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Voorwoord...
Vijf jaar geleden verschenen vier grote witte bouwblokken in Hoogstraten achter het oude rusthuis. Toen was
dat een spectaculaire ingreep in het stedelijk landschap, vandaag zijn de woonblokken van het woonzorgcentrum helemaal ingeburgerd. In deze blokken
werden het woonzorgcentrum, het lokaal dienstencentrum, de dagverzorgingscentrum en tal van andere
diensten gevestigd. Het geheel werd Stede Akkers
genoemd.
In de week van 15 tot en met 21 mei vieren we al het
vijfjarig bestaan van Stede Akkers met tal van activiteiten, zowel voor de bewoners als voor de buren als voor
de inwoners van gans Hoogstraten. Het programma
kan u op de pagina hiernaast doornemen. In naam van
het stads- en OCMW-bestuur, nodig ik u van harte uit
om naar één van die activiteiten te komen. Gezelligheid
wordt troef deze hele week...

Burgemeester Tinne Rombouts en
OCMW-voorzitter Jos Matthé

Maar ik vermeld deze feestweek vooral met de bedoeling om u een beeld te schetsen van de voortrekkersrol
die de stad Hoogstraten wil spelen op het vlak van
uw welzijn. Het is niet voor niets dat zorg en welzijn
één van de grote strategische doelstellingen is van dit
stadsbestuur. We willen de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg verbeteren en de gaten opvullen die
er momenteel nog bestaan in het zorgaanbod op ons
grondgebied. Daarbij leggen wij een belangrijke klemtoon op preventie en eerstelijnszorg. Want voorkomen
is beter dan genezen.
De voorbije jaren hebben we het woonaanbod van
Stede Akkers uitgebreid met het lokaal dienstencentrum, het centrum voor kortverblijf, de dagopvang, de
onthaaldienst van Kind & Gezin en de realisatie van
het zwembad. Maar we willen nog verder gaan. De

nieuwe bestemming voor het vroegere rusthuis ‘O.L.V.
der 7 weeën’ biedt ons mogelijkheden om een aantal
diensten samen te brengen en resterende hiaten in
te vullen. Het nieuwe gebouw – heel toepasselijk ’t
Gastenhuys gedoopt – zal onder de woonverdiepingen
immers een multifunctioneel gelijkvloers hebben waar
de volgende diensten een plaatsje vinden: de Opvoedingswinkel (OLO), Peuterspeelpunt, het Centrum
Geestelijke Gezondheid (CGG), het Jongeren Advies
Centrum (JAC-CAW), een nierdialysecentrum (AZ Turnhout) en een thuiszorgwinkel (Zorg & Farma). Recent
vernamen we dat ook een team van D_Link zich hier zal
vestigen, waarmee we het aanbod psychotherapie in
Hoogstraten nog meer versterken.
Tegen het najaar van 2019 verwachten we dat al deze
partners in het nieuwe gebouw hun activiteiten zullen
hebben ontplooid ten dienste van de Hoogstraatse
bevolking. Door hen een onderdak te geven in één
gebouw, kunnen ze de gemeenschappelijke voorzieningen delen wat de efficiëntie ten goede komt. Het Hoogstraatse aanbod aan zorg en medische diensten zal
dan nog ruimer zijn. En de campus van Stede Akkers
zal verder uitgroeien tot een sociale ontmoetingsplek
waar mensen graag komen en elkaar kunnen ontmoeten.
Dit is niet zomaar een mooie droom. Dit is een ambitieus doel dat door stad en OCMW in realiteit wordt
omgezet. Een krachttoer voor een kleine stad als Hoogstraten. En ongetwijfeld een boeiendvoorbeeld voor
andere gemeenten met een vergelijkbare grootte en
inwonersaantal.
Maar eerst gooien we de deuren wagenwijd open voor
een feest. Om onze bevolking nog betere te laten kennismaken met de zorgdiensten die Hoogstraten te
bieden heeft. Om de mensen te danken die (professioneel of vrijwillig) elke dag opnieuw in Stede Akkers het
beste van zichzelf geven. Om vooruit te kijken naar het
doel wat we ons hebben gesteld.
Ik heet u allen welkom op het grote slotfeest
van 21 mei.
Uw burgemeester,
Tinne Rombouts
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5 jaar Stede Akkers
Dinsdag 16 mei
Radio- en muzieknamiddag met Radio Valencia

Woensdag 17 mei
Linedancehappening

Vrijdag 19 mei
Burenpicknick

Zondag 21 mei - Groot Slotfeest
Met o.a. Radio Valencia – gezellige wandelbuurt
kinderanimatie – grootste ‘bal in de straat’
stadsdichter en vele andere activiteiten
Kom met de fiets!
Er is een fietsparking op de campus

Feestweek

15 – 21 mei 2017
www.hoogstraten.be/5jaarStedeAkkers

Hoogstraten
stadsbestuur
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toerisme

Culinaire fietsroute Gratis fietskaart
in het Land van Mark &Merkske

Vanaf 4 mei presenteert het Land van Mark
& Merkske opnieuw een heerlijke culinaire
fietsroute. Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog nodigen u graag uit om hun drie
grootste troeven te komen ontdekken: fietsen, gezellig tafelen én een groen decor.
Met de culinaire route geniet u niet alleen
van de mooiste plekjes die deze omgeving
te bieden heeft, maar u schuift ook aan voor
een smakelijk viergangenmenu. Het aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert
wordt u steeds in een andere zaak op de
fietsroute voorgeschoteld.
U betaalt 37,50 euro per persoon. Hiervoor
krijgt u 4 gangen. Voor het voor- en hoofdgerecht hebt u de keuze uit een vlees-, vis of
vegetarisch gerecht.
De route gaat volgens de gekende fietsknooppunten en onderweg houdt u halt in
de volgende horecazaken: Oud Hoogstraeten, Hoogstraten
- Voorgerecht: Brasserie De Mosten, Meer
- Hoofdgerecht: Brasserie
De Twee Leeuwen, Baarle-Hertog
- Nagerecht : Het Vaneleke, Merksplas
De culinaire fietsroute start vanaf donderdag 4 mei en loopt tot en met zaterdag 30
september 2017. Enkel op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kunt u de route
fietsen. Twee dagen vooraf reserveren bij
Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk.
Geeft u de culinaire route liever cadeau? Dat
kan: Toerisme Hoogstraten verkoopt een
specifieke cadeaubon voor deze route. De
ontvanger maakt later zelf een reservatie op
een dag naar keuze.

Land van Mark &Merkske

Bij de opstart van het toeristische samenwerkingsverband Land van Mark & Merkske
beloofden Hoogstraten, Baarle-Hertog en
Merksplas om samen de krachten te bundelen en nieuwe producten te ontwikkelen.
En belofte maakt schuld: vanaf mei ligt ‘Fietsen in het Land van Mark & Merkske’ in de
rekken van uw favoriete infokantoor.
Deze gratis fietskaart biedt u enkele mooie,
uitgestippelde routes. Elke route bevat drie
centrale thema’s: natuur, grens en hoeve& streekproducten. Zowel in Hoogstraten,
Merksplas als Baarle-Hertog komen deze
thema’s uitgebreid aan bod.
De gemeenschappelijke deler van de drie
fietsroutes bevindt zich halfweg tussen
knooppunt 99 en 08. Hier ligt de Witte Kei.
Dat dit een gemeenschappelijk punt is, mag
u letterlijk nemen: de drie gemeenten komen hier immers samen. Na een recente
ruilverkaveling zorgde de Vlaamse Landmaatschappij dat dit memorabele grenspunt bekroond werd met een modern monument. Reden te meer om dit rustpunt de
aandacht te geven die het verdient.
Haal uw gratis fietskaart bij Toerisme Hoogstraten en fiets de lente in. U ontdekt beslist
nog enkele onbekende pareltjes in uw achtertuin.

toerisme

Fietszoektocht

‘Langs Hoogstraatse grenzen’

Naar aanleiding van het themajaar Grenzeloos ontwikkelde VVV & Toerisme Hoogstraten een ontspannende fietszoektocht. Het
concept is eenvoudig: vanop uw stalen ros
ontrafelt u de geheimen die zich verborgen
houden langsheen de Hoogstraatse grens.
Zoek de foto’s, beantwoord de vragen en rijf
de prijzen binnen. De mooie, groene omgeving krijgt u er gratis bovenop.
Als extraatje maakt u onderweg ook kennis
met het indrukwekkende erfgoed van Hoogstraten. U krijgt op een speelse en aangename manier de geschiedenis van enkele
prachtige bezienswaardigheden in Meer,
Meerle en Meersel-Dreef mee.
De fietszoektocht is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen en loopt van zondag
23 april tot en met maandag 18 september.
Deelnameformulieren kosten 4 euro en zijn
verkrijgbaar bij Toerisme Hoogstraten en
Brasserie De Mosten. U start eveneens aan
De Mosten.
Alvast veel plezier. En misschien worden uw
inspanningen beloond. De hoofdprijs is immers een ballonvaart voor vier personen. U
zou voor minder uw voeten niet op de grond
houden…
Meer info
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be
Facebookpagina ‘Langs Hoogstraatse grenzen’.

Hannes Tilburgs
wint ontwerpwedstrijd van Toerisme Hoogstraten

U heeft de oproep eind vorig jaar wellicht wel zien passeren:
Toerisme Hoogstraten zocht een nieuw ontwerp om de Hoogstraatse koffiemok te illustreren.
Twaalf ontwerpers dienden samen achttien ontwerpen in.
Een hele klus voor de jury, maar de quotering sprak boekdelen: unaniem werd beslist dat het winnende ontwerp van de
hand van Hannes Tilburgs komt.
Voor het ontwerp vond Hannes zijn inspiratie in het stratenplan van Hoogstraten en de Vrijheid als centrale as. Het locatiepictogram duidt Hoogstraten aan als bruisend punt op de
Belgische kaart. Binnenin staat een mooie selectie van wat
Hoogstraten tot Hoogstraten maakt.
Hannes, een student van 21, is een geboren en getogen
Hoogstratenaar. Hij studeert grafisch ontwerp aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.
Er zijn drie verschillende mokken. Ze zijn exclusief te koop bij
Toerisme Hoogstraten en ze kosten 4,50 euro.

7 op 7 tot uw dienst!
Sinds 1 april is Toerisme Hoogstraten weer open op zon- en
feestdagen. Tot en met 30 september kan u 7 dagen op 7 terecht in de kelder van het historisch stadhuis. Op weekdagen
staat de deur open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. In het
weekend en op feestdagen starten we om 10 uur. Wees welkom!
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Week van de Opvoeding

“Opvoeden is
samen lachen, huilen,
praten, eten”
Van 16 tot 23 mei is het Week van de Opvoeding. Dit
jaar is het centrale thema ‘Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten’. Opvoeden zit namelijk in
dagelijkse dingen. Samen rond de tafel zitten, samen
boodschappen doen, de afwas doen, TV kijken,... Al
deze momenten gaan over samen leren leven, echt
naar elkaar luisteren en rekening houden met elkaar.

Infosessie voeding
Tijdens de Week van de Opvoeding kan u deelnemen
aan een workshop rond het eetpatroon van jonge kinderen van 0 tot 3 jaar. Medewerkers van Kind & Gezin
geven er informatie over de omschakeling naar vaste
voeding en technieken om alles te leren eten.
Deze workshop zal plaatsvinden tijdens De Speelbabbel op woensdag 17 mei van 9.00 tot 11.30 uur, in Karel Boomstraat 44 te Hoogstraten. Inschrijven is niet
nodig, deelname is gratis.
Ook zullen er die week snackdoosjes worden verdeeld
in de basisscholen, waar de leerlingen een gezond
tussendoortje in kunnen meenemen. Want samen gezond eten, zowel thuis als op school, is genieten.
Meer info: www.huisvanhetkindhoogstraten.be

De Speelbabbel
De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor kinderen tot 3 jaar en hun (groot)ouder. Op deze manier willen we ontmoeting en ook de ontwikkeling van baby’s
en peuters te stimuleren.
De Speelbabbel is nog op zoek naar vrijwilligers.
Spreekt het u aan om mensen te ontvangen en hen
een warm onthaal te bieden? Ziet u graag jonge kinderen en heeft u nog wat vrije tijd over? Dan kan u
zich opgeven bij het vrijwilligersloket: 03 340 19 59 of
vrijwilligers@hoogstraten.be.

Nieuwe openingsuren

De Mosten
Tijdens het laagseizoen
Van 16 september tot 30 april
• De zwemvijver is dicht.
• Gratis toegang tot het zwemdomein via horeca.

Tijdens het tussenseizoen
Mei, juni, september - tot 15 september
Indien de buitentemperatuur 21°C of hoger bedraagt:
• De zwemvijver is betalend geopend op
woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 10.00 tot 18.00 of 20.00 uur (weersafhankelijk).
• Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
is de zwemvijver enkel geopend op afspraak.
• Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
is het zwemdomein gratis toegankelijk.

Tijdens het hoogseizoen
Laatste volle week van juni, juli en augustus
• De zwemvijver is dagelijks geopend van 10.00
tot 18.00 of 20.00 uur (weersafhankelijk).

berichten

Stratenloop 2017
Haal uw sportschoenen
uit de kast

De stratenloop van Hoogstraten vindt dit
jaar plaats op woensdag 14 juni om 18.30
uur. De sportraad organiseert dit sportieve initiatief voor de 32ste keer. Inschrijven
hiervoor kan bij voorkeur online via www.
hoogstraten.be/stratenloop.
U kan kiezen tussen de jogging van 5 of
10 km of de wedstrijd van 10 km. Voor de
jeugd zijn de afstanden 500m voor het
1ste tot 3de leerjaar en 1200m voor het
4de tot 6de leerjaar. Zet ook dit jaar een
mooie prestatie neer voor uzelf en begin
alvast te trainen.

Startschot Klooster Meer
Het heeft jaren van voorbereiding gevergd, maar eindelijk is
de bouwvergunning aangevraagd voor de herbestemming
van de kloostersite in Meer. Vzw Klooster Meer, die de gebouwen in erfpacht neemt, verwacht dat de werkzaamheden
nog dit jaar kunnen beginnen. Op het terrein komen 17 sociale woningen, een bed&breakfast en een aantal kantoren. De
historische parochiezaal zal worden gerenoveerd om dienst
te doen als lokaal dienstencentrum (LDC) van het OCMW. Verder is het de bedoeling dat Meerse verenigingen in het LDC
een stek vinden.
De kloostersite wordt een autoluwe plaats. Om dit mogelijk te
maken heeft het stadsbestuur van Hoogstraten met de SintJorisgilde van Meer een erfpachtovereenkomst gesloten voor
een parking met een vijftiental plaatsen in de Donckstraat.
Om het LDC, de parking en de omgeving te realiseren, investeren het OCMW en de stad Hoogstraten ruim een miljoen
euro (waarvan een kleine 300.000 euro in de vorm van subsidies kan worden gerecupereerd). Naast de financiële inbreng
heeft het stadsbestuur een sturende rol gespeeld in de vele
overlegmomenten om dit complexe herbestemmingsverhaal
tot een goed einde te brengen, o.a. inzake parkeergelegenheid, toegankelijkheid en afvalophaling. De zoektocht naar
een mooie herbestemming van de waardevolle gebouwen
van het vroegere klooster heeft tien jaar geduurd, maar het
stadsbestuur is zeer blij met het resultaat. De inzet van alle
betrokkenen bij dit project verdient waardering.

Ook de stratenloop doet mee met het jaarthema “Grenzeloos”. Hiervoor vragen we
aan alle deelnemers om aan het publiek
hun nationaliteit te tonen.
Dit kan via schmink, vlag, kledij, …
Wie herkenbaar aan de
aankomst komt, krijgt een
extra gadget!
Meer info | sportdienst
sport@hoogstraten.be
03 340 19 51
www.hoogstraten.be
/stratenloop

7

8

berichten
We voorzien in ieder Info’zine plaats voor het themajaar GRENZELOOS.
We zoeken naar grenzen die we willen overstijgen. Iedere maand zetten we een
grenzeloze inwoner van Hoogstraten in de kijker.

Op werkbezoek

Jef Vissers, schepen voor internationale samenwerking, ging tussen 26 maart en 2 april
samen met enkele personeelsleden en VITOleerkrachten naar onze zusterstad Za-Kpota
in Benin.
“Benin is een land vol enthousiaste mensen
die graag willen luisteren en leren om aan
de vooruitgang van hun land en hun bestaan
te werken. Dat is zeer bemoedigend en tegelijkertijd ook noodzakelijk. Te veel mensen
en vooral jonge mensen hebben geen mooi
en uitdagend zicht op de toekomst.
De stedenband die Hoogstraten met ZaKpota heeft is een kleine maar bijzonder zinvolle aanzet om daaraan bij te dragen. Onze
gemeenschap kan zich dat veroorloven en
het stadsbestuur wil daar ook ten volle voor
gaan.
Maar er is nog een lange weg af te leggen.
Wij zullen de grote verantwoordelijkheid die
de Hoogstraatse burger ons daarvoor heeft
gegeven, volop opnemen en nakomen.”

Hoogstraten zet in op
stedenband

Gemeenten hebben wereldwijd dezelfde
rol: een goede dienstverlening uitbouwen
voor de bevolking en alles in het werk stellen voor een duurzame ontwikkeling van de
gemeenschap. Benin behoort tot de armste
landen ter wereld en Za-Kpota op haar beurt
tot de armste gemeenten. Hoogstraten wil
daarom samen met de politici, de ambtenaren en het middenveld van Za-Kpota inzetten op versterking van het lokale bestuur.
We zetten in op geboorteregistratie om de
rechten van kinderen veilig te stellen. We
willen kinderen ‘goesting’ doen krijgen in
landbouw via schooltuinen en we ondersteunen de gemeente bij het verhogen van
de eigen inkomsten via transparant beheer
en versterking van de filière van de sinaasappelteelt.
We gebruiken hiervoor eigen middelen,
middelen van de federale en Vlaamse overheid en van derden.
U kan de belevenissen van de Hoogstraatse
delegatie in Za-Kpota nalezen op de blog
www.stedenbandhoogstraten.blogspot.be
en op de facebookpagina ‘Hoogstraten gaat
mondiaal’.

Meer info
Agentschap Integratie en Inburgering
onthaalbureau@prismavzw.be
www.integratie-inburgering.be
014 42 06 69

Op de voorgrond
schepen Jef Vissers.

Benin
10.900.000 inwoners
64,2% van de bevolking leeft in armoede
61,6% van wie ouder is dan 15 jaar is analfabeet
de levensverwachting van een pasgeborene is 59,8 jaar
99,5van de 1000 pasgeborenen sterft voor ze 5 jaar zijn
behoort tot de landen met een lage Human Development
Index (167ste plaats op 188 landen)
Meer info: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/GHA

Meer info:
Dienst ontwikkelingssamenwerking | hilt.rigouts@hoogstraten.be
03 340 19 54 | www.hoogstraten.be

grenzeloos

Projecten van onze stedenband
3. Lokale economie ondersteunen
We laten een studie doen naar de hele keten
van productie en consumptie van sinaasappelen. Met de resultaten kunnen maatregelen genomen worden zodat de boeren een
goede prijs krijgen voor hun sinaasappelen.
Intussen zal Za-Kpota de verenigingen van
producenten en verkoopsters ondersteunen
om zich beter te organiseren en zich samen
in de markt te plaatsen.

1. Kinderen registreren
Kinderen zonder geboorteakte hebben het
moeilijk om hun rechten op te eisen. Ze krijgen moeilijk toegang tot gezondheidszorg
of onderwijs. Sinds de opstart van het programma steeg het aantal geboorteregistraties met meer dan 12%. Voor de bevolkingsdienst is een goed opgeleid diensthoofd
aangesteld.

		Blauw
²

Muziektheater

		

2. Kinderen motiveren
voor landbouw
Benin is een landbouwland. Daar ligt dan
ook de toekomst voor de zeer jonge bevolking. Er zijn schooltuinen aangelegd, waardoor de kinderen voedzame maaltijden krijgen voorgeschoteld. Een animatrice zal de
scholen begeleiden en materialen, zaden
en meststoffen aankopen in functie van wat
nodig is.

Blauw is een muziektheatervoorstelling, volledig gemaakt door Hoogstratenaren. Het stuk is gebaseerd op het kinderboek ‘Blauw voor Leonore’ van Linda
van Mieghem. Blauw is een productie
van vzw LA:CH.
Blauw | Gemeenschapscentrum Hoogstraten, Rabboenizaal Spijker | 19 mei
om 20.00 uur | 20 mei om 20.00 uur | 21
mei om 14.30 uur | Prijs: 19 euro
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Hoogstraten neemt plaatsing
individuele afvalwaterinstallaties
in handen
In samenwerking met HidroSan

Het kerkenplan
voor Hoogstraten

Wat met onze kerken op
middellange termijn?
Hoogstraten werkt aan een visie over de
bestemming van de kerken op ons grondgebied. Een parochiale werkgroep heeft een
voorstel uitgewerkt, dat is afgetoetst met
een burgerlijke werkgroep en de inwoners
van Hoogstraten.
In deze gezamenlijke visie zullen in alle kerken van Hoogstraten blijvend erediensten
gehouden worden. Voor de Sint-Katharinakerk, de Begijnhofkerk, de Sint-Jan Baptistkerk (Wortel), De OLV Bezoekingkerk (Meer),
de St. Salvatorkerk (Meerle), de St. Clemenskerk (Minderhout) en de Heilige Drievuldigheidkapel (Meersel-Dreef) blijft de eredienst
de hoofdbestemming.
Voor de Sint-Clemenskerk in Minderhout
wordt een studiebureau aangesteld, dat ook
de mogelijkheden voor nevenbestemmingen moet bekijken – naast de eredienst. Het
onderzoek richt zich niet alleen op de kerk,
maar kijkt ook naar de rol ervan in het hele
dorpscentrum en de noden die daar zijn. Het
stadsbestuur verzekert dat er nergens een
ontwijding op het programma staat.
Na deze consultatieronde wordt het kerkenplan voorgelegd aan de bisschop van
Antwerpen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad van Hoogstraten over het kerkenplan
op haar zitting van 22 mei.

Het Hoogstraats stadsbestuur heeft besloten om de plaatsing en het beheer van individuele behandelingsinstallaties
voor afvalwater (IBA’s) op gemeentelijk vlak te organiseren.
De plaatsing zal versneld gebeuren in samenwerking met HidroSan. Dit zal een positief effect hebben op de kwaliteit van
het oppervlaktewater.
De gemeenteraad verleende op 27 maart 2017 zijn goedkeuring aan dit project. Door de plaatsing van deze IBA’s in eigen
regie versneld uit te voeren wil het stadsbestuur volgende
doelstellingen realiseren:
- Eenvormigheid en duidelijkheid bij de plaatsing van IBA’s;
- Maximale betoelaging te bekomen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zodat de kostprijs zo laag mogelijk
wordt gehouden;
- Beheer in eigen regie te nemen zodat een optimale werking
van de IBA’s kan bekomen worden;
- Versneld positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
In totaal moeten op het grondgebied van Hoogstraten 107
IBA’s geplaatst worden bij huizen, die niet op het collectieve
rioleringsnetwerk kunnen aangesloten worden. Krachtens de
wet moeten die IBA’s ten laatste in 2026 moeten gebouwd
zijn. Door het in eigen beheer nemen van deze IBA’s en de
samenwerking met HidroSan kan de installatie in een tijdsspanne van twee jaar gebeuren. Dit betekent dat jaarlijks
een vijftigtal individuele waterzuiveringsinstallaties zullen
geplaatst worden.
Het stadsbestuur vindt dat elke inwoner van Hoogstraten dezelfde rechten en plichten moet genieten, ongeacht of zijn
of haar woning is aangesloten op een collectieve riolering
of een IBA. Daarom betalen burgers die een IBA aanvragen
hetzelfde aansluitrecht als voor een aansluiting op een collectieve riolering. Tevens is besloten dat landbouwers en
industriële gebruikers die wonen in een zone waar geen collectieve riolering is gepland, ook beroep kunnen doen op de
gemeentelijke IBA-regeling. Voor het afvalwater dat afkomstig is van hun bedrijfsactiviteiten, maar dat de kenmerken
heeft van huishoudelijk afvalwater, komt er een aangepast
IBA-aanbod, met specifieke tarieven.
Meer info
Dienst openbare werken
openbare.werken@hoogstraten.be

verkeer

Niet te snel!
Hang de affiches uit

Op de volgende pagina’s vindt u twee affiches die autobestuurders oproepen om hun snelheid aan te passen. Woont u in een zone waar de maximumsnelheid 30 km/u of 50 km/u is, dan roepen wij u op om de juiste affiche uit
het magazine te halen en op te hangen aan uw raam. Op deze manier werken
we samen aan een verkeersveiligere stad.

50

Op 27 juni 2016 keurde de Hoogstraatse gemeenteraad het SAVE-charter goed. Met dit
charter verbinden we ons ertoe een aantal
acties te ondernemen om de verkeersveiligheid te optimaliseren. Uiteraard is de bedoeling om het aantal verkeersongelukken
tot een minimum te beperken.

politie zorgt voor de handhaving en – indien
nodig – vaststelling van overtredingen. Jammer genoeg stellen we vast dat er nog steeds
af en toe een loopje wordt genomen met de
snelheidsregels, vooral in de bebouwde
kom, waar niet harder mag gereden worden
dan 50 of 30 km/u.

Eén van de doelstellingen die het SAVEcharter voorop stelt, is de aanpassing van
het snelheidsregime op de gemeentewegen. Nog voor de algemene invoering van
de 70 km/u snelheidsbeperking buiten de
bebouwde kom, had Hoogstraten al een systeem van zone 30-50-70 doorgevoerd op
alle wegen.
In de loop van 2016 werden drie snelheidszones ingesteld:
- buiten de bebouwde kom geldt 70 km/u
als maximumsnelheid met de bijhorende
‘zone 70’ borden;
- in de dorpskernen is de limiet 50 km/u;
- daarnaast zijn er nog speciale 30 kmzones in de nabijheid van scholen of verkeersluwe wijken.

Om het besef van de autogebruikers aan te
scherpen, start het stadsbestuur daarom
met een sensiblliseringsactie, waarvoor we
de hulp van alle bewoners inroepen. We
wensen dat aan elk raam van elk huis in de
bebouwde kom een affiche komt te hangen
die de auto- en vrachtwagenbestuurders op
hun plichten wijst. Tegelijk zal het stadsbestuur op welbepaalde ‘gevoelige plaatsen’
wat betreft snelheidshandhaving zogenaamde ‘kanaalplaten’ aan de lichtmasten
hangen met dezelfde boodschap.

Onze diensten voeren regelmatig tellingen
uit om de snelheden te registreren en de

Wenst u een extra affiche in een groter formaat? Geen probleem. Op het stadhuis liggen ook affiches klaar in A2-formaat. Kom ze
gerust ophalen aan de onthaalbalie van het
administratief centrum.
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niet te snel

30

dankuwel

Hoogstraten
stadsbestuur

niet te snel

50

dankuwel

Hoogstraten
stadsbestuur
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economie

HET HART VAN
MIJN GEMEENTE

DA’S ZO
DICHTBLIJ

www.zodichtblij.be

Doe mee met de actie
‘Zo Dichtblij’
En win een leuke prijs
Van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 3 juni moedigen wij u aan
om te winkelen met de fiets of te voet en te genieten in het hart van
onze stad. ‘Zo Dichtblij’is het vroegere ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. Als beloning maakt u ook nu kans op lokale prijzen. De verenigingen zetten activiteiten op en doen zo onze stad bruisen.
‘Zo Dichtblij’ is een sensibiliseringscampagne om de lokale transitie
naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen en zet in op zes
thema’s: ondernemende kern, vlotte mobiliteit, kwaliteitsvolle leefomgeving, lokale voeding, circulaire economie en klimaatneutrale
gemeente.
We streven hiermee naar een leefbare gemeente met betrokken inwoners. Neem daarom deel aan ‘Zo Dichtblij’ en doe het hart van
Hoogstraten kloppen!
Meer info en een lijst met deelnemende zaken, vindt u terug via
www.zodichtblij.be

ZO DICHTBLIJ, VAN 29 APRIL TOT EN MET 3 JUNI 2017

economie

Actualiseer
uw gegevens in
de kruispuntbank
voor
ondernemingen
De Minder Hinder-regelgeving wordt aangepast. Vanaf 1 juli wordt deze automatisch
toegekend aan de getroffen bedrijven. Om
deze premies te kunnen toekennen, zal men
gebruik maken van de Kruispuntbank voor
ondernemingen.
De KBO is een gegevensbank van de FOD
Economie, waarin de identificatiegegevens
van ondernemingen zijn samengebracht.
We weten uit ervaring dat de ondernemingsgegevens niet steeds correct zijn. Ondernemers vergeten soms om hun nieuwe adres
aan te passen, een vestiging in te geven,…
Als ondernemer kan u uw gegevens simpel
aanpassen vanachter de computer thuis. U
kan ook extra informatie toevoegen als het
telefoonnummer of het e-mailadres van uw
ondernemingen

Opstart Agro Energie
Netwerk in de
land- en tuinbouw
Energiekosten wegen zwaar door in de bedrijfskosten van
landbouwbedrijven. Tegelijk veroorzaakt de land- en tuinbouwsector een belangrijk deel van de energiegebonden
CO2-uitstoot. Met het Agro Energie Netwerk wil het stadsbestuur de sector ondersteunen om te kiezen voor meer duurzame energietechnieken op landbouwbedrijven.
In het project wordt gratis energie-advies aangeboden, zowel
aan individuele bedrijven als aan bedrijfssectoren. Voor heel
de sector worden ook thematische energie-avonden georganiseerd, over bijvoorbeeld hernieuwbare energie of energiezuinig ventileren en koelen in stallen.

Oproep
Bent u geïnteresseerd in een gratis individuele energie- of
warmtescan van uw land- of tuinbouwbedrijf? Of heeft u interesse om de gratis groepsscans bij te wonen? Neem dan
contact op met het stadsbestuur:
judith.schrijvers@hoogstraten.be of 03 340 19 11.

Ook voor andere toepassingen en premies
zal in de toekomst gebruik worden gemaakt
van deze databank. Zorg er dus voor dat
deze steeds up-to-date is voor uw onderneming.
Meer info
Lokale economie
Jan.Verlinden@hoogstraten.be
03 340 19 83

Op het startmoment in VITO kwamen meer dan 70 land- en
tuinbouwers luisteren naar het aanbod rond energiebesparing.

Het Agro Energie Netwerk is een klimaatactie binnen het Burgemeestersconvenant. Het draagt bij tot minder CO2-uitstoot en meer duurzame energie.
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BiB

Nieuwe tarieven
kopiëren en printen
U heeft het misschien al gemerkt: in de
hoofdbibliotheek staat een nieuw toestel
om te printen en te kopiëren. Nu kan u
zowel in zwart-wit als in kleur op A4- en
A3-formaat drukken. Ook is het mogelijk
om een document in te scannen en te emailen.
Deze nieuwe mogelijkheden brengen ook
een aanpassing van de tarieven met zich
mee. Scannen is gratis, voor kopiëren en
afdrukken betaalt u wel een vergoeding.
PRINTEN/KOPIËREN
A4-formaat
Zwart-wit 0,05 euro
Kleur
0,30 euro

Lezing en workshop over elektrische fietsen
A3-formaat
0,10 euro
0,60 euro

Zitdag belastingen
Elk jaar moet u het doen, een belastingaangifte invullen. Maar dat is niet altijd zo
vanzelfsprekend. Daarom komen enkele
medewerkers van de overheidsdienst Financiën naar de BiB en vullen samen met
u uw belastingaangifte online in.
Meebrengen: identiteitskaart, uw aangifte van vorig jaar, eventuele bewijsstukken.
Dinsdag 16 mei van 9.00 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur. Inschrijven is niet
nodig.

De populariteit van de elektrische fiets blijft stijgen. Dit vervoermiddel biedt niet enkel een uitstekende oplossing voor de oudere fietser die wat ondersteuning kan gebruiken, maar net zo goed
voor jonge mensen die langere afstanden willen fietsen.
Overweegt u ook om zo’n fiets aan te kopen? Dan zijn deze vormingen echt iets voor u. Tijdens de theoretische sessie leert u
over de verschillende types en waar u op moet letten bij aankoop.
Ook wordt ingegaan op de belangrijkste verkeersregels. Als u
eens wil ervaren hoe het voelt om met een elektrische fiets te rijden, kan u aan de praktische workshop deelnemen.
De lezing en de workshop vullen elkaar aan, maar u kan ze los
van elkaar volgen.
Theoretisch gedeelte op donderdag 4 mei om 20.00 uur in de
hoofdbibliotheek – 3 euro – vooraf inschrijven aan de bibbalie,
in het lokaal dienstencentrum Stede Akkers of via www.hoogstraten.be/vormingbib.
Praktisch gedeelte op dinsdag 9 mei om 14.00 uur in het lokaal
dienstencentrum Stede Akkers – 3 euro – vooraf inschrijven in
het Lokaal Dienstencentrum.

Sluitingsdagen in mei
De bibliotheek is gesloten op maandag 1 mei (Dag van de
Arbeid), donderdag 18 mei (sportdag OCMW en stad Hoogstraten) en donderdag 25 mei (Onze Lieve Heer Hemelvaart).
Op vrijdag 26 mei en zaterdag 27 mei is de bibliotheek wel
open.

BiB

Lezing Paul Van Den Bosch
Waarom wereldkampioen willen
worden geen goed idee is

17

Wedstrijd

Winnaar fotowedstrijd

Jeanne Braspenning uit Meer heeft gezien dat bovenstaande foto getrokken is bij winkel Zigzag aan de
Desmedtstraat 5 in Minderhout. Zij wint een cadeaubon.
U kent Paul Van Den Bosch misschien als coach van topatleten als Marc Herremans, Luc Van Lierde, Sven Nys,
Tim Wellens,… Maar naast het coachen schreef hij intussen ook heel wat boeken.
Tijdens deze lezing vertelt hij over zijn boek “Waarom
wereldkampioen willen worden geen goed idee is: 40
tips & tricks om meer uit de ander én uit jezelf te halen”. Paul Van Den Bosch baseert zich natuurlijk op zijn
ruime ervaring als topcoach, maar zijn ideeën en inzichten zijn ook buiten een sportieve context zeer goed
toepasbaar.

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord voor 12 mei 2017 naar de communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail per gezin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar.

Vindt u het belangrijk om de talenten van uw studenten, medewerkers of collega’s tot volle bloei te laten
komen? Kom dan zeker luisteren!
Dit gaat door op maandag 15 mei om 20.00 uur in de
hoofdbibliotheek en kost 3 euro. Graag vooraf inschrijven aan de bibbalie of via
www.hoogstraten.be/vormingbib.

NIEUWE

FOTO
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En wie zorgt voor de mantelzorger?

De mantelzorgcoach!
Al heel wat jaren kunnen Hoogstraatse mantelzorgers onder bepaalde voorwaarden een gemeentelijke mantelzorgpremie ontvangen.
Begin dit jaar besliste het OCMW
om de mantelzorgers extra te ondersteunen door het aanstellen van een
mantelzorgcoach.
Het stads- en OCMW-bestuur van
Hoogstraten vinden het heel belangrijk om de mantelzorger te erkennen
en extra te ondersteunen. Het is
door de zorg en toewijding van de
mantelzorger dat zorgbehoevenden
langer thuis kunnen wonen. Dit is
niet enkel van belang voor de zorgbehoevende zelf maar ook voor de
samenleving in het algemeen.
Met de functie van mantelzorgcoach
wil Hoogstraten de mantelzorger
meer dan enkel een financiële
ondersteuning aanbieden. We zetten met de mantelzorgcoach in op
erkenning, informeren en individuele ondersteuning zodat de mantelzorger de vrijwillige inzet kan blijven
volhouden.

Wie is mantelzorger?
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een persoon die zorg nodig heeft.
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige
zorgverleners maar geven zorg omdat zij
een persoonlijke band hebben met degene
voor wie ze zorgen.

Draag ook zorg voor uzelf!
Mantelzorgers worden geconfronteerd
met heel wat uitdagingen. Voor u het weet,
slorpt de zorg u als mantelzorger volledig
op. Wat begint met boodschappen doen,
wat papierwerk in orde brengen en gezelschap houden, wordt al snel runnen van het
huishouden en kan eindigen in dag en nacht
zorgen voor de zorgbehoevende.

Hoe gaat de mantelzorgcoach
te werk?
Katelijne Hoet, de Hoogstraatse mantelzorgcoach, wil ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk uw rol als mantelzorger kan opnemen. Ze
zal u via een individueel gesprek ondersteunen. U kan bij haar terecht met vragen over
papierwerk, ze kan u helpen uw grenzen te
bewaken, ze kan bemiddelen bij conflictsituaties binnen de familie of gericht doorverwijzen naar de professionele zorg, u in contact brengen met andere mantelzorgers,…
Elke mantelzorger (ook als u niet in aanmerking komt voor de premie) kan contact opnemen met Katelijne Hoet.

Contactgegevens
Katelijne Hoet | Katelijne.hoet@ocmwhoogstraten.be | 03 340 16 15 | 0473 34 67 90

berichten

#
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Hoogstraatse
première voor ‘#’
Op 13 mei gaat de kortfilm ‘#” van het bekende regisseursduo Adil
El Arbi en Bilall Fallah in première in de hallen van Coöperatie Hoogstraten. Nadien is er een afterparty in discotheek Highstreet 2.0,
in aanwezigheid van Adil en Billal, waar alle Hoogstratenaren van
harte op zijn uitgenodigd.
‘#’ is een verhaal geschreven door Charlotte Verhoeven, Kato Putcuijps, Juliette Hofstede, Catherine Peeraer en Silvana Smits (4 van
hen studeren aan ’t Spijker). Het idee om een film te maken over het
fenomeen ‘catfishing’ kwam van VZW Stokpaardje. Catfishing is het
gebruik maken van valse profielen op sociale media. Volwassenen
met slechte bedoelingen weten via catfishing jongeren voor zich in
te palmen met soms dramatische gevolgen. Samen met jeugdauteur
Dirk Bracke hebben de auteurs hun idee omgewerkt tot een scenario
voor een kortfilm. Ze wisten Adil El Arbi en Bilall Fallah te strikken
voor de regie. De Rode Neuzen Actie bracht de nodige financiële
middelen in het laatje.
Beide regisseurs streken tussen 1 en 5 december 2016 neer in Hoogstraten, waar alle opnames zijn gebeurd. Zowat de hele Hoogstraatse jongerengemeenschap kwam rond dit mooie project in beweging
als acteur, als figurant of in de organisatie. De stad Hoogstraten was
nauw betrokken bij de realisatie en zorgde voor de nodige logistieke
ondersteuning. Op haar initiatief wordt de première van ‘#’ straks
in Hoogstraten georganiseerd, in aanwezigheid van ieder die bij de
film betrokken is geweest. Coöperatie Hoogstraten wordt daarvoor
één keer tot filmzaal omgebouwd.
Waarom vindt het stadsbestuur dit zo belangrijk? Allereerst wil het
stadsbestuur een sensibiliserende rol opnemen inzake het psychisch welzijn van kinderen en jongeren. En wie kan beter sensibiliseren rond deze thema’s dan de jeugd zelf? Dit project is door jongeren uitgedacht en door jongeren gerealiseerd. In de kindvriendelijke
gemeente die Hoogstraten wil zijn, verdienen dergelijke initiatieven
alle mogelijke steun. Daarom zal de kortfilm in de Hoogstraatse
scholen worden ingezet voor de bewustmaking van jongeren inzake
de risico’s van sociale media en het internet in het algemeen. De
ambitie is om de film ook in Vlaanderen te laten rondreizen via verschillende filmzalen en vervolgens verder te verspreiden over scholen in gans Vlaanderen met een begeleidend lespakket.
De steun aan dit filmproject past ook naadloos binnen de doelstellingen van het themajaar GRENZELOOS. Dankzij het internet lijkt de
wereld voor jongeren grenzeloos geworden, maar grenzeloos wil
niet zeggen ‘zonder grenzen’. Jongeren moeten begeleid worden
in het afbakenen van hun grenzen inzake fysieke en psychische
gezondheid. Grensoverschrijdend gedrag – zoals catfishing – mogen wij geen plaats geven, ook niet op het grenzeloze internet. Het
stadsbestuur wil eraan bijdragen dat jongeren zichzelf hiertegen
kunnen wapenen.

Opendeurdag
Brandweer
Op 21 mei houdt de brandweerpost van Hoogstraten haar opendeurdag. Iedereen is van
harte welkom om mee te maken hoe de Hulpverleningszone Taxandria, waar onze brandweer deel van uitmaakt, is georganiseerd en
welke taken ze uitvoert. Voorafgaand aan de
opendeurdag organiseert de brandweer een
spannende kwis op 19 mei om 20.00 uur (inschrijven via brandweerquizhoogstraten@
telenet.be). Ter gelegenheid van de opendeurdag is er ook een stand over EVapp, het Hoogstraatse project om een vrijwilligersnetwerk
op te bouwen dat de eerste zorgen kan toedienen aan slachtoffers vaneen hartstilstand. De
eerstvolgende nog niet volzette opleiding reanimatie voor vrijwilligers is op 19 september.
Opendeurdag Brandweer | zondag 21 mei SintLenaertseweg 38, 2320 Hoogstraten

TERUG

blik

30 dagen minder afval
Op vrijdag 10 maart vond het jaarlijkse evenement ‘Kempen 2020’ plaats bij Coöperatie Hoogstraten. Zo’n
180 aanwezigen zagen hoe de 29 burgemeesters van de Kempen, waaronder ook die van Hoogstraten, zich
engageerden om 30 dagen lang 30% minder restafval te produceren.

Ward Revyn
Karin Donckers
Verfraaiing Meerdorp
Wij investeren in fleurige en mooie wijken. Onze technische diensten voeren opfrissing- en vergroeningswerken uit in Meer, tussen ’t Lak en het Hoogeind.
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Goe bezig
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Foto: Maria de la Cruz

Guy Martens (voorzitter Voka Kempen Noord)
feliciteert bedrijfsleider Miranda Verkooijen.

Verkooijen winnaar Voka-award
Logistiek dienstverlener Verkooijen uit Hoogstraten is de winnaar van de LON-award van Voka
Kempen Noord. Volgens de jury is Verkooijen
uitgegroeid tot een full-service logistieke dienstverlener. Verkooijen kenmerkt zich door klantvriendelijkheid en voortdurende investeringen
in infrastructuur en opleidingen voor de werknemers.

2

Dankzij het behalen van deze LON-award mag
Verkooijen meedingen naar de Prijs Ondernemen
2017. Wij wensen bedrijfsleider Miranda Verkooijen veel succes.

1. De lindebomen op de Vrijheid zijn de trots van Hoogstraten. Er wordt goed zorg voor gedragen. Daar hoort elk voorjaar een
snoeibeurt bij. . 2. Het Stedelijk Museum mocht in de paasvakantie heel wat oer-toffe kindjes ontvangen die de oermens in zichzelf wilden ontdekken. Een leuke Vlieg Uit-activiteit.
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jeugd

Vakantie in Hoogstraten!
Ons zomeraanbod voor klein en iets groter

Alle initiatieven staan verzameld in één folder die via alle Hoogstraatse basisscholen wordt verdeeld. U kan hem ook
terugvinden in de uitleenposten van de bibliotheek of op www.hoogstraten.be. De inschrijvingen voor het zomeraanbod
starten op maandag 8 mei 2017 om 18.00 uur via http://hoogstraten.ticketgang.eu of aan de onthaalbalie Vrije Tijd
(historisch stadshuis – Vrijheid 149 – Hoogstraten).

Het onweerstaanbare aanbod
van Vlieg Uit:

Stekelbees
Inschrijven voor Stekelbees kan vanaf maandag 15 mei 2017
om 20.00 uur via www.landelijkekinderopvang.be. U dient
eerst een algemene inschrijving in orde te brengen alvorens
u plaatsen kan reserveren. Neem dus tijdig contact op. Het
vakantieprogramma vindt u begin maart op de website.

Wat is er nieuw in de zomer
Zoals in het vorige Info’zine werd vermeld,
is het aanbod van kampen sterk uitgebreid.
Kinderen en tieners kunnen genieten van
sportkampen, themakampen, creastages en
een danskamp.
De inschrijvingen zijn hiervoor al lopende,
maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. Ook
pakken we deze zomer uit met een nieuwe
tienerwerking! We proberen elke week een
activiteit te plannen voor de iets oudere
jeugd (geboren in 2007 – 2002). Daarvoor
werd een Tienerfolder gecreëerd die u eind
april in de bus mag verwachten.

- Voor onze kleinste onder ons: Uitstap naar de
Kabouterberg, koekjes bakken op grootmoederswijze, piraten, cupcakes versieren, alles
met je knuffel,…
- Voor de lagereschoolkinderen: uitstap naar
Walibi, Highland games, wakeboarden, trippel
Kubb, op stap met Fredje en Fraisellie, rechtdoor-tocht, workshop boomwackers,…

Enkele lekkere hapjes uit
de Speelpleinwerking
LET OP! Op woensdag is het Speelplein gesloten!
- 3 – 7 juli: Speelplein met klasse. Elke dag lopen we chique rond, een dag als filmster over de rode loper, een dag
aseen echte directeur, een dag als graven en gravinnen en
we trekken aar de Olmense zoo!
- 10 – 14 juli (niet op 11/7)Speelplein op z’n kop. Je kan je
verwachten aan een pyjamadag, een omgekeerde dag en
een dagje ‘hoe vettiger, hoe prettiger’.
- 31 juli – 4 augustus: Speelplein festival! We maken van
ons speelplein een festivalweide met elke dag een ander
soort festival: Rock on, foodtrucks, symfonisch en we trekken een dag naar ’t Groenhof.
- 10 – 14 augustus: Speelplein over de grens. Het Grenzeloos-themajaar van Hoogstraten komt tot aan ons Speelplein: Chinatown, African Vibes, een spel zonder grenzen
aan de Mosten en we trekken naar het Tropenmuseum &
Woeste Westen.

Meer info
- Jeugd – sportdienst Hoogstraten | 03 340 19 78 | vlieg@hoogstraten.be
of jeugd@hoogstraten.be
- Stekelbees Hoogstraten | Karel Boomstraat 44, 2320 Hoogstraten |
lkhoogstraten@landelijkekinderopvang.be

gemeenschapscentrum
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Wachtdiensten

GC Hoogstraten
lanceert nieuw theaterseizoen

Jan Jaap van der Wal, Els de Schepper, Jenne Decleir, Marleen Merckx,
Stefaan Degand en nog zoveel meer.
Voor de derde keer ondertussen presenteert Hoogstraten een cultureel seizoen
in het Gemeenschapscentrum. Al van het begin zijn we volop aan het zoeken naar
onze eigenheid en onze plaats in het Hoogstraatse weefsel. Een zoektocht die ons
al op boeiende pistes heeft gebracht.
Er is nog veel ruimte voor verbetering en daar werken we volop aan. Voor en met
jullie bouwen we aan het verhaal van ons huis. We boeken prikkelende artiesten,
zoeken naar interessante samenwerkingen, verwelkomen receptieve activiteiten
in ons huis, investeren in materiaal en onderzoeken de toekomstige mogelijkheden. Zo bouwen we steen voor steen aan een huis voor iedere Hoogstratenaar.
Ook dit jaar nodigen we jullie weer van harte uit om te komen proeven van de
grootste toppers uit de comedy- en theatergelederen. Zullen aantreden in het seizoen 2017-2018: Walter Baele, Het Banket, Arsenaal/Lazarus, Els de Schepper,
PascalePlatel, Debbie Crommelinkc, Bert Verbeke en Jef Hoogmartens, Jenne Decleir, Theater Stap, Marleen Merckx en Leen Dendievel en Jan Jaap van der Wal.
Daarnaast blijft er ook film op het programma staan aan dezelfde democratische
prijs. De concepten frissen we op zodat ze nog meer garant staan voor een fijne
avond uit. Kinderen kunnen elke eerste woensdag van een schoolvakantie hun
hart ophalen bij een film met thematische workshop. Liefhebbers van de alternatieve cinema vinden dan weer hun gading iedere tweede woensdag van de maand
met de beste films van het MOOOV-filmfestival.

Dokters
Tandartsen
(weekends en feestdagen)
Apothekers

0903 39 969
0903 99 000

Zitdagen

- Huisbezoekenteam - medewerker ouderen: elke maandag van 13.30 tot 15 uur en
elke 1ste maandag van de maand van 18
tot 19.30 uur. Ze is te bereiken op GSM
0474 47 11 44 of via e-mail ouderenhoogstraten@gmail.com
- FOD Sociale Zekerheid
2de woensdag van de maand
van 09.30 uur tot 10.30 uur

Vragen

Administratief Centrum
Vrijheid 149
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be

In dit nummer
3

5 jaar Stede Akkers

4

toerisme

6

berichten

8

grenzeloos

10 berichten
11 niet te snel!
14 economie
16 BiB + wedstrijd

Tickets kan u kopen vanaf 29 mei om 9.00 uur via www.gchoogstraten.be of aan
de onthaalbalie Vrije Tijd (Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten).
Ontdek meer over het programma op www.gchoogstraten.be!

014 410 410

18 OCMW
19 berichten
20 terugblik
22 jeugd
23 gemeenschapscentrum

03 340 19 11

ZATERDAG

kunst

29/04 &
06/05

Maak kennis met
de kunstenaar achter de werken

In het kader van de Week van de Amateurkunsten zullen tijdens Kunst
achter de Schermen, op zaterdagen 29 april en 6 mei, tientallen Hoogstraatse creatieve duizendpoten de deur openzetten voor nieuwsgierige passanten, fervente kunstliefhebbers of geïnteresseerde buren. De
bedoeling is om de kunstenaar in zijn eigen atelier of repetitieruimte
aan het werk te zien. En zodoende kan u als toeschouwer ontdekken
wat een kunstenaar drijft, waarom ze doen wat ze doen en hoe ze tewerk gaan.
Stippel uw eigen kunstroute uit doorheen de zes deeldorpen. Raadpleeg onze website voor het overzicht van de kunstenaars of ga op zoek
naar de brochure van Kunst achter de Schermen. Bij de dienst toerisme
of de dienst cultuur kan u een exemplaar verkrijgen!
Misschien kan het voor u ook een inspiratie zijn om creatief aan de slag
te gaan? Verschillende kunstenaars willen de kunstmicrobe alleszins
op u overdragen door het geven van gratis initiaties, demo’s en workshops!
Zaterdag 29 april en zaterdag 6 mei telkens tussen 11.00 en 21.00 uur
Meer info op www.hoogstraten.be/WAK of
via dienst cultuur: 03 340 19 57 of cultuur@hoogstraten.be

ACHTER DE
SCHERMEN

KUNSTROUTE LANGS
HOOGSTRAATSE CREATIEVELINGEN

