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Beste lezer,

Jouw vertrouwde stadsmagazine ondergaat een grote wijziging. 
Infozine verschijnt voortaan om de twee maanden. Ook een 
lokaal bestuur drijft mee op de golven van de nieuwe media-re-
aliteit. En die realiteit is dat steeds meer mensen overschakelen 
naar de digitale media om zich te informeren. Stad Hoogstraten 
is ook volop met die transformatie bezig. Op onze website, op 
onze facebookpagina, op onze Linkedin-pagina worden jullie 
onmiddellijk op de hoogte gebracht van alle nieuws dat voor een 
inwoner van Hoogstraten van belang is.

Onze volgende editie wordt de editie van mei en daarna duurt 
het tot juli eer je weer een nieuwe Infozine in de bus krijgt. 
Gezien de grotere focus van het publiek op online nieuws, denken 
wij dat de tijd rijp is om naar een tweemaandelijkse editie over te 
schakelen. Het productieproces van Infozine vraagt veel man-
kracht. Als we overschakelen naar een tweemaandelijkse editie, 
geeft dat ons het voordeel dat we meer tijd kunnen besteden aan 
de vormgeving van Infozine, aan mooiere en grotere foto’s en 
aan meer diepgaande artikelen. Het geeft ons ook meer moge-
lijkheden om nóg sterker in te zetten op onze online communica-
tiekanalen.

Inhoudelijk heeft deze beslissing ook een aantal gevolgen voor 
Infozine. Dit magazine wordt minder een nieuwskanaal en minder 
een mededelingenblad.  Je zal voortaan het nieuws eerst via de 
digitale media vernemen. Infozine wordt eerder een medium 
waarin we bepaalde beslissingen uitgebreid toelichten en waarin 
we duidelijk maken welk beleid er wordt gevoerd en waarom. 
We geven ook aandacht aan de grote evenementen die in een 
bepaalde periode de aandacht trekken. En natuurlijk geven we 
uitgebreide aandacht aan de Hoogstratenaren en de initiatie-
ven die waardevol zijn voor onze samenleving of voor bepaalde 
doelgroepen in onze gemeenschap. Zo moet Infozine nog meer 
dan voorheen een verbindend element worden tussen alle Hoog-
stratenaren, tussen de dorpskernen en de stad en tussen jouw 
stadsbestuur en haar burgers.

Heb je gemengde gevoelens bij dit bericht? Misschien heb je 
voorstellen om het communicatiebeleid van de stad bij te sturen 
of te verbeteren. Jouw suggesties zijn zeer welkom. Wij nodigen 
je hartelijk uit om mee te doen aan de enquête die wij momen-
teel houden over onze communicatie. Je vindt die enquête op 
ons digitaal platform denkmee-hoogstraten.be. Wil je graag jouw 
mening kwijt? Scan dan de QR-code hieronder en beantwoord de 
vragen.

Veel leesplezier!

Jouw stadsbestuur
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Word vrijwilliger   
Help mee om van Hoogstraten een betere plek te maken

In Hoogstraten zijn heel veel vrijwilligers actief. 
Zonder hun inzet zouden veel initiatieven 
en activiteiten niet mogelijk zijn. Zeker voor 
kwetsbare groepen als kinderen, ouderen, 
zieken, … zijn ze vaak een grote steun.  Alleen 
al bij de stad en onze partners zijn er meer 
dan 30 verschillende vormen van vrijwilligers-
werk. Daarnaast telt Hoogstraten ook nog vele 
verenigingen en organisaties die op vrijwilligers 
draaien.
 
Voel jij je geïnspireerd? Heb je nog wat vrije 
tijd en heb je zin om jezelf nuttig te maken 
voor andere mensen die jouw hulp goed 
kunnen gebruiken. We kunnen altijd nieuwe 
mensen gebruiken. Wij beantwoorden graag 
jouw vragen.

Info:
• Vrijwilligersloket - dienst samenleving
 • T 03 340 19 59 
   E vrijwilligers@hoogstraten.be 

“Mensen helpen is het mooiste 

wat er is”. Dat is het meestgehoor-

de zinnetje in de interviews die 

we hebben afgenomen van zeven 

vrijwilligers. Je treft deze inter-

view-portretjes aan doorheen dit 

ganse magazine in het kader van 

de Week van de vrijwilliger. Daar-

mee zet Infozine deze mensen in 

het zonnetje. Verdiend! WZC STEDE AKKERS 

1.Wat is je naam?
 Guy Aerts

2.Sinds wanneer ben je vrijwilliger?
 Sinds november 2017

3.Wat houdt je werk in? 
 Voor ons woonzorgcentrum rijd ik met de duofiets en ik ga wan-

delen met de bewoners die in een rolstoel zitten. Voor het lokaal 
dienstencentrum organiseer ik de Koffiekrant in Wortel. Ik ben ook 
nog gemachtigd opzichter voor school De Wijsneus.  Tenslotte ben 
ik ook de ondervoorzitter van de dorpsraad in Wortel, waar ik me 
bezighoud met de kerstmarkt en de eindejaarsactiviteiten.

4.Wat vind je aan dit vrijwilligerswerk de moeite waard? 
 Ik houd ervan om mensen samen te brengen. De Koffiekrant in 

Wortel is zo’n gezellig moment. Het contact met mensen, jong en 
oud, en de vriendschap die je terugkrijgt geven mij veel voldoening. 

Vrijwilliger

in de kijker

    

Lokaal dienstencentrum Stede AkkersWaar: LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4,             Hoogstraten
Organisator Lokale Dienstencentra 
                       Hoogstraten 
Info E dienstencentrum@hoogstraten.be 
        T 03 340 16 00
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Tijdens het dorpsraadcafé gaan we 
in op de prioriteiten die door jouw 
dorpsraad naar voor zijn gebracht. Je 
hebt als dorpsbewoner ook de moge-
lijkheid om zelf thema’s te suggereren. 
Stap daarvoor naar je dorpsraad. Zij 
bekijken samen met jou hoe jouw 
vraag kan worden aangekaart op het 
dorpsraadcafé. Na afloop blijven de 
schepenen graag nog een tijdje han-
gen om samen met de bezoekers ‘aan 
den toog’ een praatje te slaan.

De spits wordt afgebeten in Meer op 
woensdag 8 maart. Daarna volgen 
Wortel op 4 april, Minderhout op 19 
april, Meerle op 26 april en Meer-
sel-Dreef op 8 mei. De datum van het 
dorpsraadcafé in Hoogstraten moet 
nog worden bepaald. 

Hiernaast vind je de agenda’s van de 
eerste drie dorpsraadcafés: 

 Agenda 
 dorpsraadcafé Meer
 

Wanneer Woensdag 8 maart 2023 
om 20.00 uur
Waar LDC Klooster Meer, 
Mussenakker 13, Meer
E dorpsraadmeer@hoogstraten.be  

• Visie op mobiliteit van 
 het stadsbestuur
• Beter gebruik trage wegen in Meer
• Fiets- en wandelverbinding met 

Driehoekstraat en Victoriaplein
• Uitbreiding fietsstraat
• De toekomst van de vroegere bib
• Kermis en kermiscomité
• Gesprek in de zetel: over de inwijke-

lingen uit Roemenië, Polen, Oekraïne
• …

Welkom op het dorpsraadcafé
Heb je ideeën hoe onze stad beter kan werken? Ben je benieuwd naar de laatste stand van zaken 

inzake de prioriteiten die de dorpsraden en het stadsbestuur samen hebben afgesproken? Of 

wil je gewoon je burgemeester en schepenen eens persoonlijk ontmoeten? Dan ben je hartelijk 

welkom op de dorpsraadcafés die elke dorpsraad organiseert.

Het stadsbestuur 
komt naar je toe

 Agenda 
 dorpsraadcafé 
 Wortel

Wanneer Dinsdag 4 april 2023 
om 20.00 uur 
Waar Refter school De Wijsneus, Rooi-
mans 5, Wortel
E dorpsraadwortel@hoogstraten.be 

• Wortel 2030
 •  Herinrichting van Wortel-centrum
    •  Project ’t Slot
    •  Toekomst De Boomkes
• De toekomst van de kerk in Wortel
• Visie op mobiliteit van 
 het stadsbestuur
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Goe 
Bezig
Ouderraad 
van De Wijsneus
Iedereen die zich in Hoogstra-
ten inzet als vrijwilliger in de 
ouderraad van één van onze 
scholen verdient een groot 
compliment. Tal van activitei-
ten in de scholen zouden niet 
mogelijk zijn zonder hun inzet. 

In De Wijsneus in Wortel pakten 
ze in februari uit met een bij-
zondere actie. Er werd namelijk 
een inzamelpunt georganiseerd 
voor gebruikte carnavalskleren.  
Ouders konden verkleedkleren 
brengen die niet meer worden 
gedragen. Kinderen op zoek 
naar een outfit voor carnaval, 
mochten in het inzamelpunt 
gratis een setje komen halen. 

Zo konden alle kinderen 
carnaval vieren zonder dat de 
ouders hiervoor extra uitgaven 
moesten doen.

Heb je een vraag aan het stadsbe-
stuur over jouw huis, jouw vergun-
ningen of jouw kleine ergernis?? 

Dan nodigen wij je uit om deze 
vraag te stellen via een meldings-
formulier op onze website. Dat 
kan het ganse jaar door via: 
www.hoogstraten.be/meldingen. 
Je krijgt dan een persoonlijk ant-
woord via e-mail.

Het stadsbestuur 
komt naar je toe

 Voorlopige agenda 
 dorpsraadcafé 
 Minderhout

Wanneer Woensdag 19 april 2023 om 
20.00 uur 
Waar ‘t Markenhof, Koestraat 6
E dorpsraadminderhout@hoogstraten
    .be
• Visie op mobiliteit van het stadsbe-

stuur
• Afvoer regenwater in De Kuip
• Veiligheid zwakke weggebruiker op 

de N14
•  Slechte toestand van de Achteraard
• Uitbreiding fietspad langs de Mark
•  Voorstelling KWB Minderhout
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De bloesemroutes 
zijn er weer
Vanaf 10 april ben je opnieuw welkom mid-

den in de fruit- en boomgaarden van onze 

Hoogstraatse fruittelers. De bloesems zijn 

misschien wat onvoorspelbaar en van korte 

duur, maar dat maakt het extra speciaal. Vier 

weken lang wandel of fiets je tussen heerlijke 

geurende kersen-, appel-, peren- én blauwe 

bessenbloesems. Een overvloed aan witte en 

zachtroze bloemen kondigen de lente aan en 

nodigen je buiten uit om te genieten van de 

eerste zon. 

Voor dit nieuwe seizoen hebben de fruittelers kosten noch 
moeite gespaard en enkele unieke belevenissen uitgewerkt.

NOCTURNE 
zaterdag 22 april
De appel- en perenboomgaard van de familie Stoffels – Van 
Baelen wordt feeëriek ingericht met kaarsen en lampen. 
Speciaal voor de gelegenheid kan je er ook iets drinken. De 
toegang is gratis.

ONTBIJT IN DE BOOMGAARD 
zondag 16 april, zondag 30 april 
en zondag 14 mei
Zie je het al voor je? Lange tafels met familie en vrienden en 
een lekker, lokaal ontbijt te midden van ontluikende lente-
bloesems? Ook dat kan in Hoogstraten. 
De taakverdeling is eenvoudig. Jij reserveert vooraf een 
plaats via VisitHoogstraten. Krox Meer maakt een smakelijk 
ontbijt. En de fruittelers zorgen er voor dat hun bloesems 
hangen te schitteren in de zon.  
Is het overdreven te stellen dat Hoogstraten het Haspengouw 
van de Kempen is? Kom het zelf ontdekken. Het kan nog tot 
en met zondag 14 mei. Raadpleeg www.visithoogstraten.be 
voor alle routes, data, praktische details en reservaties. 

Daar is 
de lente 

TOERISME |
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Hoogstraten feest
Het weekend van 21, 22 en 23 april is het feest in Hoogstraten. 

Traditioneel opent het nieuwe toeristisch seizoen op de vierde 

zondag van april, maar dit jaar staan er het hele weekend lang 

verschillende activiteiten op het programma. VisitHoogstraten 

slaat de handen in elkaar met handelaarsvereniging Beleef 

Hoogstraten om er een spetterend weekend van te maken. 

Vrijdag 21 april
VERLICHTE AVONDMARKT 
Vanaf 17 uur keert de verlichte avondmarkt terug naar de Vrijheid. Tussen de Gel-
melstraat en Gustaaf Segersstraat kan je op de Vrijheid heerlijk rondkuieren langs 
mooie kraampjes. En wie weet zit er wel een eerste terrasje in bij mooi weer. 

Zaterdag 22 april
BEIAARDCANTUS
De Sint-Katharinatoren schittert na haar restauratie als nooit tevoren. Hoog tijd om 
eens iets speciaals te doen, dacht Beleef Hoogstraten. En speciaal wordt het zeker: 
op zaterdagavond kan je deelnemen aan de eerste Hoogstraatse beiaardcantus. 
Stadsbeiaardier Luc Dockx brengt een uitgebreid repertoire van volkse en studenti-
koze meezingers. Jouw stembanden worden gesmeerd met een smakelijk pintje of 
frisdrank en de ‘bronzen stembanden’ van Ons Katrien doen de rest. 
De beiaardcantus is geschikt voor jong en oud. Inschrijven is wel noodzakelijk. Wees 
er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Lees er alles over op de website van Beleef 
Hoogstraten of informeer bij VisitHoogstraten. 

Zondag 23 april 
BRADERIJ 
Op zondag wordt de Vrijheid afgesloten om plaats te maken voor de jaarlijkse 
braderij. De volledige Vrijheid wordt het decor voor de eerste openluchthappening 
van het jaar.  De Hoogstraatse winkeliers komen – letterlijk – naar buiten, net zoals 
de boerenbelevingsmarkt, verschillende Hoogstraatse ondernemers en bedrijven 
en de Hoogstraatse verenigingen. Slenter van kraampje naar stand, van demonstra-
tie naar terras en van voorstelling naar proeverij. En als klap op de vuurpijl vindt 
opnieuw een ballenregen plaats. Het belooft dus een zalige zondag te worden: alles 
en iedereen komt naar buiten. Jij toch ook?
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WELKOM IN HOOGSTRATEN 
OPENING 
TOERISTISCH SEIZOEN
Te midden van al het feestgedruis zou 
je nog de opening van het toeristisch 
seizoen vergeten. Maar uiteraard ben 
je op zondag 23 april weer meer dan 
‘Welkom in Hoogstraten’! 

• Proeven van Troeven
 Hoogstraten zet haar troeven in de 

kijker! De gelegenheidswandeling 
‘Proeven van Hoogstraatse Troeven’ 
neemt je mee langs alle hotspots die 
je op zondag zeker niet mag missen. 
Wandel mee en overschouw de 
feestelijke drukte van op de Sint-Ka-
tharinakerktoren, ga kiekens kijken 
op het Begijnhof, maak een ritje 
met de huifkar naar de Laermolen, 
proef van kraakverse Hoogstraatse 
producten op De Markt en beloon je-
zelf met het lekkerste ijs in de wijde 
omgeving. 

 De wandeling is te koop bij Visit-
Hoogstraten op zaterdag 22 en 
zondag 23 april. Voor een zacht 
prijsje krijg je verschillende bonnen 
waarmee je de Hoogstraatse troe-
ven mag proeven. 

• Huifkartocht naar de Laermolen
 Het waterrad draait, het terras zit 

vol en live muziek brengt de sfeer er 
in. Voeg daar nog de - ondertussen 
beroemde - artisanale smoutebollen 
aan toe en de dag kan niet meer 

ERFGOEDDAG ‘BEESTIG GOE GEAMUSEERD’

Ook de jaarlijkse Erfgoeddag belooft beestig goe te worden. Voor de gele-
genheid wordt het Begijnhof omgetoverd tot een gezellig kakelende kippen-
ren. Niet zo maar ‘kiekens’, maar het historische Kempense ras ‘Campine’. 
Deze kippen hebben zich in de loop der jaren volledig  aangepast aan de 
omstandigheden van de Kempen. Het ras werd ooit verloren gewaand, 
maar vond – via omwegen langs de VS en Engeland – toch opnieuw haar 
weg naar de ‘stille Kempen’. In Den Ouden Koolhof, de historische groen-
tetuin van het Begijnhof, vertellen lokale kwekers je het hele verhaal. Het 
advies over het houden van kippen in je tuin krijg je er gratis bij.

 stuk. Een gezellige zondagnamiddag 
aan de Laermolen is al jarenlang 
een vaste waarde tijdens de opening 
van het toeristisch seizoen. Ook nu 
weer: geniet alvast van de wandeling 
er naar toe of neem de huifkar. Heel 
de namiddag pendelt de huifkar 
gratis vanuit het centrum naar de 
Laermolen. 

Alle info vind je op 
www.visithoogstraten.be
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SAMENLEVING  

Waardering krijgen voor wie we zijn en wat we 
doen, dat doet een mens veel deugd! 

Op 1 maart 2023 is het Nationale Complimenten-
dag. Houd je complimenten in de aanslag, want in 
Hoogstraten doen we daar graag aan mee.

Neem eens een momentje om iemand een com-
pliment te doen. Wie maakt voor jou een groot 
verschil? Welke stadsgenoot wil jij graag eens 
bedanken?  Zet deze persoon in de bloemetjes 
met een hoogst hartelijk compliment en een uniek 
Hoogstraats kaartje! Wij stellen je deze compli-
mentenkaarten gratis ter beschikking. Je kan ze 
in de maand maart komen ophalen in het kantoor 
van VisitHoogstraten in het historische stadhuis 
(Vrijheid 149, Hoogstraten). 

Let op, de kaartjes zijn beschikbaar zolang de voor-
voorraad strekt. Kom je kaartje dus op tijd halen. 

#Hoogstraten, hoogst hartelijk 

1.Wat is je naam?
 Jan Hendrickx

2.Sinds wanneer ben je vrijwilliger?
 Sinds eind 2021

3.Wat houdt je werk in? 
   Ik doe de cafetaria in het lokaal dienstencentrum Stede 

Akkers, dat gevestigd is in het gebouw van het woonzorg-
centrum. Momenteel op de woensdagmorgen en donder-
dagnamiddag om de 3 weken. Woensdagochtend vindt 
de Koffiekrant plaats en als ik in de namiddag werk is de 
cafetaria open voor het grote publiek..

4.Wat vind je aan dit vrijwilligerswerk de moeite waard? 
   Het is een zinvolle tijdsinvulling waarbij ik ook nog eens 

mensen kan helpen. Het is het sociale contact dat me 
boeit en je ervaart ook veel dankbaarheid.

Vrijwilliger

in de kijker

LDC Stede Akkers

    

  Lokaal dienstencentrum 
              Stede Akkers
Waar: Cafetaria, Jaak Aertslaan 4,  
           Hoogstraten
Organisator  Lokale Dienstencentra 
          Hoogstraten 
Info  E dienstencentrum@hoogstraten.be 
         T 03 340 16 00

 
Een compliment

speciaal voor jou! 
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Waarom aanmelden?
In sommige scholen zijn het aantal 
plaatsen beperkt. Door aan te melden 
worden deze plaatsen eerlijk verdeeld. 

Door aan te melden heb je een maand 
de tijd om aan te geven in welke 
scholen je jouw kind wil inschrijven. 
Je kan via één website op meerdere 
scholen aanmelden. Bij de keuze wordt 
rekening gehouden met jouw voorkeur 
en de afstand tot de school.

Hoe moet je aanmelden?
1. Eerst digitaal aanmelden, daarna 

inschrijven. Om je aan te melden, ga 
je naar de website www.hoogstraten.
be/onderwijs/basisonderwijs (Vanaf 
28 februari wordt deze pagina 
actief). Of je scant onderstaande 
QR-code:  

2. Kies de school van jouw voorkeur. 
Zijn dit meerdere scholen, zet je 
favoriete school dan op nummer 1.

3. Meld je kind aan tussen 28 februari 
(12.00 uur) en 21 maart (12.00 uur).

4. Je krijgt tussen 10 april en 21 april 
2023 een bericht. Daarin staat in 
welke school je mag inschrijven.

Heb je hulp nodig? 
We helpen je met aanmelden op
- 8 maart tussen 14 en 17 uur in de 

bibliotheek van Meer (Mussenakker 
13, Meer).

- 13 maart tussen 19 en 21 uur in het 
lokaal dienstencentrum Stede Ak-
kers (Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten)

- 20 maart tussen 19 en 21 uur in lo-
kaal dienstencentrum Stede Akkers 
(Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten)

Wat heb je nodig?
- Jouw eigen identiteitskaart (met 

pincode) of Itsme-account  
- Gegevens van het kind: naam, voor-

naam, domicilieadres en rijksregis-
ternummer (indien beschikbaar).

Start je volgend schooljaar 
op een nieuwe school in Hoogstraten? 

Kies nu je school
Wie moet je aanmelden? 
- Alle kinderen geboren voor 14 no-

vember 2021
- Kinderen geboren voor 2021 die nog 

niet zijn ingeschreven in een school
- Kinderen die al een broer of zus op 

de school van hun keuze hebben of 
een ouder die werkt op de school. Zij 
krijgen voorrang, maar moeten wel 
aanmelden.

vragen?  
Stuur een mailtje naar

aanmelden@hoogstraten.be
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Het jeugdaanbod 
voor de paas- en zomervakantie is er! 

Vlieg-Uit

Vlieg-Uit is een fijne mix van vrijetijds-
activiteiten voor kinderen en jongeren 
van 3 tot 15 jaar. Het vakantiegevoel 
staat in dit aanbod centraal. De activi-
teiten zijn steeds afgestemd op leeftijd 
en interesses van de doelgroep. Denk 
hierbij bijvooorbeeld aan workshops 
voor de creatievelingen, leuke spe-
len voor de ravotters of supercoole 
daguitstappen zoals een pretpark.

Speelpleinwerking

Tijdens de zomervakantie is er speel-
pleinwerking vvoor alle kinderen die 
geboren zijn tussen 2011 en 2017. 
Ravotten, spelen, knutselen, kleuren, 
armbandjes maken, boeken lezen,… 
zijn allemaal mogelijk. Elke dag staat 
in het teken van een thema dat uit-
gewerkt wordt met leuke activiteiten, 
speelhoeken, … door ons enthousiast 

team van animatoren. Op het speel-
plein kom je een volledige dag spelen.

Kampen

Binnen het kampenaanbod gaan we 
elk jaar opzoek naar uitdagende en 
afwisselende kampen. Kortom, er is 
voor ieder wat wils. Ook dit jaar zijn we 
er weer in geslaagd om tal van leuke 
kampen voor kleuters, lagereschool-
kinderen en tieners in te plannen. Deze 
kampen zijn zonder overnachting. 

Praktisch
• Bekijk het volledige aanbod via de 

website of in de Vakantiekrant. Je 
vindt de vakantiekrant in de biblio-
theken, bij VisitHoogstraten of de 
onthaalbalie in het stadhuis. 

• Op 6 maart om 20.00 uur starten de 
inschrijvingen voor het paasvakan-
tie-aanbod samen met de kampen 
en speelpleinwerking in de zomer.

Onder de naam ‘Vakantie in 

Hoogstraten’ bundelt stad 

Hoogstraten  het vrijetijds 

– en opvangaanbod voor 

kinderen en jongeren tussen 

3 en 15 jaar. Samen met de 

animatoren en externe orga-

nisatoren streven we naar 

een TOP-vakantiegevoel 

voor elk kind. We bieden 

kinderen en jongeren een 

leuke tijd aan via Vlieg-

UiT, Speelpleinwerking en 

dagkampen

Nieuw
Dit jaar organiseren we opnieuw 
speelpleinwerking in Minderhout 
en Hoogstraten. Deze zomer 
zal de speelpleinwerking van 
Hoogstraten evenwel voor het 
eerst plaatsvinden op Den Dijk, 
dat tegen dan volledig afgewerkt 
zal zijn. 

JEUGD | 11
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Info-avond voor 

mede-eigenaars
Op donderdag 20 april 2023 organi-
seert stad Hoogstraten samen met 
de eigenaarsbond een info-avond 
specifiek gericht op mede-eigenaars.  
Mede-eigenaars zijn de andere bewo-
ners, of de eigenaars van de andere 
woningen in het gebouw. Misschien 
zijn er ook kantoren of winkels in het 
gebouw? Bij aankoop van een appar-
tement koop je dus niet alleen een 
eigen woning, je wordt ook lid van 
een gemeenschap. Dit noemen we de 
vereniging van mede-eigendom. 

Op donderdag 20 april vertellen we je 
meer over volgende zaken:
• Verplicht EPC certificaat gemeen-

schappelijke delen.
• Premies bij aanpassingen gemeen-

schappelijke delen en zonnepanelen. 
• Een gezamenlijke laadpaal – wat 

houdt dit juist in.
• Samenaankoop Laadpalen van IOK.
• Wetgeving interessant voor me-

de-eigenaars. 

Praktisch:
Waar Stadhuis Hoogstraten 
Wanneer 20 april vanaf 19.30 uur
Inschrijven via de dienst Wonen 
E wonen@hoogstraten.be 
T 03 340 19 19

Info-avond voor 

eigenaar
verhuurders
Verhuur je een woning? Dan ben je 
van harte welkom op deze info-avond, 
in samenwerking met de Eigenaars-
bond.

We gaan dieper in op:
• Huurwetgeving 
• Impact van het E-peil op de indexa-

tie
• Verplichtingen betreffende 

woonkwaliteit en eventuele premies
• Het asbest-attest

Praktisch:
Waar Stadhuis Hoogstraten 
Wanneer 25 april vanaf 19.30 uur
Inschrijven via de dienst Wonen 
E wonen@hoogstraten.be 
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 Mijn VerbouwLening

aan 2,25%
 
Investeren in energiebesparende 
maatregelen blijft lonen met de huidi-
ge energieprijzen. Ben je op zoek naar 
extra middelen om deze investeringen 
te doen, dan kan je via Mijn Verbouw-
Lening tot € 60.000 lenen aan 2,25%. 
Vroeger was dat aan 0%.  Dat is een 
stuk duurder, maar in vele gevallen 
is de besparing op de energiefactuur 
nog steeds groter dan de maandelijkse 
afbetaling van de lening. 

Praktisch:
• Alle informatie kan je terugvinden  

op www.duurzaamwonen.be 
• Wil je hulp bij het aanvragen van de 

lening of een premie? Maak dan een 
afspraak bij het woon- en energielo-
ket.

• E wonen@hoogstraten.be 
   T 03 340 19 19. 

Opgelet, geld lenen kost ook geld!

De dienst wonen 
komt naar je toe!
Tijdens de koffiekranten in onze lokale dienstencentra geven wij je 
graag informatie over alle premies die er bestaan op vlak van wonen en 
woonkwaliteit. 
Het premie-aanbod van stad Hoogstraten is recent aangepast:
• Ouderen en mensen met een zorgnood die niet beschikken over een 

attest van handicap kunnen een aanpassingspremie aanvragen. Deze 
premie bedraagt maximaal € 500  en heeft een minimum investerings-
bedrag van € 250, excl. BTW. 

• Wie kan genieten van het sociaal tarief, heeft recht op een Premie basis 
woonkwaliteit van maximaal € 1.00. De premie geldt voor:  
• Het conform maken van elektriciteit bij niet-conforme 
 elektriciteit. 
• Het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsglas met 

een Ug waarde van max 1,00. 
• Het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie met een min Rd waarde 

van 4,5 wanneer er nog geen isolatie aanwezig is.

Wil je uitleg over deze premies of wil je alles weten over de premies die 
de Vlaamse overheid uitreikt, kom dan naar de infomomenten. Bovendien 
kan je tijdens het infomoment een Vtest laten uitvoeren om te kijken of 
een overstap naar een andere energieleverancier waardevol is. Breng in 
dit geval zeker je laatste eindafrekening mee. 

• Dinsdag 7 maart in LDC Raadhuis Meerle (10-12 uur)
• Donderdag 23 maart in LDC Klooster Meer (10-12 uur)
• Maandag 27 maart in LDC Stede Akkers Hoogstraten (10-12 uur)
• Woensdag 29 maart in het lokaal van OKRA in Minderhout (10-12 uur)
• Donderdag 30 maart in LDC Wortel (10-12 uur)
• Vrijdag 31 maart in Taverne De Zevenster in Meersel-Dreef  (10-12 uur)
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Vragen over je 
energiefactuur, de 

vtest of premies? 

Wij maken 
tijd voor je 
vrij!
De eindafrekening van je energiefactuur 
lezen, het is niet altijd evident. Heb je 
vragen bij je hernieuwde contract of wil 
je graag de Vtest eens doen? Ben je aan 
het verbouwen, maar heb je vragen bij 
het hernieuwde premieaanbod. Dan kan 
je bij ons terecht. 

Neem contact op met de dienst wonen 
en dan ontvangen wij je graag in ‘t Gas-
tenhuys. 

De plaatsen zijn beperkt, plan dus zeker 
tijdig je afspraak in via
E wonen@hoogstraten.be of 
T 03 340 19 19.

Nieuwe werkwijze 
voor elektro 
op het containerpark 
van Hoogstraten
Vanaf nu kan je je elektrische en elektronische toestellen op het con-
tainerpark van Hoogstraten kwijt op twee verschillende manieren.
• Is je elektro 100% stuk en niet meer te redden? Gooi het in de bak 

van Recupel. Zij zorgen voor een veilige afvoer van elektrisch en 
elektronisch afval.

• Werkt je elektro nog of twijfel je? Plaats het dan op de kar van de 
Kringwinkel. Wij testen het en proberen het nog te herstellen. Dan 
heeft iemand anders er nog iets aan én steun je de planeet door 
hergebruik! Bedankt!

Infosessies door 
Energiehuis Kempen
Wij herinneren je nog eens aan de webinars van Energiehuis Kem-
pen. Een webinar is een heel makkelijke manier om informatie op te 
pikken over vragen als hoe kan ik best mijn woning isoleren? is een 
warmtepomp mogelijk in mijn huis? welke premies kan ik krijgen? …
De webinars van Energiehuis Kempen en het Kempens Woonplat-
form dit voorjaar zijn volledig gratis.  We vragen wel om vooraf in te 
schrijven via www.duurzaamwonen.be/infosessies. Na je inschrijving 
ontvang je een deelnamelink. Voor meer informatie kan je Energie-
huis Kempen contacteren via E energiehuiskempen@iok.be of via T 
014 56 27 88. 

Welke webinars lopen op dit moment?
28/02/2023 – 19.30 uur: Warmtepompen 
23/03/2023 – 19.30 uur: Energiezuinig ventileren 
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1.Wat is je naam?
 Wis Swaenen

2.Sinds wanneer ben je vrijwilliger?
 Sinds 2019

3.Wat houdt je werk in? 
 Enerzijds omvat dit de begeleiding; het onthaal van de bezoekers, spee-

limpulsen geven aan de kindjes, een babbeltje slaan met de (groot)ouders. 
Anderzijds zorg ik voor praktische ondersteuning zoals de deelnemers 
tussendoor iets te drinken aanbieden en hulp bij het opruimen.

4.Wat vind je aan dit vrijwilligerswerk de moeite waard? 
 Ik heb er bewust voor gekozen om te werken met jonge kindjes. Je ziet hoe 

zij zich op korte tijd ontwikkelen en steeds meer zelf kunnen. Het geeft me 
ook voldoening als de kindjes volop speelplezier beleven. 

Vrijwilliger

in de kijker

Speelbabbel

De Speelbabbel De Speelbabbel is een ont-moetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar samen met hun mama, papa, oma en/of opa.Organisator Huis van het Kind HoogstratenWaar ’t Gastenhuys, Heilig Bloedlaan 252C, Hoogstraten
Info www.huisvanhetkindhoogstraten.be E huisvanhetkind@hoogstraten.be

Wanneer wordt bij jou een 

digitale meter 
geïnstalleerd?
De digitale elektriciteitsmeter is op komst. Misschien heb je er zelfs al één. Momen-
teel is ongeveer bij 1/3de van de huishoudens de digitale meter al geplaatst. Eind 
volgend jaar moet 80% van de bevolking een digitale meter hebben. Wil je weten 
wanneer jij aan de beurt bent, dan kan je de nodige info vinden op de website van 
Fluvius. Via de planningschecker kan je controleren wanneer een bepaalde gemeen-
te en een bepaalde straat aan de beurt is.

Wil je graag zo snel mogelijk een digitale meter, bijvoorbeeld omdat je aan het bou-
wen of verbouwen bent? Dan hoef je niet geduldig jouw beurt af te wachten. Laat 
het gewoon aan Fluvius weten en haar installateurs zullen bij jou gratis een nieuwe 
digitale meter plaatsen.

Opgelet: ook als je geen zin hebt in een digitale meter, heeft het weinig zin om je er-
tegen te verzetten. Je loopt de kans om een aangetekende brief in de bus te krijgen 
en op termijn een ingebrekestelling. 
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Tuinrangers 
geven gratis 
tuinadvies
in jouw tuin 
Benieuwd naar wat er allemaal leeft 
in jouw tuin? Voel je het kriebelen om 
er een klimaatbestendig paradijsje 
van te maken dat bruist van het le-
ven? De tuinrangers helpen je op weg 
met gratis tuinadvies. Het tuinadvies 
duurt ongeveer twee uur. 

Wat mag je van de tuin-
ranger verwachten?
• Deskundig advies over bomen, 

hagen, bloemenweides, tuinvijvers, 
geveltuintjes,…

• Concrete tips rond nestkasten, 
insectenhotels en andere hulp voor 
dieren.

• Een mapje met advies voor jouw 
tuin, waarmee je gemakkelijk ver-
der aan de slag kan.

Wat doen de tuinrangers 
niet?
• Je tuin blijft een tuin. We willen er 

geen wildernis of natuurreservaat 
van maken.

• Tuinrangers zijn geen tuinaanne-
mer of tuinarchitecten. We tekenen 
dus geen gedetailleerd tuinplan 
of kunnen niet adviseren over het 
beste type boordsteen.

1.Wat is je naam?
 Gerd Elst

2.Sinds wanneer ben je vrijwilliger?
 Sinds november 2021

3.Wat houdt je werk in? 
 Ik geef inwoners van Hoogstraten gratis advies om hun kleine en 

grote tuinen of balkons biodiverser te maken. Iedere tuin maakt 
deel uit van het lappendeken van groen in Vlaanderen en zo kan 
ieder op kleine schaal zijn steentje bijdragen aan een natuurvrien-
delijke en gezonde omgeving. 

4.Wat vind je aan dit vrijwilligerswerk de moeite waard? 
 Het is een mooie kans om mijn liefde voor tuin en natuur te delen. 

Het is fijn om mensen enthousiast en bewust te maken dat je ook 
zelf het verschil kan maken voor overlevingskansen van vlinders, 
bijen, vogels, kevers, e.a.  

Vrijwilliger

in de kijker
TUINRANGERS

    
Tuinrangers Tuinadvies

Organisator Dienst Milieu, stad Hoogstraten
Waar In de tuinen van inwoners die een 
           aanvraag deden voor tuinadvies
Info www.tuinrangers.be | 
E ingrid.brosens@hoogstraten.be

Gratis webinar:
Maak je tuin klaar voor de lente 
met deze inspirerende webinar 
boordevol tips om natuurlijk te 
tuinieren. Boek jouw plekje op 
www.tuinrangers.be/webinar en 
volg de infosessie van bij je thuis 
op dinsdag 28 maart van 20.00 tot 
21.00 uur

16  BERICHTEN
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Zwerfvuil-
handhavers 
blijven actief 
in Hoogstraten
In samenwerking met de Vlaamse afvalstof-
fenmaatschappij OVAM zet Hoogstraten sinds 
een jaar anonieme handhavers in om de stad 
schoon te houden. Wie afval op het openbaar 
domein gooit, sigarettenpeuken achterlaat of 
het hondenpoepzakje niet gebruikt, krijgt een 
bemiddeling aangeboden en eventueel volgt een 
GAS-boete.

De zwerfvuilhandhavers patrouilleerden vorig 
jaar in het centrum van Hoogstraten en Minder-
hout. In totaal werden 70 mensen aangesproken 
en werden 54 bestuurlijke verslagen opgemaakt. 
Hoogstraten is met OVAM overeengekomen dat 
de zwerfvuilhandhavers de volgende anderhalf 
jaar 23 dagen in onze stad zullen patrouilleren.  
Dat wil zeggen dat de pakkans voor zwerf-
vuil-overtreders flink hoger ligt dan vroeger.

Praatpunt 
is er nu ook in Meer
Ben je anderstalig en wil je Nederlands beter begrijpen 
en spreken? Je kan Nederlands oefenen bij Praatpunt. 
Dat is helemaal gratis, je hoeft je niet in te schrijven. 
Koffie en thee staan voor jou klaar.

Praatpunt wordt voortaan ook actief in Meer. Elke 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur kan je aansluiten 
in LDC Klooster Meer, Mussenakker 13. In Hoogstraten 
blijft Praatpunt actief elke woensdag tussen 19.00 en 
21.00 uur in de Gravin Elisabethlaan 21.  Praatpunt is 
gesloten in vakanties en op feestdagen.

Sportoase 
boekt record
Nooit heeft Sportoase Stede Akkers zoveel leerlingen op 
zwemles gehad als dit jaar. In de Sportoase Swimming School 
volgen ruim 900 kinderen particuliere zwemles en nog eens 
1.030 kinderen komen schoolzwemmen via de basisscholen. 
Dat is een mooi resultaat van de samenwerking die stad 
Hoogstraten en Sportoase zeven jaar geleden aangingen.

Op vraag van de stad zijn de openingsuren van Sportoase Ste-
de Akkers recent uitgebreid.  Tijdens de weekdagen is het bad 
al open vanaf 6.00 uur. Zowel vrije zwemmers als verenigin-
gen kunnen een baantje komen trekken voordat de werkdag 
start. Daarnaast is er ook het Sport na school-project, waarbij 
kinderen en jongeren elke werkdag tussen 15.30 en 18.30 uur 
(behalve op woensdag) vrije toegang krijgen tot het zwembad.
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Nieuwe reeks 
computerlessen van start! 

Hoe ga je te werk 
om deel te nemen? 
• Kies uit de lijst een cursus die je zou 

willen volgen. 
• Kom naar één van de inschrijfmo-

menten. Of bel of mail als je daar 
niet geraakt. 

• Samen maken we je inschrijving 
meteen in orde. 

De lessen zijn steeds gratis, maar 
vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 
Er worden drie inschrijfmomenten 
georganiseerd, telkens van 13.00 tot 
16.30 uur. 
• maandag 13 maart 
 (LDC Raadhuis Meerle)
• dinsdag 14 maart 
 (LDC Stede Akkers)
• woensdag 15 maart 
 (LDC Klooster Meer)

Na deze momenten kan je je nog 
inschrijven bij de dienst cultuur via 
telefoon (03 340 19 57) of mail naar 
cultuur@hoogstraten.be. 

Welke lessen 
richten we in?
Auditorium IKO, Buizelstraat 11, 
2320 Hoogstraten
• Hoe kies ik een geschikte smartpho-

ne? | 24 april van 9.00 tot 12.00 uur
• Smartphone voor beginners 

(Android) | 8, 15 en 22 mei van 9.00 
tot 12.00 uur

• Whatsapp voor Android | 5 juni van 
9.00 tot 12.00 uur

• De onlinediensten van de overheid  
12 juni van 9.00 tot 12.00 uur

• Ontwerp je fotoboek | 19 en 26 juni 
van 13.30 tot 16.30 uur

• iPhone voor beginners | 25 april, 2 
en 9 mei van 9.00 tot 12.00 uur

• Handige apps (iPhone/iPad) | 
 16 en 23 mei van 9.00 tot 12.00 uur
• Tips om veilig te surfen |dinsdag 30 

mei en 6 juni van 9.00 tot 12.00 uur
• Werken in de cloud: hoe moet dat? 

dinsdag 13 en 20 juni van 9.00 tot 
12.00 uur

• Computergebruik voor beginners 
 26 april, 3 en 10 mei van 9.00 tot 

12.00 uur
• Windows 11 | 17, 24 en 31 mei van 

9.00 tot 12.00 uur 
• Wandelen en fietsen met RouteYou 

7, 14 en 21 juni van 9.00 tot 12.00 
uur

E-INCLUSIE  

Na de paasvakantie gaat een nieuwe lessenreeks van Digidak van start. De vrijwilligers 

verwelkomen je opnieuw met open armen om je alles bij te brengen over het werken met 

computer, smartphone of tablet. . 

Vrije inloopmomenten

Digidak heeft ook vrije inloop-
momenten, waarbij je gewoon 
langskomt als het je past. Onze 
vrijwilligers helpen je dan indi-
vidueel verder met jouw vraag. 
De vrije inloopmomenten zijn 
steeds van 13.00 tot 16.30 uur:
• Maandag in LDC Raadhuis, 

Meerle
• Dinsdag in LDC Stede Akkers, 

Hoogstraten
• Woensdag in LDC Klooster, 

Meer
 

Digidak

Raadhuis Meerle, 
Gemeenteplein 1, 2320 Meerle 
• Wandelen en fietsen met RouteYou 

24 april, 8 en 15 mei van 13.30 tot 
16.30 uur

• Wenskaarten maken (basis) | 16 en 
23 mei van 13.30 tot 16.30 uur

• Ontwerp je fotoboek | 30 mei en 6 
juni van 13.30 tot 16.30 uur

• Wenskaarten maken (gevorderden) 
13 en 20 juni van 13.30 tot 16.30 
uur

• Computergebruik voor beginners 
    26 april, 3 en 10 mei van 9.00 tot 

12.00 uur
• Internet & e-mail | 17, 24 en 31 mei 

van 9.00 tot 12.00 uur
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De organisatie BEEGO zal voor ons 
een digipunt bemannen op maandag-
avond tussen 18.00 en 20.00 uur. Een 
getrainde IT-student zal ter beschik-
king staan om je te helpen met al jouw 
vragen over de digitale dienstverle-
ning van de overheid. 

Hoe moet je online een afspraak ma-
ken met de stadsdiensten? Hoe vraag 
je zelf een attest aan via het e-loket? 
Hoe kan je aanmelden op Mijn Burger-
profiel? Hoe moet je Itsme installeren 
en gebruiken? Kortom, allerhande 
vragen kunnen opduiken als je beroep 
wil doen op de digitale dienstverlening 
van de overheden. 

Langskomen in het digipunt is volledig 
gratis. Je hoeft niet te reserveren, 
je komt gewoon langs wanneer het 
jou past. Je vindt ons digipunt in de 
inkomhal van het stadhuis. 

Het stadsbestuur test vanaf 20 februari een nieuw initiatief uit. Tijdens de avondopening van het 

stadhuis op maandagavond kan je voortaan terecht bij het digipunt.  

Digipunt helpt je met onze 
digitale dienstverlening

E-INCLUSIE  

1.Wat is je naam?
 Joos Thijs

2.Sinds wanneer ben je vrijwil-
liger?

 Sinds januari 2009

3.Wat houdt je werk in? 
 Wij helpen geïnteresseerden op 

pc, laptop en smartphone. Werken 
op een pc, de cloud, whatsapp, 
smartphone gebruiken, foto’s 
bewerken, en nog zoveel meer, het 
komt allemaal aan bod. 

4.Wat vind je aan dit vrijwilli-
gerswerk de moeite waard? 

 Persoonlijk heb ik altijd graag les 
gegeven. Het geeft ook veel vol-
doening als je ziet dat de cursisten 
vaardigheden bijleren, waarvan ze 
merken dat ze in het dagelijkse le-
ven meer en meer gebruikt worden. 

Vrijwilliger

in de kijker

DIGIDAK

Digidak Digidak biedt gratis laagdrempelige computercursussen aan.
Organisator Cultuurdienst Hoogstraten
Waar Op verschillende locaties, o.a. LDC Stede Akkers, LDC Klooster Meer, BiB Hoogstraten, …Info E cultuur@hoogstraten.be  
        T 03 340 19 57
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Kinderopvang 
in ’t Gastenhuys

Groepsopvang De Vlindertjes, aan-
gesloten bij de dienst onthaalouders 
van Ferm Kinderopvang, heeft einde 
februari haar intrek genomen in ’t 
Gastenhuys. 

Hiermee heeft de infrastructuur in 
’t Gastenhuys een mooie en nuttige 
invulling gekregen, en is het laatste 
deel van dit zorggebouw in gebruik 
genomen. (Voorheen waren De Vlin-
dertjes gehuisvest in de oude villa 
van kinderdagverblijven Spijker en 
De Gelmeltjes.

Zij beschikken over 18 opvangplaat-
sen voor baby’s en peuters.

Via www.opvang.Vlaanderen helpen we 
(toekomstige) ouders in de zoektocht 
naar opvang voor hun kinderen. De 
website geeft een overzicht van alle 
opvanginitiatieven voor kinderen van 
0 tot 3 jaar. Je kan er meteen een 
aanvraag indienen bij de opvang van 
je keuze. 

Hoe werkt 
Opvang.Vlaanderen?
• Ga naar www.opvang.vlaanderen. 

Maak eerst een account aan. Telkens 
als je je aanmeldt, kan je de stand 
van je aanvraag kan opvolgen.

• Je kan zoeken op basis van locatie. 
Daarnaast kan je kiezen tussen 

Hoe vind je 
kinderopvang?
Zoek jij kinderopvang voor een baby of peuter van 0 tot 3 

jaar? Maak dan zeker gebruik van de website van Opvang 

Vlaanderen of het Hoogstraatse loket kinderopvang.

gezins- of groepsopvang, en tussen 
vast tarief of volgens inkomen.

• Je kan je aanvraag gemakkelijk bij 
meerdere opvangvoorzieningen 
indienen. Via mail of sms krijg je een 
seintje wanneer er een reactie is op 
jouw opvangvraag. Je hoeft je kindje 
dus niet meer bij elke opvangvoor-
ziening apart in te schrijven.

Praktisch
Het loket kinderopvang kan je con-
tacteren via 03 340 19 59 of huis-
vanhetkind@hoogstraten.be. Hulp bij 
het aanmaken van een account of het 
indienen van een aanvraag is mogelijk 
op afspraak.

KINDEROPVANG  
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Jong kunstenaarsgeweld 
in het Stedelijk Museum Hoogstraten

De expo ‘Three drawers make a cabinet’ haalt werk uit de kast van drie 
jonge kunstenaars die al tekenend hun verschillende thema’s verken-
nen. Zowel Amy Petitto, Hanna Van Dun als Michiel Van Thillo hebben 
nog als leerling aan het IKO Hoogstraten gestudeerd en stellen nu enkele 
straten verder hun werk tentoon in het Stedelijk Museum Hoogstraten. 

Verwacht je aan een bonte mix van stijlen en thema’s gaande van een door-
dachte blik op het ‘eenvoudige’ boerenleven over reflecties op beweging 
tot frivole homo-erotiek. Kortom, de moeite! Hun gezamenlijke tentoon-
stelling loopt nog tot en met 26 maart op het gelijkvloers van het museum.

Praktisch:
• Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, Hoogstraten
• Openingsuren: woensdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur
• www.visithoogstraten.be
• www.hoogstraten.be/museum | E museum@hoogstraten.be 

CULTUUR  
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Ken jij de 
Hoogstraatse 
zaalzoeker 

De Zaalzoeker is een zoekmachine die je toelaat 
om vrijetijdsinfrastructuur van Hoogstraten te 
doorzoeken. Onze stad herbergt namelijk een 
grote hoeveelheid bekende en minder gekende 
zalen en lokalen die gebruikt kunnen worden 
voor allerhande activiteiten. Ben je dus op zoek 
naar een geschikte locatie voor jouw babyborrel, 
vergadering, repetitie, training, optreden,... neem 
dan zeker een kijkje! 

Op de Zaalzoeker vind je naast de gemeentelijke 
vrijetijdsinfrastructuur ook particuliere accom-
modatie. Aan de hand van een aantal zoekfilters 
zoals locatie (per deelgemeente), maximum aan-
tal personen, toegestane functies en aangeboden 
faciliteiten vind je eenvoudig terug welke accom-
modatie er in Hoogstraten beschikbaar is

Ben je misschien zelf eigenaar van een locatie 
die je te huur aanbiedt en zie je deze nog niet op 
zaalzoeker staan? Je zaal registreren is gratis 
en kan je helpen huurders te vinden voor jouw 
locatie. Tenslotte kan je ook dit eenvoudig zelf via 
de website! Na validatie door de stad wordt jouw 
accommodatie opgenomen. 

De Zaalzoeker vind je terug op de webpagina 
van www.uitinhoogstraten.be of scan gewoon de 
QR-code!

Maart, 
een jeugdboekenmaand 
vol geluk
Tijdens de Jeugdboekenmaand hebben we aandacht 

voor geluk in de brede zin van het woord: vrienden, 

hobby’s, passies en andere zaken waarvan je gelukkig 

wordt. Maar ook over de dagen dat je minder blij bent 

of je eenzaam voelt want geluk is ook … niet altijd ge-

lukkig moeten zijn. In BiB Hoogstraten kan je in maart 

aan heel wat  geluksactiviteiten deelnemen.

Plant mee aan geluk
Tijdens dit interactief voorleesmoment over geluk, groeien en zaaien van 
planten, gaan de kinderen samen met de voorlezers een geluksplantje 
planten. Tijdens de activiteit wordt er voorgelezen en in zand gewrie-
meld. Zo ontstaan er mooie geluksplantjes. 

Wanneer Woensdag 8 maart van 15.00 tot 16.30 uur
Waar BiB Hoogstraten
Voor wie? Kinderen van 6 tot 8 jaar
Prijs € 3
Inschrijven hoogstraten.bibliotheek.be of aan de bibbalie

Pyjamalezen
Ben je tussen 4 en 7 jaar? Vind je het ook leuk om in jouw pyjama rond 
te lopen? Breng dan je allerliefste knuffel mee! We gaan samen met de 
kinderen het slaapritueel doorlopen, van heel actief naar tandenpoet-
sen naar knuffelen en dan naar bed! Schrijf je snel in voor deze leuke 
activiteit! 

Wanneer Vrijdag 24 maart van 18.00 tot 19.30 uur
Waar BiB Hoogstraten
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1.Wat is je naam?
 Mieke Van Deuren

2.Sinds wanneer ben je vrijwilliger?
 Sinds juli 2022

3.Wat houdt je werk in? 
 Ik ben vrijwilliger voor twee projecten. Tijdens de grote vakantie 

lees ik voor op de speelpleintjes in verschillende deelgemeenten. 
De bib komt naar je toe, als het ware. Kinderen die voorbij komen 
of op de speelpleinwerking in de buurt spelen, komen luisteren en 
kijken naar de kamishibai. Op de laatste woensdag van de maand 
lees ik ook voor in de bib van Meer, van half twee tot half drie.

 Daarnaast las ik in het eerste trimester van dit schooljaar ook voor 
bij een gezin in Minderhout. Zo komen kinderen met een andersta-
lige achtergrond op een niet-schoolse wijze in contact met taal in 
hun eigen vertrouwde omgeving.

4.Wat vind je aan dit vrijwilligerswerk de moeite waard? 
 Vanuit mijn achtergrond als leerkracht in het buitengewoon on-

derwijs kan ik het belang van taal- en leesstimulering niet genoeg 
benadrukken en voorlezen doe ik dan ook met heel veel liefde en 
plezier. Het voelt eerder aan als een voorrecht dan als vrijwilli-
gers’werk’. 

Vrijwilliger

in de kijker

Voorleesprojecten

    

Voorleesprojecten
Organisator  BiB Hoogstraten
en Integratieloket

Info  Integratieloket T 03 340 19 59
         BiB T 03 314 32 61 
        E Bibliotheek@hoogstraten.be

CULTUUR  

Voor wie? Kinderen van 4 tot 7 jaar 
(met begeleiding van een volwassene)
Prijs € 2
Inschrijven vhoogstraten.bibliotheek.be 
of aan de bibbalie

Voorleesmomenten 
in de BiB
Geniet jij ook zo van een mooi verhaal? 
Tijdens de jeugdboekenmaand maken we 
het supergezellig in onze jeugdbib. Voor-
lezers lezen voor uit boeken vol geluk. 
Ze nemen je mee op reis op een tapijtje 
van gedichten en laten je kamperen op 
het strand met een gelukshoedje op je 
hoofd. Laat je maar eens lekker verwen-
nen door dit momentje van geluk. 

• Zaterdag 4 maart, 10.00-12.00 uur 
Voorleesgeluk BiB Hoogstraten

• Zaterdag 11 maart, 10.00-12.00 uur 
Geluksgedichten BiB Hoogstraten

• Zaterdag 18 maart, 10.00-12.00 uur 
Ga je mee kamperen?BiB Hoogstraten

• Zaterdag 25 maart, 10.00-12.00 uur 
Zet je gelukshoed op! BiB Hoogstraten

• Woensdag 29 maart, 13.30-14.30 uur       
Gewoon geluk BiB Meer

•  Woensdag 29 maart, 14.00-16.00 uur 
Geluk zit in kleine dingen 

 BiB Hoogstraten

De voorleesmomenten zijn gratis en je 
hoeft niet in te schrijven. Aansluiten kan 
op het uur dat je wenst.
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Toneel | MET VOLLE GOESTING

Elk jaar, na de feestdagen, organiseert hotel 
‘met volle goesting’ een kuurweek. Telkens 
komt hetzelfde groepje dames afgezakt om 
uitgebreid te kuren, te diëten... en te genieten 
van de aandacht van de begeleidende dokter.
Wanneer Vrijdag 3 maart en 
zaterdag 4 maart om 19.30 uur
Waar Zaal voor Kunst en Volk, Meerseweg 3, 
Meer
Organisator Toneelkring ‘t Heidebloempje
Prijs € 10

Theater | TIC-TIC

TIC-TIC is een geniale komedie die zich 
afspeelt in de wachtzaal van een psychiater, 
Dr. Stern. Sprankelende dialogen tussen de 
patiënten houden je in de ban en leiden je 
naar een verrassende ontknoping. Kortom, 
een toneelstuk dat je moet gezien hebben. 
TIC-TIC is een bewerking en vertaling door 
Erik Sterck en Diane Van Rijsselberghe van 
‘toc-toc’ van Laurent Baffie.
Wanneer 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 
24, 25 maart om 20.00 uur
Waar Zaal Cecilia, Gelmelstraat 6A, 
Hoogstraten
Organisator Tinello Toneelgezelschap
Prijs € 14
Info https://tinello-toneelgezelschap.be

Op deze pagina’s presenteren wij je een selectie 
van Hoogstraatse evenementen die de komende 
twee maanden zullen plaatsvinden. Wil je de volle-
dige agenda raadplegen van alle activiteiten van 
Hoogstraatse verenigingen? Raadpleeg dan de 
agenda op onze website 

Theaterwandeling | BOEMERANG
Stan Verachtert is een contente vrijgezel die 
onverwacht aan zijn eind is gekomen. Zijn 
broer Juul neemt de toeschouwer mee op pad 
en vertelt honderduit over het leven van Stan 
en hoe die zijn hele leven lang hemel en aarde 
bewogen heeft om van Meer een 
bedevaartsoord te maken.
Wanneer 3, 10, 17, 24 maart 2023
Waar LDC Klooster, Mussenakker 13, Meer
Organisator Theater Pas Geverfd
Prijs € 12
Info www.pasgeverfd.be

Vorming | Waakzaam zorgen voor tieners
Weet jij soms ook niet meer hoe het aan te 
pakken met je puberende zoon of dochter? 
Dan is de oudergroep ‘Waakzaam zorgen 
voor tieners’ misschien iets voor jou. Met 
deze vorming richten we ons tot ouders die 
onzekerheden, vragen en spanningen ervaren 
in het samenleven met hun pubers van 12 tot 
16 jaar. 
Wanneer 7, 21 maart en 17, 24 april 
om 19.30 uur
Waar ’t Gastenhuys, Heilig Bloedlaan 252C, 
Hoogstraten
Organisator Opvoedingswinkel Hoogstraten
Prijs Gratis
Info T 03 270 06 73

Jaarconcert | St. Rosalia Meer en Brass-
band Wortel
Jaarconcert van onze muziekvereniging. Om 
19.30 start Jeugdorkest De Heideroosjes. Om 
20.00 uur volgen dan Brassband St. Rosalia 
Meer en Brassband Wortel.
Wanneer 11 maart | Trefpunt Wortel
                18 maart | Zaal voor Kunst en Volk       
                                   Meer
Prijs € 10 (voorverkoop: € 8)

Concert | LA SERENATA
een lofzang op de liefde
Een concertvoorstelling, of een theatraal 
concert, dat enkel en alleen gespeeld wordt 
in het prachtige decor van een kerk: dat 
is het uitgangspunt van LA SERENATA. De 
bekende acteur, zanger en muzikant Pieter 
Embrechts maakt samen met de Leuvense 
stadssopraan en actrice Noémie Schellens, 
en met gitarist Maarten Vandenbemden 
een lofzang op het leven en de liefde 
met beeld, muziek, serenades, poëzie en 
verhalen. 
De grote liefde wordt deze avond bezongen; 
in al haar schoonheid, lelijkheid, intimiteit, 
hilariteit, grilligheid, intensiteit, vurigheid, 
gulzigheid, geilheid, onnozeliteit, wijsheid, 
helaasheid en tederheid.
Wat dit theatrale concert nog extra bijzon-
der maakt, is dat dit alles plaatsvindt in een 
betoverende visual art installation van Anne 
Marcq. Laat je onderdompelen 
in deze immersersieve en dromerige aan 
de liefde!
Wanneer 16 maart 2023 20u15
Waar Kerk Wortel
Organisator GC Hoogstraten
Prijs €20 | €4 uitpas kansentarief
info www.gchoogstraten.be

Lenteconcert | Fanfare De Eendracht

Het lenteconcert begint met een optreden van 
de drumsectie olv. Rudi Vindevoghel, gevolgd 
door een optreden van het instaporkest olv 
. Luc Van Bladel. Het lenteconcert wordt 
voortgezet met Fanfare ‘De Eendracht’ olv. 
Marleen Proost.
Wanneer Zaterdag 25 maart 2023 
om 20.00 uur
Waar Terbeeksestraat 6, Meer
Organisator Fanfare De Eendracht
Info T 0473139618

IN HOOGSTRATEN
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Organiseert jouw vereniging een of 
andere activiteit? Dan biedt stad 
Hoogstraten je verschillende mo-
gelijkheden aan om jouw activiteit 
bekend te maken.
• Om te beginnen kan je die activiteit 

invullen in de Uitdatabank 
    www.uitdatabank.be 
• Je hebt ook de mogelijkheid om 

je activiteit te promoten op de 
zeven digitale schermen langs de 
Hoogstraatse wegen. Volg hiervoor 
de instructies op www.hoogstraten.
be/digitaleborden. 

• Tenslotte kan je ook een affiche 
laten plakken op de aanplakzuilen in 
onze stad. Geef je affiches af bij 

    VistHoogstraten (Historisch 
    stadhuis, Vrijheid 149, Hoogstraten)

AGENDA  

Theater | KOM HIER (+6 jaar)

KOM HIER is een familievoorstelling vanaf 
zes jaar van het Gentse figurentheaterge-
zelschap Ultima Thule. In een bijzondere 
opstelling met een zelfgebouwde tribune 
komen poppen, objecten en figuren tot 
leven om een ode aan de vriendschap te 
houden, geïnspireerd door de geweldige 
verhalen van Italo Calvino. 
Door de bijzondere constructie waarin de 
voorstelling speelt zijn er maar een beperkt 
aantal kaarten verkrijgbaar, snel zijn is dus 
de boodschap!
O ja, dankzij onze vrienden van Vlieg-Uit kan 
je ook een workshop Poppen Maken komen 
volgen 😊 Deze workshop wordt gegeven
door de mensen van Ultima Thule en na de 
workshop kom je naar de voorstelling kijken 
(dat zit dus in de prijs van de workshop in-
begrepen). De animatoren van Vlieg onder-
steunen je tijdens de workshop en genieten 
met jullie mee van de voorstelling. Je vind 
deze activiteit terug in het Vlieg-Uit aanbod 
van de paasvakantie.  Wil je meer weten 
over de workshop? Kijk dan hier: https://
www.hoogstraten.be/Vlieg-Uit-Paasvakantie 
Wanneer 7 april 2023 om 15.00 uur
Waar Gemeenschapscentrum Hoogstraten, 
Rabboenizaal Spijker
Organisator GC Hoogstraten
Prijs €9 (volwassenen) | €6 (-12) | €1,80 – 
1,20 Uitpas kansentarief
Info www.gchoogstraten.be

Fietstocht  
Mark-ante verhalen te Meersel-Dreef”

Natuurpunt Markvallei fietst met gids Veerle 
Beernaert door erfgoed. We gaan langs de 
Mark naar Meersel-Dreef. Grenspalen en 
poosplaatsen vertellen een verhaal over 
mensen en lang vergeten conflicten. Een 
kapel, een klooster en een grot getuigen van 
diep geloof en volkse devotie. De Mark slingert 
langs meanders, vistrappen en sluizen door 
een prachtig landschap met beemden.
Wanneer Zaterdag 15 april om 9.00 uur
Waar Start aan de sluis bij de Zandberg
straat in Meer
Organisator Natuurpunt Markvallei
Prijs € 5 voor leden, € 7 voor niet-leden
Info E bc.valleivanhetmerkske@natuurpunt.be 
| www.natuurpunt.be

 

Lezing | INSECTEN door Joeri Cortens

Insecten bestuiven onze planten, zĳn voedsel 
voor andere dieren en zĳn de ware super-
helden van onze natuur.. Reden genoeg voor 
Natuurpunt Markvallei om Joeri Cortens uit te 
nodigen voor een lezing over deze geheimzin-
nige kleine diertjes. Je zult versteld staan van 
de diversiteit aan kleuren, vormen, levensstra-
tegieën. 
Wanneer Vrijdag 28 april 2023 om 19.30 uur
Waar Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolo-
nie 41, Wortel
Organisator Natuurpunt Markvallei
Prijs € 9 voor leden | € 11 voor niet-leden
Info E bc.valleivanhetmerkske@natuurpunt.
be | www.natuurpunt.be

UIT
gelichtHoly shit

Twee jaar geleden verdwaalde theatermaker Suzanne Grotenhuis in Schotland. Niet tijdens een 
wandeling in het hoogland, maar tijdens het grootste en drukste theaterfestival ter wereld; 
het Edinburgh Fringe Festival. Terwijl ze daar haar bejubelde solovoorstelling One Ice speelde 
raakte ze ineens alles kwijt: de weg, zichzelf en een heldere kijk op de toekomst.
HOLY SHIT is een onwaarschijnlijk en ontroerend relaas over iemand die opkrabbelt in een 
wereld die steeds sneller lijkt te gaan. Een verhaal over verlies, en hoe je tijd kunt vinden om 
daarbij stil te staan.
HOLY SHIT vervangt het geschrapte SOENAMI van Soe Nsuki. Deze solovoorstelling zit op de 
grens van comedy en theater: persoonlijk en humoristisch, van belang en lichtvoetig, met 
ernst maar niet zonder lach. Suzanne Grotenhuis bewijst opnieuw dat ze van elk onderwerp 
sprankelend en humoristisch solotheater kan maken.
Wanneer 28 maart 2023 20.15 uur
Waar Gemeenschapscentrum Hoogstraten, Rabboenizaal Spijker
Organisator GC Hoogstraten
Prijs €12 | €2,40 Uitpas kansentarief
Info www.gchoogstraten.be
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Verkeersopleiding in Coöperatie 
Hoogstraten

De bewoners van woonzorgcentrum Stede 
De leerlingen van het zesde leerjaar van 
de scholen in Hoogstraten, Rijkevorsel en 
Merksplas kregen een ‘opleiding’ door onze 
lokale politie. Daarvoor werd in de fruit-en 
groentenhal van Coöperatie Hoogstraten 
een heus verkeerspark ingericht.  

Kleuterhuwelijken

De kleuters van Scharrel Minderhout heb-
ben elkaar eeuwige trouw beloofd.  Dat kon 
natuurlijk op geen betere dag gebeuren dan 
op Valentijnsdag. De kindjes leerden zo hoe 
een huwelijksceremonie eraan toegaat. Een 
moment om niet snel te vergeten, ook voor 
de trotse ouders. Benieuwd hoe lang deze 
huwelijken standhouden.

Wedstrijd 
Wat klopt er niet?

We hebben 
een winnaar!

Elke maand zetten we hier een foto van een gebouw of een landschap uit 
Hoogstraten. Aan dat beeld hebben we iets veranderd. Kan jij herkennen wat 
er aan de foto scheelt? Bezorg ons je antwoord ten laatste op 20 maart 2023.
• Mail naar communicatie@hoogstraten.be
• Bel naar 03 340 19 50

Je mag maximum één antwoord per gezin insturen. Vergeet niet om je 
contactgegevens te vermelden, anders kom je niet in aanmerking.

Veel succes!

Els Peeters, die woont in Minderhout-
dorp in Minderhout, heeft gezien dat 
het grote opschrift ‘VTI Spijker’ was 
weggegomd op de foto van het Spijker-
gebouw in de Gelmelstraat.  Els wint 
een Hoogstraatse cadeaubon, af te 
halen bij VisitHoogstraten.
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in beeld

Het project Lichtpunt biedt alleenstaande mensen van 75 jaar of ouder een lekker middagmaal aan met aansluitend 
de gelegenheid om gezellig na te babbelen met koffie en gebak. In Meer en Wortel heeft Lichtpunt al plaatsgevon-
den. Op deze manier bezorgen stad Hoogstraten, de seniorenraad en de seniorenverenigingen een leuke belevenis 
aan deze doelgroep. In totaal komen er acht Lichtpunt-bijeenkomsten voor zo’n 250 deelnemers.

  

Lichtpunt in Meer en Wortel

Hoogst 
hartelijk 



Hartelijk welkom in het 
dorpsraadcafe

Dorpsraadcafé 
Meer

Woensdag 8 maart 
20.00 uur

LDC Klooster Meer 

Dorpsraadcafé 
Wortel

Dinsdag 4 april 

20.00 uur

Refter De Wijsneus 

Dorpsraadcafé 
Minderhout

Woensdag 19 april 
20.00 uur

‘t Markenhof 

 

Dorpsraadcafé 
Meerle

Woensdag 26 april 
19.30 uur

Parochiezaal 
Ons Thuis

Dorpsraadcafé 
Meerlsel-Dreef

Maandag 8 mei     
20.00 uur

Taverne                       
De Zevenster 

Jij komt toch ook?


