het stadsbestuur 
kan met dit nieuwe plan ook verder 
investeren in duurzame ontwikkeling. 
De Vlaamse Regering stelt namelijk een 
basishemelwaterplan als voorwaarde 
om subsidiëring te bekomen voor tal 
van watergerelateerde projecten. 

 
Heb je vragen over het basishemelwaterplan of wil je graag meer informatie? Dan kan je hiervoor contact opnemen met 

onze expert Nele Verheyde via nele.verheyde@hoogstraten.be. 

Hoogstraten stelt 
basishemelwaterplan op
Op de Vrijheid kregen de lindenbomen meer ruimte



HOOGSTRATEN BOUWT

18 | INFO’ZINE Hoogstraten 09/2021

Rioleringswerken in Pastoor 
van Dykstraat en Borselhoeve
In de Pastoor Van Dykstraat en Borselhoeve 
plannen stad Hoogstraten en rioolbeheerder 
Pidpa weg- en rioleringswerken. De bestaande 
riolering in deze straten is van het gemengde 
type. Dat betekent dat afval- en regenwaters 
via dezelfde rioolbuis worden afgevoerd naar 
de zuiveringsinstallatie. Door deze gemengde 
riolering te vervangen door een afvalwaterbuis 
en een afzonderlijk hemelwatersysteem, wordt 
de zuiveringsinstallatie efficiënter en worden 
de gemengde riolen bij regen minder zwaar 
belast.

Het project in Pastoor Van Dykstraat en 
Borselhoeve wordt aangevat in september, na 
afronding van de rioleringswerken in Beem-
den. De aannemer start met de rioleringswer-
ken in Pastoor Van Dykstraat. Eind 2021 breidt 
de werf uit richting Borselhoeve. Deze werken 
zullen duren tot in het voorjaar van 2022.

Tijdens de werken is plaatselijk verkeer in de 
wijk mogelijk voor bewoners, maar tijdens de 
werkuren zal de mobiliteit op bepaalde mo-
menten hinder ondervinden. Andere wegge-
bruikers dienen de werfzone te vermijden. 

Subsidie voor sportpark 
Wereldakker
De Vlaamse regering heeft aan Hoogstraten 
een subsidie toegekend van 683.082 euro voor 
de uitbouw van het sportpark Wereldakker met 
een kunstgrasveld, een atletiekpiste en een 
parkeerplaats. Een klein deel van het geld is 
ook bestemd om de aanleg van padelterreinen 
te ondersteunen bij de tennisclub.

In totaal krijgen 14 sportinfrastructuurpro-
jecten in de hele provincie Antwerpen zo’n 
7,6 miljoen euro van de Vlaamse overheid.  
Een flink stuk daarvan is dus bestemd voor 
Hoogstraten. Eerder al kreeg de stad 370.000 
euro subsidie voor de nieuwe gymhal achter 
het Klein Seminarie. Die gymhal zal eind 2021 
klaar zijn.

De totale kosten voor de aanleg van sportpark 
Wereldakker bedragen ruim 4,4 miljoen euro. 
De subsidies van de Vlaamse overheid zijn dus 
zeer welkom. Naast de gymhal, de atletiek-
piste, het kunstgrasveld en de parkeerplaats 
zal de site van het sportpark ook nog worden 
aangevuld met een aantal oefenvelden voor 
voetbalclub Hoogstraten VV en een honden-
losloopzone. De huidige oefenvelden van 
Hoogstraten VV worden geheroriënteerd. Het 
hele vernieuwde sportpark Wereldakker zal 
eind 2022 klaar zijn.

Deze maand is algemeen aannemer DCA 
uit Beerse begonnen aan de bouw van 
de nieuwe jeugdlokalen op Den Dijk. De 
werken zullen ruim een jaar duren. Het 
voorontwerp, opgemaakt door Atelier 
Blockx, Peeters & Van Looveren, werd 
in november 2020 voorgesteld aan de 
buurtbewoners. Daar ging een lange 
en intense samenwerking aan vooraf 
tussen de stad Hoogstraten en VZW 
Jeugdlokalen Hoogstraten.

Vanaf de start van het project werden 
door de verenigingen en de stad twee 
belangrijke principes gehanteerd:
• Duurzaamheid: het integraal duur-

zaam ontwerp tilt de kwaliteit van het 
gebouw naar een hoger niveau en 
zorgt ervoor dat we iets neerzetten 
waarop de toekomstige generaties 
trots op kunnen zijn. De duurzaam-
heidscriteria zijn afgetoetst aan de 
duurzame ontwikkelingsdoelen. 

• Gedeeld gebruik van gebouwen: op 
deze manier maximaliseren we een 
verantwoord en beperkt gebruik van 
de beschikbare ruimte en financiële 
middelen. Het is een van de belang-
rijkste prioriteiten die de stad naar 
voor schuift voor het gebruik van haar 
patrimonium. Het delen van de ruimte 
wordt afgestemd op de behoeften van 

de verschillende gebruikers. 

Voor de bouw van de lokalen wordt door 
de stad 1.9 miljoen euro uitgetrokken. 
Met de jeugdverenigingen werd een 
financiële inbreng afgesproken op basis 
van het 30-70-subsidiereglement.

Op de site worden twee afzonderlijke 
gebouwen gezet, die via een overdek-
te speelruimte met elkaar verbonden 
worden. Voor beide gebouwen wordt 
gebruikgemaakt van duurzame en 
natuurlijke bouwmaterialen, zodat het 
gebouw op een mooie manier opgaat in 
de omgeving. 

De huidige trage verbindingen voor 
fietsers en voetgangers en de openbare 
speelruimte op de site blijven behou-
den. Er is bewust gekozen om de site 
van Den Dijk autovrij te houden. Ouders 
die hun kinderen met de auto brengen, 
worden naar de busparking aan het 
Spijker verwezen. De oversteek aan 
de Gelmelstraat wordt veilig gemaakt, 
mede door het inzetten van gemachtig-
de opzichters van de verenigingen en 
door de heraanleg van de Gelmelstraat. 
Langs de Ganzendries is de site enkel 
toegankelijk voor wandelaars, fietsers 
en de hulpdiensten.

Jeugdlokalen op Den Dijk uit de startblokken
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Hoogstraten benoemt voorlopig 
geen begeleidingsteam voor 
stadsplein en parkeergarage
Het schepencollege heeft beslist dat de tijd nog niet rijp is om een 
begeleidingsteam aan te stellen voor de realisatie van een stads-
plein met parkeergarage. Waarom? Dat leggen wij graag even uit.

Stapsgewijze aanpak met inspraak voorop
Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft een ambitieuze droom: een groener stads-
centrum met meer ruimte voor wandelaars en fietsers. De realisatie van een stads-
plein of stadspark is daar een onderdeel van. De ruimte onder het plein of park wil 
het stadsbestuur gebruiken voor de aanleg van een parkeergarage. Hoogstraten wil 
zich daarin laten begeleiden door een multidisciplinair team van specialisten, maar 
dat gaat nog even duren.  Het stadsbestuur gaat immers een meer stapsgewijze 
aanpak hanteren met veel ruimte voor inspraak. 

Het project heeft voor-en tegenstanders. Naast steunbetuigingen, ontving het 
stadsbestuur ook veel vragen van omwonenden, ondernemers en bezorgde bur-
gers. Het stadsbestuur wil inspelen op deze signalen. Omdat het belangrijk is om 
een breed draagvlak te hebben voor het project, is meer studiewerk nodig. Daarom 
gaat het stadsbestuur een meer stapsgewijs traject volgen en pas in een later stadi-
um een begeleidingsteam voor de concrete realisatie aanstellen.

Voor alle duidelijkheid: er zijn op dit moment nog geen definitieve beslissingen 
genomen over de locatie of de vorm van het stadsplein of de oplossing voor het 
parkeerprobleem.  Mogelijk zijn er nog andere denkpistes die ertoe kunnen leiden 
de ambitie van een duurzamer en groener stadscentrum waar te maken. Dat moet 
eerst worden onderzocht. Daarna zal het stadsbestuur verder gaan met de aanstel-
ling van een multidisciplinaire werkgroep van experts.

De doelstelling: een duurzaam en veilig stadscentrum
Het is belangrijk aan te geven dat de bouw van een ondergrondse parkeergarage 
en een stadsplein kadert binnen een veel ruimer plaatje. Samen met de bevolking 
willen we stappen zetten naar een mooier, groener en aangenamer winkel- en 
wooncentrum, dat niet langer gedomineerd wordt door benzinedampen en motor-
geraas, maar waar voetgangers en fietsers veel ruimte krijgen. De aanleg van een 
ondergrondse parkeergarage met stadsplein is maar één van de vele stappen om 
dat toekomstbeeld te realiseren. De stad overweegt bijvoorbeeld ook om oversteek-
eilanden te maken en het parkeren op de Vrijheid anders in te vullen.

Stad Hoogstraten heeft studiebureau 
Evolta Engineers aangesteld voor de 
herinrichting van de Gelmelstraat. De 
herinrichting heeft als doel de onvei-
lige situatie in de Gelmelstraat met 
het gemengde verkeer van auto’s en 
fietsers te verbeteren. Het studiebureau 
heeft de opdracht om de Gelmelstraat 
opnieuw te ontwerpen, zodat er een 
nieuwe veilige fietsverbinding kan 
komen van  Wortel tot aan het kruispunt 
met de Lindendreef. 

Het stadsbestuur wil in de Gelmelstraat 
ook veilige, dwarse oversteekplaatsen 
creëren voor zwakke weggebruikers. 
Die moeten komen ter hoogte van de 
Antoon de Lalaingstraat, de Gustaaf Se-
gersstraat, de Postweg en de toegangs-
weg tot Den Dijk. De herinrichting van 
de Gelmelstraat zal gebeuren volgens 
het STOP-principe; eerst stappers en 
trappers, daarna pas het gemotoriseerd 
personenvervoer.

Studiebureau voor 
herinrichting Gelmelstraat aangesteld

Fietspad langs de Mark 
wordt doorgetrokken
 tot in Minderhout

De Vlaamse Milieu Maatschappij 
VMM en stad Hoogstraten hebben 
samen beslist om de oevers van de 
Mark te herinrichten vanaf de Zee-
mansbrug (Minderhout-) tot aan de 
Zandbergstraat (Meer). Er zijn twee 
redenen voor deze herinrichting: 
• Door deze herinrichting kunnen 

we de doelstellingen van de Euro-
pese Kaderrichtlijn Water behalen. 
Dat is belangrijk voor een betere 
waterkwaliteit en de overlevings-
kansen van onze vissen. 

• We kunnen zo ook het fietspad 
doortrekken dat nu loopt van 
Breda via Meersel-Dreef tot aan de 
Zandbergstraat in Meer. Het ver-
der trekken van deze route tot aan 
de Zeemansbrug in Minderhout zal 
bijdragen aan het vergroten van 
de belevingswaarde van de Mark.

Meer concrete informatie over de 
herinrichting van de oevers van de 
Mark volgt ongetwijfeld nog in latere 
Info’zines.
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BRUGFIGUREN

Soms hebben kinderen het moeilijk 
op school. Een portie extra individuele 
begeleiding kunnen ze goed gebruiken. 
Het Brugfigurenproject van het Rode 
Kruis legt de brug tussen de school en 
het gezin. Hierdoor krijgen kwetsbare 
kinderen extra leerkansen voor een 
betere toekomst. 

Wat is het brugfigurenproject?
“Het Brugfigurenproject vormt een 
samenwerking tussen de school in 
kwestie, het CLB en het Rode Kruis 
Hoogstraten. In het project begeleiden 
we kinderen met een leerachterstand 
een uurtje in de week bij hun huiswerk. 
Dat doen we bij voorkeur bij de kindjes 
thuis om letterlijk de brug te slaan tus-
sen school en thuis.”, vertelt Fons.

Hoe groot is het Brugfigurenproject in 
Hoogstraten?
“Er zijn momenteel 27 actieve brugvrij-
willigers aan het werk die 34 kinderen 
uit de lagere school en 3 kleuters 
begeleiden.”, antwoordt Kristel. Fons 
vult aan: “Maar vanuit de scholen komt 
meer vraag dan we met de huidige 
groep vrijwilligers aankunnen en we 
willen natuurlijk alle kinderen in groot 
Hoogstraten helpen. Meer vrijwilligers 
zijn dus zeker welkom!”

Ga je als brugvrijwilliger helpen op 
vraag van de school of op vraag van de 
ouders?
Kristel legt uit: “Alle aanvragen komen 
van de scholen zelf. Het zijn de leer-
krachten die de kinderen het best 

kennen en kunnen inschatten of er extra 
aandacht nodig is. Zij bespreken dit 
met de zorgcoördinator of de directie 
van de school. Na overleg met het CLB 
Hoogstraten en de ouders komen ze bij 
ons terecht.”

Gebeurt de begeleiding ook in deze tij-
den van Covid-19 bij de kinderen thuis?
“Het achterliggende anderhalf jaar was 
zeer moeilijk. De begeleiding heeft zelfs 
een periode helemaal stilgelegen. Vanaf 
het moment dat we de begeleiding zijn 
gaan hervatten, hebben we dit veelal 
op school gedaan en soms ook digitaal. 
Dit altijd in overleg met school en de 
ouders.” vertelt Kristel. 

Is de begeleiding dan net zo effectief?
“Bij kinderen uit de lagere school gaan 
we liefst naar hen thuis, omdat we op 
die manier ook de ouders kunnen be-
trekken. Eigenlijk hebben we een dub-
belrol: naast het helpen van het kind,  
nemen we voor een stukje de rol van de 
ouders over bij de huiswerkbegeleiding, 
wanneer dat voor hen (tijdelijk) onmo-
gelijk is o.v. een taalbarrière of o.v. hun 
privésituatie.” zegt Kristel.

Is begeleiding enkel mogelijk voor 
kinderen uit het lager onderwijs?
“Neen, ook kleuterscholen kunnen een 
beroep op ons doen. Kleuterjuffen of 
meesters geven aan ons door waar ze 
de komende week rond zullen werken, 
zodat wij het kindje alvast kunnen voor-
bereiden. Ook laatstejaarsstudenten 
kleuteronderwijs kunnen zich opgeven 

als brugfiguren. Zij lopen dan bij ons 
hun stage.”, vertelt Kristel enthousiast. 

Wat is er zo mooi aan 
deze vrijwilligersjob?
Kristel vertelt met een schittering in 
haar ogen: “We zien dat onze bege-
leiding het zelfbeeld van heel wat 
kinderen opkrikt. 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 fier 
op zichzelf. Dat is waar ik ontzettend 
veel voldoening uit haal!” Fons zegt 
ook: “Het is zelfs wetenschappelijk 
aangetoond dat dit ene uur per week 
een wezenlijk en blijvend verschil maakt 
voor de toekomst van deze kinderen. En 
laten we nu eerlijk zijn: is integratie van 
kinderen en ze een eerlijke kans geven 
in onze maatschappij niet het hoogste 
goed om naar te streven?”

...enthousiaste vrijwilligers 
voor het Brugfigurenproject
Goed mee kunnen op school is essentieel als je erbij wil horen en mee wil doen 
aan het sociale leven. In een kindvriendelijk Hoogstraten hebben we daarom extra 
veel aandacht voor kinderen met een leerachterstand. Wij spraken met Kristel, de 
coördinator van het project, en Fons, de voorzitter van Rode Kruis Hoogstraten. “Ze-
ker taal is voor integratie noodzakelijk”, onderschrijft Fons. “De mensen die deze 
vakantie naar het buitenland zijn geweest, hebben dit onbewust wel gemerkt: als je 
de taal niet spreekt, hoor je er nooit echt bij.”

Neem voor meer informatie contact op met Kristel Vereecke en Fons Gieles  via info@hoogstraten.rodekruis.be of 
voorzitter@hoogstraten.rodekruis.be of bel naar 03 482 46 06. Je kan ook surfen naar 
www.rodekruis.be/provincie/antwerpen/activiteiten/sociale-activiteiten/brugfiguren/.

  

Praktisch
Wil je brugfiguur worden? Dan 
moet je voldoen aan de volgende 
voorwaarden:
• Je bent minstens 18 jaar, en je 

werkt graag met kinderen.
• Je hebt wekelijks minstens 1 uur 

tijd op een vast moment (bijv. 
woensdagnamiddag of in de 
vroege avond).

• Je beheerst de Nederlandse taal 
goed.

• Je kan een attest van goed 
gedrag en zeden voorleggen.

GEZOCHT
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GEZONDHEID

Hoogstraten is een 
hartveilige gemeente
Jaarlijks worden in België 11.000 mensen 
het slachtoffer van een hartstilstand. Op 
straat, op het werk of thuis. België heeft 
een goed uitgebouwd systeem van urgen-
tiediensten, maar niets is zo belangrijk 
als directe en onmiddellijke hulp bij een 
hartstilstand. De overlevingskansen van 
een persoon met hartstilstand stijgen na-
melijk beduidend wanneer de reanimatie 
onmiddellijk opgestart wordt. Omstaan-
ders kunnen dus het verschil maken!

Leer een mensenleven redden!
In samenwerking met het Rode Kruis Hoog-
straten wordt dit najaar terug gestart met 
opleidingen reanimeren en defibrilleren. 
Deze vorming duurt één avond. Hoe meer 
mensen deelnemen, hoe sneller noodhulp 
kan worden geboden. 
Dit najaar zijn er opleidingen gepland op:
• Maandag 20 september 
 van 19.00u tot 22.30u
• Woensdag 13 oktober 
 van 19.00u tot 22.30u
• Woensdag 15 december 
 van 19.00u tot 22.30u 

Heb je al een opleiding gevolgd? Dan kan 
je de technieken die hier worden aange-
leerd nog eens onder begeleiding komen 
oefenen op een oefenpop. Dat zal plaats-
vinden op vrijdag 17 september of vrijdag 3 
december van 19.00 tot 22.00 uur.  Je kan 
vrij binnenlopen in deze tijdsperiode. Het 
oefenen neemt een halfuurtje in beslag. 
De oefenpoppen zullen na gebruik telkens 
worden ontsmet.

Enkele praktische zaken:
• Inschrijven kan via 03 340 19 11 of 
 onthaal@hoogstraten.be. 
• De opleidingen vinden plaats in het  

Rode Kruis Lokaal (Slommershof 18, 
2320 Hoogstraten).

Het is weer Maand van de sportclub!
Naast gezonde voeding is het natuurlijk ook van groot belang om genoeg 
te bewegen. Van 1 tot 30 september is het weer de “Maand van de sport-
club”. Ook in Hoogstraten zullen verschillende sportclubs activiteiten 
organiseren, zowel voor jeugd als voor volwassenen. Je vindt het gedetail-
leerde programma op www.hoogstraten.be/maandvandesportclub. Kies 
er één of enkele activiteiten uit om eens te proberen en wie weet vind je 
de sportclub die bij je past.

Voor meer info kan je terecht bij de sportdienst via het telefoonnummer 03 
340 19 26 of via sport@hoogstraten.be. 

EVapp-vrijwilligers 
voor noodgevallen gezocht
EVapp is een oproepsysteem dat bij een noodgeval vrijwilligers mobili-
seert die een opleiding reanimeren en defibrilleren hebben gevolgd. Als 
de 100/112-noodcentrale een melding van hartfalen krijgt, zullen niet 
alleen de klassieke nooddiensten gemobiliseerd worden, maar ook het 
EVapp-systeem die nabije vrijwilligers oproept. De vrijwilliger kan de re-
animatie al starten in afwachting van de aankomst van de nooddiensten. 
Intussen hebben zich al 250 personen zich geregistreerd als vrijwilliger. 
Iedereen met een medische opleiding of een opleiding reanimeren en 
defibrilleren (zoals onder meer van het Rode Kruis) kan zich opgeven als 
EVapp-vrijwilliger. Heb je een medische achtergrond of heb je een oplei-
ding reanimeren en defibrilleren gevolgd? Dan kan je je steeds registreren 
via www.evapp.org. Een attest of brevet is 5 jaar geldig. 
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ONDERWIJS

Wat verandert er voor 
Hoogstraatse gezinnen? 

• Geen inschrijfstop meer.  We zorgen 
ervoor dat het aanbod mee evolueert 
met de vraag, zodat álle kinderen 
toegang krijgen tot dezelfde betaal-
bare en kwaliteitsvolle opvang. Alle 
kinderen kunnen steeds terecht in de 
opvang wanneer nodig. 

• Ontzorging van het onderwijs. Tot 
afgelopen schooljaar werd nog heel 
wat opvang voorzien door de scholen 
zelf. Mede op vraag van verschillende 
scholen neemt stad Hoogstraten nu 
de regierol over de buitenschoolse 
kinderopvang in handen. Ferm neemt 
de volledige opvangtaak buiten-
schools op zich, waardoor opnieuw 
ruimte wordt gecreëerd voor de 
kerntaak onderwijs. 

• De nauwe band met de school blijft 
behouden. Vanaf 1 september 2021 
kunnen alle kinderen in Hoogstraten 
in een opvanglocatie terecht in of 
nabij de eigen school. De voorschool-
se opvang begint vanaf 7.00 uur tot 
een kwartier voor de schoolbel en 
naschools en op woensdagnamiddag 
vanaf een kwartier na de schoolbel tot 

18.30 uur. Ook op schoolvrije dagen 
(pedagogische studiedagen) kunnen 
de kinderen terecht in de opvang bij 
de school. 

 
Opvang op schoolvakantiedagen
Op schoolvakantiedagen wordt de op-
vang uitgebreid naar vier ‘opvanghubs’ 
in Meerle, Minderhout, Wortel en Hoog-
straten. Samen met het aanbod van 
Vlieg Uit en het kampenaanbod streven 
we ernaar dat er voor de grote vakantie 
voldoende aanbod is per dorp. Ook 
tijdens de vakanties hanteren we geen 
inschrijfstop binnen de kinderopvang 
zodat elk gezin gebruik kan maken van 
de opvang tussen 7.00 en 18.30 uur. 
Opgelet: op wettelijke feestdagen is er 
geen opvang.

Wat brengt de toekomst? 
Het echte werk begint nu. Nieuwe 
teams, nieuwe locaties, nieuwe 
samenwerkingen tussen de stad, de 
scholen en Ferm, nieuwe gezichten voor 
kinderen en ouders, ... Ferm, de stad 
en de scholen staan in nauw contact en 
volgen de evoluties op de verschillende 
opvanglocaties op en zetten alles op 
alles om samen te kunnen groeien. 

Praktisch
• Je doet een eenmalige administra-

tieve aanmelding voor je kind(eren). 
Dit kan door te mailen naar 

    Bko.hoogstraten@samenferm.be. 
(Indien je kind(eren) reeds gekend 
is bij Ferm Kinderopvang, is dit niet 
meer nodig).  

• We verwachten dat je zoveel als mo-
gelijk reserveert voor alle opvang-
momenten, dit kan via 

    www.samenferm.be. 
• Meer info over de tarieven en info 

per opvanglocatie: 
 www.hoogstraten.be/buitenschool-

se-kinderopvang of
 bko.hoogstraten@samenferm.be of 
 03 314 68 00

Buitenschoolse kinderopvang 
krijgt boost in Hoogstraten
Vanaf 1 september 2021 treedt het masterplan voor buitenschoolse 
kinderopvang in werking. Het gaat om opvang voor schoolgaande 
kinderen, van de kleuter- en lagere school. Daarvoor werd met Ferm 
Kinderopvang een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die 
loopt van september 2021 tot 31 augustus 2026. 

School-Straten 
in testfase in 
Meersel-Dreef
Fietsers en stappers verdienen de 
nodige ruimte, zeker in een schoolom-
geving. Daarom worden vanaf half 
september in de Kapelweg in Meer-
sel-Dreef een aantal veranderingen 
uitgetest. 

Testmaatregel 1 
In de Kapelweg geldt permanent 
eenrichtingsverkeer en wordt een 
fietsstraat ingericht. Omdat het gemo-
toriseerde verkeer in een fietsstraat 
achter de fietser moet blijven, is de 
fietser zichtbaarder in het straatbeeld 
en wordt het verkeer veiliger voor 
fietsers. 

Testmaatregel 2
Meer plaats voor fietsers en voetgan-
gers ter hoogte van de school. De 
parkeerplaatsen tegenover de school 
verdwijnen en worden een plaats voor 
fietsers en voetgangers. Daarnaast 
wordt ook de rijbaan ter hoogte van 
de school verlegd. Voetgangers krij-
gen een aparte strook.  Dit zorgt voor 
een rustigere ochtend- en avondspits. 
Op het kruispunt Kapelweg-Meersel 
worden snelheidsremmers geplaatst, 
zodat fietsers veiliger de straat kun-
nen oversteken of indraaien. 
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Veilig naar school. 
een opdracht voor iedereen
Op 1 september gaat weer een nieuwe lichting scholieren de 
weg op, te voet of met de fiets.  In de dorpskernen kan het er 
aan de scholen soms hectisch aan toe gaan. Daarom geven 
we hier enkele goede tips van de politie om de verkeersregels 
te respecteren en om de veiligheid van onszelf en onze kinde-
ren te garanderen. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel en 
voorkomen is altijd beter dan genezen. 

1. Tips voor fietsers en wandelaars
Heel wat kleuters en kinderen uit de basisscholen wonen binnen wandel- of fiets-
afstand van de school. Indien mogelijk, stuur je kinderen dan per voorkeur met 
de fiets of te voet naar school. Dit is niet alleen gezond. Het zorgt vaak ook voor 
een veiligere schoolomgeving doordat het autoverkeer rond de school drastisch 
vermindert. Let op volgende raadgevingen:

• Kies altijd voor de veiligste weg. Dat is niet noodzakelijk de kortste weg.
• Geef jouw kind vooraf tips en aanwijzingen. Vertel waar de gevaarlijke kruispun-

ten liggen en toon waar de zebrapaden zich bevinden.
• Zorg dat je kind goed opvalt. Een fluojasje is geen overbodige luxe. Reflecteren-

de kledij is in het donker zichtbaar voor automobilisten vanop 150 meter. 
• Zorg voor een goede fiets: ketting gesmeerd, banden niet afgesleten, het zadel 

aangepast aan de lengte van je kind. En vooral: remmen in orde!

2. Tips voor autobestuurders
Om onze kinderen veilig de schoolpoorten te laten bereiken, 
vragen we aan alle chauffeurs:
• Respecteer te allen tijde de snelheidslimieten. En zeker de zone 30 in de 

schoolomgeving.
• Wees extra voorzichtig aan zebrapaden en in de buurt van de schoolpoorten. 
• Draag je gordel. Zowel vooraan als achteraan: iedereen in de auto klikvast!
• Parkeer enkel waar toegelaten. Parkeren binnen 5 meter van een zebrapad is 

verboden, evenals op het voetpad en op een verkeersplateau. Breng voetgan-
gers dus niet onnodig in gevaar. 

Bike2School: 
echte helden fietsen of 
stappen naar school!

Bike2School is een fietsbeloonsys-
teem dat vanaf september 2021 
wordt uitgerold in 14 gemeenten, 
met begeleiding door de Inter-
communale Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de Kempen (IOK). 
In Hoogstraten wordt het systeem 
uitgetest door VBS Spijker en VBS 
Scharrel. 

Kinderen die zich duurzaam naar 
school verplaatsen, dat wilt zeggen 
te voet, met de fiets, met de step,... 
verzamelen punten die gekoppeld 
worden aan een digitale munt, 
ook wel bucks genoemd. Met hun 
betaalkaart kunnen de kinderen 
lokaal een beloning kopen bij deel-
nemende handelaars. Zo kunnen 
zij sparen voor een inkomticket van 
De Mosten of een ijsje bij de lokale 
horeca. 

De registratie van de duurzame 
verplaatsingen gebeurt volledig 
geautomatiseerd, via een tag aan 
de boekentas en een scanner op de 
speelplaats. We streven naar 70% 
duurzame verplaatsingen in beide 
scholen.



Laat naar je borsten kijken
De mammobiel staat van 7 september tot 7 oktober weer in Hoogstraten. De mammobiel is een 
bus die speciaal ontworpen is voor het maken van een mammografie of een röntgenfoto van je 
borsten. De mammobiel wordt ingezet bij het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar borstkanker. 

Het onderzoek is gratis als je bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds. Het is niet ver-
plicht om je te laten onderzoeken, maar we raden het wel sterk aan. Deze dames doen alvast 
mee. Jij toch ook? 
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Wie kan deelnemen aan het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker?
Het bevolkingsonderzoek richt zich 
naar vrouwen van 50 tot en met 69 
jaar die niet worden opgevolgd voor 
kanker. Behoor je tot deze groep? Dan 
krijg je elke twee jaar een persoonlij-
ke, schriftelijke uitnodiging van het 
Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) 
met een voorstel van afspraak. Ofwel 
kan je er terecht met een voorschrift van 
je dokter. Let op: zonder afspraak kan 
je geen onderzoek laten uitvoeren in de 
mammobiel.

Waar kan je deelnemen aan het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker?
• Bij een erkende radiologische dienst, 

bv. in AZ Turnhout, AZ Malle of AZ 
Klina in Brasschaat.

• In de mammobiel. De mammobiel 
staat op de parking van IKO - De 
Kunstacademie, Dr. Versmissenstraat 
6 te Hoogstraten.

De mammobiel is ook toegankelijk voor 
rolstoelgebruiksters via een lift. 

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
• De medewerker geeft je kort uitleg en 

stelt een paar vragen. 
• De medewerker neemt van elke borst 

twee röntgenfoto’s, horizontaal en 
schuin.

• De radioloog beoordeelt de foto’s en 
vergelijkt ze met de vorige mammo-
grafieën.

• Alle foto’s worden naar het Centrum 
voor Kankeropsporing gestuurd en 
een tweede keer, en indien nodig nog 
een derde keer, bekeken.

• Ongeveer 3 weken later ontvangen jij 
en je dokter het resultaat.

Waarom is vroegtijdige opsporing van 
borstkanker zo belangrijk?
Borstkanker is de meest voorkomende 
kanker bij vrouwen in Vlaanderen. Een 

screeningsmammografie kan borst-
kanker in een vroeg stadium opspo-
ren, zelfs nog vóór je een knobbeltje 
kan voelen. Als borstkanker in een 
vroeg stadium ontdekt wordt, bestaat 
er een veel grotere kans op genezing 
en is het bovendien dikwijls niet nodig 
om de borst te amputeren.

Blijf waakzaam!
... ook als je niet tot de leeftijds-
groep behoort van het bevol-
kingsonderzoek borstkanker. Check 
regelmatig zelf je borsten. Merk je 
een verandering op? Contacteer je 
dokter of gynaecoloog.

Meer info:
- www.hoogstraten.be/onderzoek-
-borstkanker
- 0800 60 160 (Centrum voor 
  Kankeropsporing)

Kris:

“Bij de screeningsmammografie tijdens mijn bezoek 
aan de mammobiel in 2019 werd een afwijking in m’n 
rechterborst vastgesteld. Dit terwijl ik zelf helemaal 
nog geen verandering van m’n borst had opgemerkt. Ik 
ben toen direct doorverwezen voor verder onderzoek en 
behandeling. Gelukkig waren ze er vroeg bij, en ben ik 
intussen genezen. Al blijft regelmatige controle nodig. 
Deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker is 
erg belangrijk, want het kan je leven redden.”

Hilt:

“Jammer genoeg kent iedereen wel iemand die gecon-
fronteerd werd met kanker. Via familie en vrienden kreeg 
ik al meermaals verhalen te horen over vrouwen bij wie 
borstkanker werd vastgesteld. Ook over jonge, gezonde 
vrouwen, waarbij de ziekte zich snel ontwikkelde. Regel-
matig zelfonderzoek is dus nodig. Enkel door herhaal-
delijk zelfonderzoek leer je je borsten goed kennen, en 
merk je een knobbeltje of verandering sneller op. En bij 
een verandering van je borst of zelfs bij twijfel is mijn 
advies: wacht niet maar maak meteen een afspraak met 
je dokter.”
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BIB

      Computerlessen 
      van digidak

Begin september is het de Week van de Geletterd-
heid. Van 6 tot 10 september worden er heel wat 
initiatieven genomen om het belang van digitale ge-
letterdheid in de kijker te zetten en om dit probleem 
aan te pakken. Het ideale moment dus voor Digidak 
om na een lange coronapauze zijn computerlessen 
te hernemen.

Nog nooit een computer gebruikt? Doet je smartp-
hone niet altijd wat je wil? Staan je vakantiefoto’s 
ergens onaangeroerd opgeslagen? Zin om nieuwe 
wandel- en fietsroutes uit te dokteren met je smart-
phone? Dat kan je allemaal leren tijdens de gratis 
lessen van Digidak. Een overzicht van het cursusaan-
bod lees je op www.digidak.be of in de folder die je 
in het stadhuis, de bib of bij ziekenfondsen vindt.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan op vol-
gende momenten:
• vrijdag 3 september van 10 tot 12 uur in de hoofd-

bib, Lindendreef 1b
• vrijdag 10 september van 9 tot 12 uur  in de hoofd-

bib, Lindendreef 1b
• nadien: internetcafé op dinsdag van 14.00 tot 

16.30 uur in LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 
Hoogstraten

• In tegenstelling tot vroeger vinden er in Meerle 
geen lessen of inschrijvingen plaats

Naar Mars met je bibpas?

Zo ver kan de bib je helaas nog niet brengen, maar 
dankzij je bibpas kan je er wel heel veel over lezen. 
Of je kan het dichter bij huis zoeken en bijvoorbeeld 
meer te weten te komen over de erkenning van Wor-
tel-Kolonie als UNESCO Werelderfgoed. Dit kan door 
het digitale krantenarchief te raadplegen met alle 
artikels uit Belgische kranten en tijdschriften.
Hoe doe je dat? 
• Surf naar www.krantenarchief.be
• Geef in de zoekbalk het onderwerp op waarover je 

meer wil weten
• Klik je op de knop ‘Lees het volledige artikel’
• Meld je aan met je Mijn-Bibliotheekprofiel
• Je kan nu het volledige artikel lezen, downloaden 

of printen

Nog meer weten? 
Neem gerust met de bibliotheek contact op 

(bibliotheek@hoogstraten.be). 

KJV wordt leesjury
Na 40 jaar wordt de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen in een nieuw 
kleedje gestoken. Spreek voortaan niet meer over de KJV, maar over 
de Leesjury. Onder deze nieuwe vlag gaat nog wel dezelfde lading 
schuil: leesplezier en ontmoeting voor kinderen en jongeren.

Hoe gebeurt dit in Hoogstraten? Je sluit aan bij de leesgroep van 
jouw leeftijd (10-12 jaar, 12-14 jaar of 14-16 jaar). In de periode van 
oktober tot Pasen lees je een aantal topboeken. Voor de jongste 
groep zijn dat acht boeken, voor de andere zes. Niet alleen bekende 
schrijvers zoals Mark Tijsmans, Joke Van Leeuwen en Bjorn Van den 
Eynde komen aan bod, maar je ontdekt ook minder bekende parels 
zoals Mijn jaar in een tent, Offerkind en Rosie & Jack.

Op regelmatige tijdstippen kom je met de juryleden van jouw leeftijd 
samen om telkens twee boeken te bespreken. Daarna maakt elk 
jurylid zijn eigen rangschikking. Op basis daarvan wordt het beste 
boek van het voorbije leesjaar gekozen. Wie op het podium komt, 
ontdekken de juryleden op een groot slotfeest.
• Geïnteresseerd? Kom dan naar de infosessie op 
 woensdag 29 september om 13.30 uur in de hoofdbib.
• BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b | gratis | inschrijven niet nodig
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7 bijzondere 
grensgevallen 
meerdaags fietsplezier 
vanuit Hoogstraten

De nieuwe fietsbrochure ‘7 bijzondere grensgevallen’ is 
het resultaat van de unieke samenwerking tussen het 
Land van Mark & Merkske (Je weet wel: Hoogstraten, 
Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas) en het Nederlandse 
Toerisme De Baronie. Hoogstraten en haar omgeving 
staat bekend als een waar fietsparadijs. Een meerdaags, 
grensoverschrijdend fietsarrangement mocht dus niet 
langer in het toeristische aanbod ontbreken.

Met ‘7 bijzondere grensgevallen’ trek je er dus enkele 
dagen op uit. En met Hoogstraten als uitvalsbasis zijn de 
fietsmogelijkheden onbegrensd. Vier themafietslussen 
trappen je doorheen dit groene fietsparadijs. Flirten 
met de grens, op de koffie bij Van Gogh, flaneren langs 
het water en dwars door sprookjesachtige dreven en 
verkoelende bossen van kersvers Unesco Werelderfgoed 
(Wortel-Kolonie) staan op het programma. 

Nog niet genoeg gefietst? Dan schotelen buurgemeenten 
Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas je met plezier nog 
drie extra fietslussen voor. De lokale logeeradressen 
leggen je dagelijks flink in de watten en zorgen dat je 
batterijen terug zijn opgeladen. Ook die van je fiets.

De fietsbrochure ‘7 bijzondere grensgevallen’ is vanaf 
september te koop aan de balie van VisitHoogstraten of 
online via de webshop op www.visithoogstraten.be. 

Open 
monumentendag 
12 september 2021
Naar jaarlijkse traditie is het op 12 september 2021 weer 
Open Monumentendag. In Hoogstraten kan je drie mo-
numenten bezoeken. In eerste instantie kan je genieten 
van de rust in Wortel-Kolonie; de kersverse Unesco-We-
relderfgoedsite is een prachtige locatie voor een gegidste 
wandeling. Daarnaast kan je in de Laermolen ontdekken 
hoe een watermolen werkt. Je krijgt er extra uitleg over 
haar werking en geschiedenis. En natuurlijk kan ook onze 
prachtige Sint-Katharinakerk niet ontbreken. Je kan onze 
kerk vanbinnen komen bewonderen. 

Meer info vind je op www.hoogstraten.be/museum. 

Geen Hoogstraten in 
groenten & bloemen
Hoogstraten in groenten & bloemen zal in 2021 helaas niet 
plaatsvinden. Wegens gezondheidsredenen kan hoofd-
ontwerper Tom De Houwer niet verder meewerken aan de 
voorbereiding van het evenement dit jaar. Het organisatie-
team heeft daarom met spijt in het hart beslist om de 23e 
editie van Hoogstraten in groenten & bloemen te verplaat-
sen naar 2022.

Hoogstraten in groenten & bloemen staat bekend als een 
evenement met een zeer hoog artistiek niveau en wil die 
reputatie dan ook hooghouden. Zonder het leiderschap van 
de hoofdontwerper is het niet haalbaar om de kwaliteit van 
de openluchttentoonstelling te garanderen.  Gelukkig heeft 
Tom De Houwer toegezegd om zich na een periode van 
herstel opnieuw voluit te engageren voor 2022.

Het stadsbestuur betreurt dit nieuws, maar toont begrip 
voor deze moedige beslissing. Stad Hoogstraten wil alle 
vrijwilligers bedanken voor hun enthousiasme en engage-
ment. De samenwerking tussen ontwerpers, vrijwilligers, 
VVV Hoogstraten, sponsors en stadsdiensten is van on-
schatbare waarde. Het stadsbestuur hoopt dan ook in 2022 
iedereen weer van harte te mogen verwelkomen tijdens de 
23e editie van Hoogstraten in groenten & bloemen. 



in HOOGSTRATEN
In deze publicatie nemen we alle Hoogstraatse activiteiten op die 
we kunnen terugvinden in de databank ‘Uit in Vlaanderen’. Organi-
seer je een of andere activiteit – groot of klein – geef dit dan in op 
de website www.uitinhoogstraten.be
 

Fietsen langs Hoogstraatse bloesems
Vanaf maandag 15 maart 2021 tot maandag 1 
november 2021
Toerisme Hoogstraten
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
Organisator: Stad 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: Stad Hoogstraten
Prijs: gratis
Info: +32 3 340 19 55 
toerisme@hoogstraten.be 

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 uur op 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Visit Hoogstraten
Vrijheid 149 
2320 Hoogstraten
Organisator: Land van Mark & Merkske
Prijs: € 38,95 
Info en inschrijven: 03 340 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: 0497 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  
Tickets: VVV Hoogstraten, Paters Meersel-
-Dreef en ’t Winkeltje bij Bart en Vera Meerle
Info en inschrijven: 03 315 09 99
gezinsbondmeerle2013@gmail.com 

Tentoonstelling: Catwalk – kleding in de 
Kempen tussen 1850-1950
Vanaf zaterdag 31 juli 2021 tot zondag 19 
december 2021 van 14.00 tot 17.00 uur op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag

Mode is alom aanwezig. Mode is voor ons 
zelfs bijna evident.
Dit was echter niet zo vanzelfsprekend 
voor onze voorouders! Heeft u zich al ooit 
afgevraagd hoe men 100 jaar geleden ge-
kleed ging in de Kempen? Droeg iedereen 
dezelfde kleding? Was men bezig met de 
heersende modetrends? Wie droeg traditi-
onele kleding en hoe zag die er dan uit? 
Begijnhof 9 
2320 Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum Hoogs-
traten
Prijs: gratis
Info: 03 340 19 80
museum@hoogstraten.be 

Inschrijfmoment gratis computer- en 
tabletinitiaties bij Digidak Hoogstraten
3 september van 10.00 tot 12.00 uur
10 september 2021 van 9.00 tot 12.00
HoofdBiB
Lindendreef 1b, Hoogstraten
Organisator: Blenders-Digidak
info: hoogstraten@digidak.be
014 71 11 03

Koloniewandeling
zondag 5, 12, 19 en 26 september 2021
van 14.00 tot 17.00 uur
Kolonie 41
2323 Wortel (Hoogstraten)
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: gratis
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be 

De Laermolen in werking
zondag 12 september 2021 van 10.00 tot 
17.00 uur
Molenstraat 21
2320 Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum Hoogstraten
Prijs: Gratis

Gegidste natuurwandeling in Wortel Kolonie
Zondag 12 en 19 september 2021 van 14.00 
tot 17.00 uur
Kolonie 41
2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: gratis
Info / inschrijven:  bc.deklapekster@natuur-
punt.be

Proef de stilte in de Sint-Katharinakerk
Zondag 12 september 2021
Van 13.00 tot 17.00 uur
Vrijheid 151, Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum Hoogstraten
Prijs: gratis
Info: www.sintkatharinakerk.be
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kijken &
luisteren doen leren

ONDER VOORBEHOUD:
Dit overzicht is opgemaakt op 6 augustus 2021. Het is mogelijk dat op het tijdstip van 

publicatie een aantal evenementen toch niet kunnen doorgaan omwille van de maatrege-
len tegen het coronavirus. 

Voetjebal voor kleuters (Hoogstraten)
Van 18 september 2021 tot 26 juni 2022
Lessen op zondag van 9.45 tot 10.30 en van 
10.40 tot 11.25 uur
Gravin Elisabethlaan 21 - 2320 Hoogstraten
Leeftijd: 2-5 jaar
Organisator: Voetjebal België
Info/ inschrijven: info@voetjebalbelgie.be
Prijs: gratis

Scholenveldloop
woensdag 22 september 2021 van 13.30 
tot 15.00 uur
Scholenveldloop voor iedereen vanaf het 
1ste leerjaar tot het 2de jaar secundair. De 
eerste start is om 13.45 uur, de volgende 
reeksen volgen aansluitend. Als laatste 
reeks is er een jogging van 2,4 km voor 
iedereen vanaf 12 jaar.
Leeftijd: 6- 14 jaar
De Mosten - Hoogeind 74 - 2321 Meer

Leer programmeren met Codefever
Elke zaterdag van 25 september tot 18 
december 2021
Voor verschillende leeftijden:
Byte Busters (8-10 jaar)
CodeKraks (10-12 jaar)
Digital heroes (12-15 jaar)
Lindendreef 37, Hoogstraten
Prijs: € 240 
Organisator: vzw CodeFever
Info: www.codefever.be

Wilde Buitendagen: 
Op pad met Zjefke De Zwerver 
(De Klapekster)
zondag 26 september 2021 van 13.00 tot 
15.00 uur
Kolonie 41 - 2323 Wortel 
Organisator: Natuurpunt Markvallei
bc.deklapekster@natuurpunt.be
03 383 02 08

20e Spilzakkentocht
do. 30 september 2021 van 10 tot 17. uur
Kolonie 30 - 2323 Hoogstraten
Prijs: € 2  (leden: € 1,50) 
Organisator: De Noorderkempen Hoogstraten
Info: mertensjan772@gmail.com 
0474 63 56 43
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Onderwijs-, vrijetijdscheque of UiTPAS.
iets voor jou?

Gezinnen die het financieel niet gemakkelijk hebben, zien de kos-
ten voor onderwijs of vrije tijd soms hoog oplopen. Stad Hoogstra-
ten ondersteunt hen aan de hand van de onderwijs- en vrijetijds-
cheque en sinds kort ook via UiTPAS. 

Onderwijscheque
Stad Hoogstraten voorziet een korting van:
• €40 voor kleuter en lager onderwijs
• €60 voor de 1e graad van het middelbaar onderwijs
• €80 voor de 2e, 3e en 4e graad van het middelbaar onderwijs
• €200 voor hoger onderwijs.

• Wie in onze gemeente naar school gaat en recht heeft op de 
cheque, ontvangt een aanvraagformulier via de school. Ook 
kan je online een aanvraag indienen via www.hoogstraten.be/
onderwijscheque

Vrijetijdscheque
Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, betaalt stad Hoogs-
traten de helft van volgende kosten terug:
• Lid- en inschrijvingsgeld van een sport-, jeugd- of socioculturele 

vereniging, IKO en Academie voor Muziek en Woord (tot 200 
euro).

• Materiaal en kledij voor wie lid of ingeschreven is (tot 50 euro).
• Kampen, uitstappen en wedstrijden (tot 200 euro).

• Dien een online aanvraag in via 
   www.hoogstraten.be/vrijetijdscheque

UiTPAS Kempen
Mogelijk heb je recht op een gratis UiTPAS Kempen. Deze UiTPAS 
geeft je 80% korting op de deelnameprijs bij vrijetijdsactiviteiten.  
• De korting krijg je bij alle deelnemende organisatoren in de
 UiTPAS-regio Kempen. 
•  Kijk op www.uitinhoogstraten.be voor meer info over UiTPAS

Praktisch:
• De onderwijs- en vrijetijdscheque is er voor gezinnen die 

recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, die in col-
lectieve schuldenregeling of budgetbeheer zijn of voor wie 
onder begeleiding van jeugdzorg staat. Zij hebben ook recht 
op een gratis UITPAS.

• Meer info?
 Mail naar kindereneerst@hoogstraten.be 
 of bel naar 03 340 19 52



1

Terugblik
1. Op 5 juli openden Natuurpunt en de 

Stad Hoogstraten twee nieuwe hon-
denlosloopzones in natuurgebied Den 
Rooy. Er is één zone nabij de parking 
aan de Ulicotenseweg en een tweede 
aan de toegang via de Lage Rooy. 

2. Ook deze zomer organiseerde onze 
jeugddienst weer een leuk vakantieaan-
bod voor onze jongste inwoners onder 
de naam ‘Vakantie in Hoogstraten’. Er 
waren themakampen voor kleuters, 
lagere schoolkinderen en tieners (Ad-
venture & Wakeboard, Circus, Musical, 
enz.) Dagelijks konden de kinderen 
spelen op onze speelpleinwerking in 
Hoogstraten en Minderhout. We moch-
ten zo’n 2.900 kinderen verwelkomen, 
verdeeld over 72 activiteiten.

3. De aanleg van sportpark Wereldakker 
schiet goed op. Het nieuwe kunst-
grasveld tussen de jeugdkantine van 
Hoogstraten VV en de nieuwe  gymhal is 
zo goed als klaar. De gymhal mogen we 
eind dit jaar in gebruik nemen.

4. Op dinsdag 8 juni viel Hoogstraten een 
grote eer te beurt. Koning Albert II en 
koningin Paola brachten een privé-
-bezoek aan het begijnhof. De vorsten 
bezochten het Stedelijk Museum, de 
historische groententuin Den Ouden 
Koolhof en de Begijnhofkerk. Ze bleven 
meer dan drie uur ter plaatse en namen 
de tijd voor een gezellige buurt bij 
enkele bewoners van het begijnhof. 
Dankjewel aan de vrijwilligers en de 
gastvrije begijnhof-bewoners. 

2

3
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Kristel Jespers uit de Chaam-
seweg in Meerle is de winnaar 
van de fotowedstrijd in Info’zi-
ne van juli-augustus. 

Zij zag dat de foto geno-
men is op de Hooiopper in 
Minderhout. Kristel wint een 
Hoogstraatse cadeaubon, af 
te halen bij Visit Hoogstraten. 

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord tot 10 september 2021 naar de 
communicatiedienst van Hoogstraten op communica-
tie@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 win-
naar. Vergeet niet om je contactgegevens te vermelden, 
anders kom je niet in aanmerking.

4

4
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Nieuwe Nieuwe fotofoto
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