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7 jaar stedenband met

Za-Kpota
Wist je dat onze stad in 2014 een stedenband heeft
opgericht met de gemeente Za-Kpota in Benin? Sinds
de kennismaking en de instap in het federaal programma in 2017 hebben we samen heel wat mooie projecten
kunnen realiseren. Benieuwd naar de resultaten? In deze
terugblik kom je er alles over te weten.

CONTACT
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Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
+32 (0)3 340 19 11
onthaal@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be

VOLG ONS OP
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Wat is een stedenband?
Een stedenband is een partnerschap tussen twee steden in
verschillende landen. Het doel van een stedenband is om kennis
uit te wisselen, van elkaars cultuur te leren en elkaar op het
bestuurlijke niveau te ondersteunen.

STEDENBAND

Wat willen we bereiken?
In 2017 stapte Hoogstraten mee in het federale programma van de Belgische
overheid. Dit programma schreven Hoogstraten en Za-Kpota samen met de andere
gemeenten met een stedenband in Benin. Het algemene thema van het programma was het versterken van de slagkracht van de gemeenten in Benin. Samen met
Za-Kpota gingen we voor vijf jaar aan de slag met een totaalbudget van ongeveer
215.000 euro.
Het programma zet in op drie belangrijke doelstellingen:
• de gemeentelijke ondersteuning versterken voor de lokale economie
• de infrastructuur voor de lokale economie en markten verbeteren
• de aantrekkelijkheid en toegang tot de lokale markt versterken

Hoe draagt Hoogstraten hieraan bij?
• ‘Guichet unique’ voor de dienstverlening van de stad. Een guichet unique of letterlijk vertaald ‘enig loket’ zorgt ervoor dat de dienstverlening van de gemeente
wordt losgekoppeld van de betaling. Als iemand een dienst wil van de gemeente
passeren ze dus eerst langs het guichet unique. Inwoners betalen hier voor de
dienstverlening en ontvangen een betaalbewijs waarmee ze naar de dienst bevolking gaan. Dit bevordert de controle van geldstromen en voorkomt misbruik.
Ook collecteurs van de belastingen op de lokale markt moeten altijd langs het loket. Dit zorgt voor meer controle en toezicht bij de belastingcollecteurs waardoor
politici en financiële beheerders een beter overzicht kunnen bewaren.
Het guichet unique zorgt dus voor heel wat voordelen. Het verhoogt de inkomsten, er zijn meer investeringen mogelijk voor de uitbouw van de sinaasappel-

markten en het verbetert de toegankelijkheid van de markten. Sinds de
lancering van het loket zijn er in ZaKpota meer gemeentelijke middelen
en zijn de levensomstandigheden
sterk verbeterd. Een win-win voor
iedereen.

• Hervorming van de
inkomstenstromen
Ook het beheer van de financiële middelen van de gemeente is
geoptimaliseerd dankzij de inzet
van gebruikers met nieuwe software. Alle diensthoofden ontvangen
Excelcursussen om hun werking te
verbeteren. Dankzij deze initiatieven
kan Za-Kpota zichzelf beter financieren en is er meer transparantie en
beter gebruik van lokale inkomsten.
• Sterke groei van de citrusteelt
Za-Kpota is in haar departement
marktleider in de citrusteelt. Om
deze positie te versterken worden
er jaarlijks verschillende campagnes
uitgewerkt. Producenten, handelaars, vervoerders en inwoners plukSTEDENBAND 3
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ken hier de vruchten van met dank
aan de verschillende coöperatieven.
Tijdens de campagne wordt er ingezet op promotie, efficiënte distributie en een goede prijszetting. Zo kan
de gemeente haar koploperpositie
behouden. Deze groei is belangrijk
voor de hele samenleving omdat
de gemeente met de belasting op
citrusvruchten verder kan investeren
in de toekomst. In 2021 werd een
strategisch plan opgesteld om de
sector verder te promoten. Binnen
het masterplan zijn er toekomstplannen om twee citrusmarkten te
ontwikkelen met aangepaste, beveiligde loodsen en magazijnen onder
begeleiding van beheerdercomités.

“De verkopers op onze marktplaatsen zijn meestal vrouwen.
De acties die we hebben gedaan met behulp van het federale
programma hebben als belangrijk resultaat een verbetering
van de leefomstandigheden van deze dames. De aanpassingen aan de marktplaatsen zorgden ervoor dat ze meer
verdienden. Als ze zelf geld verdienen, kunnen ze hun gezin
en zichzelf beter onderhouden.”

Rufine Dagbenombakin
coördinator mondiale samenwerking Za-Kpota

• Een meer toegankelijk en
attractieve economische markt
Dankzij de stedenband werden er
verschillende coöperaties opgericht
die de krachten van citrushandelaren bundelen (veelal vrouwen).
Dankzij de nieuwe voorwaarden zijn
er nu meer verkopers op de markt.
Ook de Beninese regering ondersteunt de citrusteelt. Binnenkort
wordt er een grote fabriek gebouwd
voor de verwerking van sinaasappelsap. Dankzij de coöperaties
vlotten de besprekingen zeer goed
en kunnen kleine particulieren een
betere positie innemen op de markt.
Dit biedt mooie kansen voor jonge
mensen en vrouwen in de lokale
samenleving.
• Betere faciliteiten in
de lokale samenleving
Met dank aan de stedenband werden
er lokaal verschillende projecten gerealiseerd. Er vond een jongerenreis
plaats, er werd een systeem voor
geboorteregistraties ingevoerd, er
kwamen nieuwe composttoiletten,
schooltuinen,…
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Drempels
De realisatie van het programma leverde enkele mooie resultaten op,
maar we kwamen ook drempels tegen. Denk maar aan de coronacrisis
die op economisch vak voor heel wat moeilijkheden zorgde. Vormingen
konden niet doorgaan, grote steden gingen op slot en de levering van materialen werd bemoeilijkt… Door op tijd bij te sturen konden we de grote
lijnen van het programma toch uitvoeren.
Kortom, we blikken terug op een mooie samenwerking waarbij we veel
van elkaars cultuur hebben geleerd en waar nog heel wat mooie kansen
liggen voor de toekomst.

MOBILITEIT

Globale inkomsten Za-Kpota

Inkomsten van de gemeente Za-Kpota tussen 2015
en 2021. De globale inkomsten stegen met 139% in
vergelijking met het referentiejaar 2015.

Inkomsten citrusmarkt Za-Kpota

De inkomsten van de citrusmarkten stegen met
ongeveer 23%. De munt van Benin is de CFA. Voor 1
euro betaal je ongeveer 655 CFA.

Neem deel aan
Straatvinken 2022
De inkomsten van de citrusmarkten stegen ongeveer 23%,

Ook in onze stad wensen wij gezonder
en vlotter verkeer. In het kader van het
burgerwetenschapsonderzoek
Straatvinken nodigen wij jou opnieuw
uit om op donderdag 19 mei samen met
duizenden burgers het verkeer te tellen.
Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe
gezond het verkeer is in onze straten. Dat gebeurt via
een speciale teltoepassing of een papieren telformulier. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende
één uur hoeveel voetgangers, fietsers, bussen, auto’s
en andere voertuigen er door hun straat passeren.

Daarnaast brengen de Straatvinken ook in kaart hoe
jij in jouw straat de verkeersleefbaarheid ervaart. Wij
hopen op veel deelnemers in Hoogstraten, omdat de
informatie van dit onderzoek heel nuttig is om jaar na
jaar te kunnen evolueren hoe veranderingen in mobiliteit plaatsvinden.
Het telmoment vindt dit jaar plaats op donderdag
19 mei 2021 van 17 tot 18 uur.
Je kan je tellingen inleveren via de website van
www.straatvinken.be. Je mag het ingevulde formulier
ook bezorgen aan mobiliteit@hoogstraten.be of zelfs
in de brievenbus van het stadhuis steken (Vrijheid 149,
Hoogstraten). Graag dan in een envelop ter attentie
van ‘dienst mobiliteit’.
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WONEN

Verbouwingsplannen?

Vanaf juli alle premies onder één dak
Investeren in het energiezuiniger maken of het verbeteren van de kwaliteit van je woning loont,
zeker met de huidige energieprijzen. Vanaf 1 juli worden de energiepremies van Fluvius en de
Vlaamse renovatiepremie geïntegreerd in een eengemaakte premie: MijnVerbouwPremie.
Momenteel kan je een beroep doen op de energiepremies
van Fluvius voor energiebesparende maatregelen (dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler) en/of op de
Vlaamse renovatiepremie voor wie een (grondige) renovatie
doorvoert.
De energiepremies van Fluvius kunnen zowel door eigenaar-bewoners als door verhuurders worden aangevraagd en
zijn niet-inkomensgebonden. De Vlaamse renovatiepremie
kan enkel worden aangevraagd door eigenaar-bewoners en
eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Eengemaakte premie
De overheid wil het voor jou eenvoudiger maken om premies
aan te vragen. Daarom worden vanaf 1 juli de energiepremies
van Fluvius en de Vlaamse renovatiepremie geïntegreerd in
één eengemaakte premie, die ‘MijnVerbouwPremie’ zal heten.
MijnVerbouwPremie zal pas vanaf 1 oktober 2022 aangevraagd kunnen worden, via een digitaal loket. In de tussentijd
gelden een aantal overgangsmaatregelen:
Tot en met 30 juni 2022 moet je de huidige Vlaamse
renovatiepremie en/of de energiepremies van Fluvius nog
apart aanvragen.
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Tussen 1 juli en 30 september kan je de hogervermelde
premies tijdelijk niet aanvragen.
Vanaf 1 oktober 2022 kan je de MijnVerbouwPremie
online aanvragen.
De geldigheid van de facturen wordt verlengd tot 27
maanden (2 jaar + 3 maanden) voor aanvragen tot en
met 31 december 2022.

Webinar MijnVerbouwPremie
Wie meer te weten wil komen over de MijnVerbouwPremie
kan zich inschrijven voor een webinar, georganiseerd door
Kempens Woonplatform en Energiehuis Kempen (IOK). Dit
webinar vindt plaats op donderdag 12 mei om 19.30 uur.
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht (via de
website www.iok.be/mijnverbouwpremie).

Meer info:
• Benieuwd op welke premies je allemaal recht hebt?
Ga dan zeker eens kijken op de website
www.premiezoeker.be.
• Neem contact op met de dienst wonen van Hoogstraten. Wij helpen je graag verder.
• T 03 340 19 19 | E wonen@hoogstraten.be
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Maak jij net
als Saskia het
verschil als
buddy bij
ArmenTeKort?
Op één van de eerste lentedagen bel ik aan bij
Saskia. Al een jaar lang begeleidt zij als buddy
bij ArmenTeKort een jongeman in Hoogstraten. Babbelend in het zonnetje beginnen haar
ogen al snel te schitteren van enthousiasme
over haar buddy-engagement.
ArmenTekort verbindt kansrijke en kansarme mensen met
elkaar om zo elkaars talenten te (her)ontdekken. De vzw ondersteunt in Hoogstraten buddy’s, die kansarme mensen begeleiden en vertrouwen geven.
Waarom ben je vrijwilliger geworden?
“Als bij toeval ontdekte ik de werking van ArmenTeKort. Ik was
onmiddellijk getriggerd door de manier waarop je als buddy
iemand begeleidt bij ArmenTeKort”, vertelt Saskia.
Een buddy bij ArmenTekort is iemand die eenvoudigweg regelmatig aanwezig is, luistert en samen leuke dingen wil doen. Een
hulpverlener ben je hoegenaamd niet maar tijdens de buddy-opleiding leer je wel door een krachtgerichte bril te kijken.
Het zien en benoemen van talenten zet dingen in beweging. En
dat is belangrijk voor mensen die door tegenslagen en kwetsuren alle hoop en geloof in zichzelf en de ander kwijtraakten.
Waaruit bestaat je vrijwilligerswerk en wat zijn je taken?
Stap voor stap verbinding maken en vertrouwen winnen, daar
start het mee. “Dat was bij ons in eerste instantie niet zo makkelijk” zegt Saskia, “mijn buddy heeft veel meegemaakt en heeft
daardoor makkelijk de neiging in zijn schulp te kruipen. Mijn

pogingen om een eerste keer af te spreken liepen op niets
uit. Met behulp van een voor hem vertrouwde hulpverlener
lukte het wel. Daarna was er al snel een klik.”
“In het begin waren onze ontmoetingen kort, nadien steeds
langer. Het vertrouwen tussen ons groeit en we genieten van
elkaars gezelschap. Sterker nog, mijn buddy is voor mij echt
een vriend geworden. Af en toe verdwijnt hij even onder de
radar en heeft hij ruimte voor zichzelf nodig. Die gun ik hem
graag, maar ik blijf wel regelmatig berichtjes sturen om te
laten weten dat ik er ben voor hem.”
Vind je dat je inzet resultaat oplevert?
“Mijn buddy is ondertussen gestart met werken, een grote
stap voor hem!” zegt Saskia. “Of dit door het buddytraject
komt, dat weet ik natuurlijk niet.”
Nochtans is dat precies waar het om draait bij ArmenTeKort.
Je creëert een vruchtbare bodem waarin mensen zich veilig
voelen, kunnen groeien en stappen vooruit kunnen zetten.
De aanpak van ArmenTeKort levert bemoedigende resultaten op. 71% van de begeleidde buddy’s geeft aan veerkrachtiger uit het traject te komen op het gebied van mentale
gezondheid, relaties en sociale contacten. Zelfs op domeinen
als woonsituatie en lichamelijke gezondheid wordt een hogere score gegeven dan bij de start van het project.

Ben je geïnspireerd door dit verhaal? Wil jij ook op
deze manier het verschil kunnen maken voor iemand
die het moeilijk heeft? Wil je meer ontdekken over de
buddywerking van ArmenTeKort in Hoogstraten en de
opleiding die daarbij hoort? Schrijf je dan in voor een
infosessie via www.armentekort.be/kempen of neem
contact op met armentekort@blenders.be.
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Kom
‘Land-Lopen’

in Wortel-Kolonie
op 8 mei

Wist je dat Wortel-Kolonie 200 jaar
bestaat? In 1822 werd de landloperskolonie van Wortel-Kolonie gesticht. Om dit te vieren vindt op 8
mei een heuse koloniehappening
plaats in Wortel-Kolonie. Hieronder
kom je alles te weten over het programma.

3/

Ontdek het
vernieuwd
wandelnetwerk
Kempense Kolonies en
de hernieuwde fietsroute
Landlopersroute

1/

Loop langs unieke
locaties met
de Vagebondloop

Atletiekvereniging Noorderkempen
zorgt ervoor dat je fit en monter aan
je zondag kan beginnen. Ze organiseren hun jaarlijkse ochtendloop in de
unieke setting van Wortel-Kolonie. Kies
je afstand (5,10, 15 of 25km) en geniet
van een prachtige looptocht over 95%
onverharde wegen. Inschrijven kan
vanaf 8.30 tot 10.30 uur en omkleeden douchemogelijkheden zijn voorzien.

2/

Luister naar de
gloednieuwe
podcast

Via een eigentijdse en hyper
trendy podcast wordt de geschiedenis
van Wortel-Kolonie ontrafeld en tot
leven gebracht. Lieven Van Gils, Bruno
Vanden Broecke en Nico Sturm vertellen een meeslepend verhaal, mét
respect voor de historische context.
Dompel je onder in Wortel-Kolonie
vanuit je luie zetel, wandelend door
de prachtige natuur of op weg naar
Wortel.
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Kilometers wandelpret gegarandeerd
in Wortel-Kolonie! Op 8 mei lanceert
Toerisme Provincie Antwerpen de
vernieuwde wandelknooppuntenkaart
Kempense Kolonies. Ze werd uitgebreid met maar liefst 14 km wandelplezier, in o.a. Wortel-Kolonie en Den
Rooy. Ook fietsers komen aan hun
trekken die dag. De Landlopersroute
werd in een gloednieuw jasje gestoken
en is vanaf 8 mei te verkrijgen. Geniet
van deze nieuwe route in een weelderig groen decor!

4/

Op stap met Zjefke
De Zwerver van
Natuurpunt

Samen met Zjefke de landloper beleef
je te gekke wilde belevenissen. Vooral
kinderen jonger dan tien jaar zullen
hun hartje kunnen ophalen in de
natuur. In een boom klauteren, met je
blote voeten door de modder, over een
gracht springen, zaadbommen maken
en echte salamanders zoeken met
boswachter Bart.

5/

Wandel de
vernieuwde
erfgoedwandeling

Hoe ontdek je beter de
statische groene dreven, het uitgestrekte landschap en de geschiedenis
van Wortel-Kolonie dan te voet? In een
herwerkte erfgoedwandeling ontdek je
waarom Wortel-Kolonie thuis hoort op
de UNESCO-Werelderfgoedlijst naast
de Taj Mahal en de Chinese Muur.
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8/

6/

Proef van open vuur
bij Zouterover

Ontmoet dorpsgemeenschap Widar

Zorggemeenschap Widar
zet zijn deuren open. Je leert er hoe
mensen met én zonder beperking
samen werken en wonen. Ontdek
hoe dit project is ontstaan, waar het
naartoe groeit en proef er van hun
eigen lekkernijen. De jongsten kunnen
er zich muzikaal volledig uitleven in
feestelijke muziekworkshops en ook
voor de ouderen is er een streepje
muziek voorzien!

In de oude landlopersboerderij proef je de eerlijke en pure smaken
van verse producten bereid op open
vuur. Op dit domein onderhouden jongeren die het wat moeilijker hebben
een eigen pluktuin. Vuurchefs Kevin
Kegeleers en Nick Van Hoof leggen
hun concept met plezier uit en laten je
proeven van hun passie!

7/

9/

De schaapskudde is een
vaste waarde in het decor van Wortelen Merksplas-Kolonie. Ze zijn populair
omdat ze voor de natuurlijke begrazing zorgen, maar eigenlijk is het toch
vooral om hun uitzonderlijke hoge
aaibaarheidsfactor te doen. Want zeg
nu zelf: schattiger wordt zo’n blatende
bende toch niet? Ook op 8 mei kan je
mee onderduiken in de kudde om deze
‘wolligaards’ van dichtbij te zien, te
voelen en te ruiken.

Beleef de kinderboerderij & ‘de
tijd van toen’ in de
Bonte Beestenboel

Wortel-Kolonie is niet enkel het wandelparadijs bij uitstek, sinds kort heeft
ze er ook een nieuwe attractie voor
dierenvrienden bij: de kinderboerderij.
Schattige geitjes, dikke hangbuikvarkens en kakelende kippen heten je
welkom. Binnen in de Bonte Beestenboel worden werken van gevangenen
tentoongesteld en vind je een unieke
verzameling oude postkaarten.

Flaneer tussen
de schapen

Parkeren
• Wortel-Kolonie is stiltegebied en is op 8 mei autovrij.
• Er wordt parking voorzien in Hoogstraten en Wortel. Vanuit
Worteldorp zal een huifkar pendelen tot in Wortel-Kolonie. Vanuit
Hoogstraten (parking De Ster) kan je een elektrische step huren
om je tocht verder te zetten.
• Uiteraard is er een uitgebreide fietsparking ter plaatse.

Meer info
Alle informatie over ‘Land-lopen’ in Wortel-Kolonie vind je op
www.visithoogstraten.be/blog/kom-land-lopen-in-wortel-kolonie

Partners
Stad Hoogstraten, Stichting Kempens Landschap, ANB, Natuurpunt,
Gevangenis Wortel, De Rode Antraciet, Widar, AVN, de Bonte Beestenboel, Zouterover, VVV Hoogstraten, Toerisme Prov. Antwerpen
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De Culinaire Fietsroute
gaat weer van start
Vanaf 28 april staat de Culinaire Fietsroute opnieuw op het
programma van VisitHoogstraten.
De gekende succesformule blijft ongewijzigd, maar uiteraard
biedt de route nieuwe horecazaken, nieuwe routes en nieuwe
plaatsen om te ontdekken. Met de Culinaire Fietsroute geniet
je niet alleen van de mooiste plekjes die de Hoogstraatse omgeving te bieden heeft, maar je schuift onderweg ook aan voor
een smakelijk menu.
Twee routes, dubbel fietsplezier!
Route 1: Hoogstraten | Merksplas | Rijkevorsel
In Hoogstraten start je de route met een stevig ontbijt. In
Merksplas word je vervolgens het hoofdgerecht geserveerd
en eens terug in het centrum van Hoogstraten gearriveerd,
maakt een heerlijk dessert met – hoe kan het ook anders –
Hoogstraten aardbeien het helemaal af.

foto: Toon Verheijen

7 Bijzondere
grensgevallen
Op 14 maart werd de nieuwe fietsbrochure ‘7 Bijzondere Grensgevallen’ aan
de pers voorgesteld. Dit internationale
project is een samenwerking tussen
VisitHoogstraten, Visit Baarle, Toerisme
Merksplas en het Noord-Brabantse Toerisme De Baronie.

Route 2: Baarle-Hertog-Nassau | Poppel | Alphen | Hilvarenbeek
Een zoete starter trapt route 2 in gang. Je vertrekt in Baarle-Hertog-Nassau en je laat de grens even achter je. Een
driegangenmenu van voor-, hoofd- en nagerecht krijg je geserveerd in de groene driehoek Poppel, Alphen en Hilvarenbeek.
Een regio die de Culinaire Fietsroute voor het eerst aandoet.
De Culinaire fietsroute loopt vanaf donderdag 28 april t/m
zondag 25 september, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag.
Vooraf reserveren bij VisitHoogstraten is noodzakelijk.
Meer info op www.visithoogstraten.be
Geef je de culinaire route liever cadeau? Dat kan.
VisitHoogstraten verkoopt een speciale cadeaubon voor de
Culinaire Fietsroute.
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Word
stadsambassadeur
Heb jij zin om de Instagrampagina van VisitHoogstraten 24 uur over te nemen? Dat kan!
VisitHoogstraten zoekt opnieuw stadsambassadeurs die Hoogstraten op hun eigen manier
in de spotlights willen zetten. Heeft Instagram
geen geheimen voor je? Ben je creatief, goedlachs en soms ook knettergek? Stel je kandidaat via toerisme@hoogstraten.be.

VISITHOOGSTRATEN

Bezoek in Bokrijk
de gerestaureerde hoeve uit Wortel
Wist je dat Bokrijk in 2017 van start is gegaan met een grootschalige restauratiecampagne en dat een van deze monumenten een
woonstalhuis uit Wortel is? Dit woonstalhuis
werd in 1730 gebouwd op de Grote Plaats
en was de voormalige pachthoeve van de
hertogen van Hoogstraten. Benieuwd naar
het volledige verhaal? Goed nieuws, want
Bokrijk biedt jou de mogelijkheid om het
erfgoed te komen ontdekken in het prachtige
openluchtmuseum.

Praktisch
Wanneer: op zondag 15 mei mag je als
Hoogstratenaar gratis het openluchtmuseum
bezoeken in Bokrijk. Om 11.00 uur krijg je
bij de woonstalhoeve een toelichting van de
medewerkers en restauratiearchitect.
Inschrijven via museum@hoogstraten.be of
via 03 340 19 80 (schrijf je in vóór vrijdag 13
mei)

Koop de nieuwe
postzegelreeks
‘200 jaar Wortel-Kolonie’
In samenwerking met VVV Hoogstraten werd vanuit een
selectie oude afbeeldingen een nieuwe postzegelreeks
uitgegeven over Wortel-Kolonie. Deze wordt uitgebracht in
beperkte oplage naar aanleiding van 200 jaar Wortel-Kolonie en is een must voor de verzamelaar.
Je koopt ze aan de onthaalbalie van VisitHoogstraten of via
de webshop op www.visithoogstraten.be.
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Marktbevraging voor
parkeerplaatsen in het stadscentrum
Hoogstraten heeft een opdracht uitgeschreven aan potentiële
aanbieders van parkeerterreinen. Het stadsbestuur is op zoek
naar ongeveer 400 nieuwe parkeerplaatsen in de buurt van de
Vrijheid.
Om een bruisend, leefbaar en duurzaam stadscentrum te realiseren is
in Hoogstraten een nieuw, robuust
parkeerbeleid nodig. Het is duidelijk dat de huidige inrichting van de
Vrijheid een vlotte verkeersdoorstroming verhindert en bovendien heeft
het stadscentrum nood aan meer
groen en meer ruimte voor stappers
en trappers. Dit vergt een langetermijntraject met meerdere maatregelen, waaronder het herbekijken van
het parkeerbeleid. Daarover werd al
met heel wat belanghebbenden van
gedachten gewisseld. Er werden ook
diverse analyses uitgevoerd, zoals
parkeertellingen, een inventarisatie
van de parkeermogelijkheden en een
mobiliteitsonderzoek.
Na rijp beraad is besloten om:
• nieuwe bijkomende openbare stedelijke parkeerplaatsen te ontwikkelen
in het centrum van de stad, dichtbij
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de Vrijheid.
• het parkeren van voertuigen in het
centrum beter/efficiënter te organiseren, met een betere afstemming
tussen lang- en kortparkeren.

Parkeerpockets
Om die extra parkeercapaciteit te creëren worden enkele cruciale criteria
naar voor geschoven:
• Zo moeten de nieuwe parkings de
mogelijkheid geven tot meervoudig gebruik. Overdag moet er een
makkelijke toegang tot bijvoorbeeld
winkels, supermarkten en andere handelszaken mogelijk zijn. ’s
Avonds is het dan weer de bedoeling
dat de parkeerpockets toegankelijk
zijn voor culturele of andere avondactiviteiten.
• Er moet ook een duidelijke oriëntatie zijn met circulatielussen die

het verkeer begeleiden en op de
Vrijheid uitkomen. Door een goede
signalisatie kunnen we overbodig
zoekverkeer vermijden.
In het stadscentrum zijn vier kwadranten afgebakend, waarin de stad
één of meerdere parkeerpockets wil
ontwikkelen met bijkomende openbare stedelijke parkeerplaatsen. In elk
kwadrant zoeken we aanbieders van
parkeerplaatsen. Als een overeenkomst kan worden afgesloten met een
aanbieder, zal de stad deze parkeerplaatsen 27 jaar in erfpacht nemen en
aanbieden als openbare parkeergelegenheid.

Meer info:
• De kaartjes van de vier kwadranten
waarbinnen parkeergelegenheid
wordt gezocht kan je vinden op
www.hoogstraten.be
• De uiterste datum voor de indiening
van een voorstel is 30 juni 2022
vóór 12.00 uur.
• Je kan de opdrachtdocumenten opvragen bij koen.janssens@hoogstraten.be. Hij is ook het aanspreekpunt
voor alle andere vragen.

VACATURES

Stad Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening.
Daarvoor doet de organisatie beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers.
Momenteel is de stad op zoek naar:

Ben jij gemotiveerd om mee te helpen aan
het creëren van een comfortabel, huiselijk en
aangenaam verblijf voor de bewoners van ons
woonzorgcentrum? Wil je hen bijstaan in hun
zelfredzaamheid? Dan is deze vacature zeker
iets voor jou!

Zorgkundige
Contractueel – onbepaalde duur
IFIC – categorie 11
Aanleg wervingsreserve van 2 jaar
Profiel
• Je beschikt over een diploma en visum van
zorgkundige.
• Je hebt een grondige kennis van verzorgingstechnieken.
• Je hebt kennis van geriatrische ziektebeelden en medicatie.

Ben jij gemotiveerd om jouw steentje bij te
dragen aan de slachtoffers van deze crisis in
Oekraïne? Ben jij snel inzetbaar en wil je hulp
bieden aan de Oekraïnse vluchtelingen? Dan is
deze vacature zeker iets voor jou!

Maatschappelijk
assistent /
Medewerker sociale
dienst

Voltijds (38/38°)
Niveau B of niveau C
Contractueel – bepaalde duur 6 maanden
Profiel
• Je bent snel beschikbaar.
• Je beschikt over een diploma bachelor
in het sociaal agogisch werk met de titel
maatschappelijk assistent OF een diploma
bachelor in een andere sociale richting OF
een diploma hoger secundair onderwijs.

Interesse
Stel je kandidaat voor deze functies door je motivatiebrief, cv en een kopie van het vereiste diploma te mailen
naar jobs@hoogstraten.be of op te sturen naar: dienst HRM, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.
Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden
vind je op www.hoogstraten.be/vacatures.
VACATURES 13
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WIN EEN JAAR LANG
CULTUUR BIJ
GC HOOGSTRATEN!
Op maandag 2 mei start de ticketverkoop voor het
komende theaterseizoen bij Gemeenschapscentrum Hoogstraten. Het programma van het nieuwe
seizoen vind je op de affiche hiernaast. Haal de
affiche uit dit magazine en hang hem aan je raam.
Het huidige seizoen was in vele opzichten een schot in de roos! We
mochten fantastische artiesten ontvangen zoals Stef Bos, Amelie
Albrecht en Annelies Van Hullebusch. Ook maakten we ons voor het
eerst op voor het project van Eigen Kweek. Ook dat werd door de
aanwezigen zeer gesmaakt.
Het volgende seizoen, dat aanvangt op 20 oktober 2022, biedt
weer heel wat om naar uit te kijken met o.a. Guido Belcanto, Frank
Focketyn, Soe Nsuki en Pieter Embrechts. Wij hebben er alvast zin
in! Jij ook?

WIN EEN JAAR LANG GRATIS CULTUUR
BIJ GC HOOGSTRATEN
We vieren ons nieuwe seizoen voor de tweede keer met deze kanjer
van een wedstrijd! Wie volgt Johan De Cock uit Minderhout op als
tweede winnaar van ‘Een jaar lang gratis cultuur’? De inzet is een
ticket voor twee personen voor alle voorstellingen van GC Hoogstraten in het seizoen 2022/23.
Wat moet je hiervoor doen?
Hang de affiche hiernaast op een goed zichtbare plaats (aan het
raam van je huis, op de achterruit van je auto, op je bakfiets,…)
Trek hier een foto van en deel deze via onze website:
www.hoogstraten.be/affichewedstrijd.
(Lees het wedstrijdreglement op www.gchoogstraten.be)
Tickets voor het nieuwe seizoen kan je bestellen
vanaf 2 mei 2022 op www.gchoogstraten.be.

Eind augustus worden de winnaars bekend gemaakt en wordt
de champagne gekraakt!
Veel succes en tot binnenkort,
Team GC Hoogstraten
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Gastvrije
opvang
voor Oekraïense burgers
Stad Hoogstraten vangt ruim
50 Oekraïense mensen op,
die hun land in oorlog hebben
moeten ontvluchten. Zij worden
gastvrij opgevangen door Hoogstraatse gezinnen. Welke rol
spelen onze stadsdiensten bij
de opvang en begeleiding van
Oekraïense ontheemden?

Wedstrijd

Wat klopt er niet?
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 jouw antwoord ten laatste op 10 mei 2022.
• 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!

• In ons coördinatieteam slaan de dienst
bevolking, de sociale dienst en de dienst
integratie en inburgering de handen in
elkaar slaan om de ontheemden en hun
gastgezinnen bij te staan.
• De stad zorgt voor een correcte registratie en coördineert de huisvesting.
• De sociale dienst begeleidt hen bij de
aanvraag voor financiële ondersteuning,
inschrijving bij een mutualiteit en zo
nodig een groeipakket.
• De stad organiseerde een informatiemoment op 2 april voor opvanggezinnen
en kandidaat-opvanggezinnen. Ruim 60
mensen woonden deze sessie bij.

Meer info:
Op www.hoogstraten.be/oekraine vinden
zowel de gastgezinnen als de Oekraïners
heel wat info en oplossingen. Telefonisch
kunnen ze steeds terecht bij de dienst
Vreemdelingenzaken op 03 340 16 45.
Op info-ukraine.be informeert de federale overheid over de situatie in Oekraïne
en de impact op ons land.
De Vlaamse overheid opende infolijnen
voor vrijwilligers, opvanggezinnen en
burgers (02 225 44 11) en voor Oekraïense vluchtelingen (02 225 44 21).

We hebben
een winnaar!
De 10-jarige Noortje Verschueren uit de
Sint-Michielsstraat in Minderhout heeft
gezien dat de beelden op de ramen van
de Kringloopwinkel zijn vervangen door
andere afbeeldingen. Knap gedaan.
Noortje wint een Hoogstraatse cadeaubon, af te halen bij VisitHoogstraten.
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Welkom in

‘t Gastenh

Sinds kort is ’t Gastenhuys op campus Stede Akkers af. Ondertussen verwelkomden we met veel trots de eerste bewoners van de 35 assistentiewoningen op verdiepingen. Daarnaast hebben heel wat zorgdiensten hun
ruimte ingenomen op het gelijkvloers van het nieuwe multifunctionele
zorggebouw.
Sinds woensdag 20 april ontvangen de onthaalmedewerkers van campus Stede Akkers je graag bij
de hoofdingang van ’t Gastenhuys (Heilig Bloedlaan 252C). Je vindt ze niet langer op de benedenverdieping (-1) van WZC/LDC Stede Akkers (Jaak Aertslaan 2-4).

6

Je kan bij onze onthaalmedewerkers terecht voor alle vragen, dat kan door langs te gaan of door
te bellen naar 03 340 16 00 of 03 340 19 11. Op hun nieuwe locatie in ‘t Gastenhuys kan bij hen
terecht als je vragen hebt over het lokaal dienstencentrum, de thuiszorgdiensten, het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf of het centrum voor dagverzorging.
Op de plattegrond naast dit artikel vind je de lokalen in ’t Gastenhuys waar diverse diensten en organisaties hun stekje hebben gevonden:
• De medewerkers van de sociale dienst werken vanaf 20 april vanuit ’t Gastenhuys op de Heilig Wt
vanaf 20 april naar het gelijkvloers van ’t Gastenhuys.
• Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG)
• Huis van het Kind
• Het Jongeren Advies Centrum (JAC-CAW)
• De Opvoedingswinkel (OLO) - Rotonde vzw
• Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC)

7

Hoofdingang

Meer info:
• ’t Gastenhuys, Heilig Bloedlaan 252C, 2320 Hoogstraten
• T 03 340 16 00 of 03 340 19 11

Wanneer verhuizen de andere zorgaanbieders
naar ‘t Gastenhuys?
• Vanaf 27 april: Agentschap Integratie en Inburgering
• Begin mei:
• Groepsopvang van Ferm kinderopvang
• Administratie Ferm Buitenschoolse Kinderopvang
• Peuterspeelpunt en Speelbabbel
• Begin september: Nierdialysecentrum AZ Turnhout
• Over de verhuis van het onthaalbureau Kind & Gezin en wijk-werken communiceren we later.
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DE MOSTEN

1 mei: opening zwemseizoen
recreatiedomein De Mosten
De lente is in het land en dat betekent dat je binnenkort weer kan zwemmen bij De Mosten!
Op 1 mei opent het zwemseizoen onder het toeziend oog van onze gedreven redders.
Openingsuren
& tickets
Het zwemseizoen is opgedeeld in 3
delen:

Recreatiedomein De Mosten combineert een oase van rust en plezier
voor jong en oud. Alles draait rond
genieten. Kinderen en tieners leven
zich uren uit in de zwemvijver en
speeltuin en in tussentijd kunnen hun
ouders genieten van een drankje op
het terras van de Treehouse Bar De
Mosten. In de omliggende bossen vind
je prachtige wandel- en fietsroutes.
Ben je avontuurlijk aangelegd? Dan
is het klimpark zeker iets voor jou! Of
daag jezelf uit op het water bij Goodlife Cablepark. Kortom, De Mosten is
dé ideale bestemming voor een leuk
dagje uit.
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1. Voorseizoen: vanaf 1 mei tot en met
24 juni kan je op woensdag, in het
weekend en op feestdagen zwemmen in de zwemvijver van 10.00 tot
18.00 uur (of tot 20.00 uur bij zeer
mooi weer).
Er zijn dan steeds redders voorzien
je reserveert en betaalt je inkomticket online. Op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag is de speeltuin
geopend, maar mag je niet zwemmen. Je betaalt geen inkom op deze
dagen.
2. Hoofdseizoen: vanaf 25 juni tot en
met 31 augustus is de zwemvijver dagelijks geopend van 10.00
tot 18.00 uur (of tot 20.00 uur bij
zeer mooi weer). Er worden steeds
redders voorzien. Je reserveert en
betaalt je inkomticket online.

3. Naseizoen: Vanaf 1 september tot
en met 15 september kan je op
woensdag en in het weekend zwemmen in de zwemvijver van 10.00
tot 18.00 uur (of tot 20.00 uur bij
zeer mooi weer). Er zijn dan steeds
redders voorzien. Je reserveert en
betaalt je inkomticket online. Op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag is de speeltuin geopend,
maar mag je niet zwemmen. Je
betaalt geen inkom op deze dagen.

Meer informatie
Ontdek het volledige aanbod van
recreatiedomein De Mosten en
reserveer je ticket via
www.visithoogstraten.be/demosten

BERICHTEN

MAAI niet in MEI
Wil je de natuur een handje helpen? Doen dan in mei NIETS in je tuin. Jouw tuin
kan echt een verschil maken door alleen maar het gras anders te gaan maaien. Een
knalgroene, gemillimeterde gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel en water verdampt
sneller uit de bodem wanneer gras te kort is. Maai je gras slechts om de drie à vier
weken af. Zo kan je al 10 keer meer bijen aantrekken. Een verbluffend resultaat!
Als we in mei massaal niet maaien, bezorgen we onze bijen een heerlijk buffet. Onze
groendienst geeft alvast het goede voorbeeld. Zowat overal in onze stad zal je grasveldjes tegen komen waar (een deel van) het gras in mei mag blijven groeien.

Wij zoeken
VOORLEES
vrijwilligers
Lees jij graag voor aan jonge kinderen? Wil je taal
en ontwikkeling bij kinderen op een speelse manier
mee stimuleren? Stel je dan zeker kandidaat voor:
• Voorlezen in de vakantie
Kan jij minstens twee vrijdagvoormiddagen in de
zomer voorlezen op publieke plaatsen in Hoogstraten?
• Voorlezen in gezinnen
In de herfst gaan we gedurende 10 weken (3
oktober tot 16 december) voorlezen aan huis bij
kwetsbare gezinnen.

Vergeet niet om
je Kids-ID aan
te vragen
De Kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor kinderen
onder de twaalf jaar. Het is daarnaast een geldig reisdocument voor reizen binnen Europa. Zorg er dus voor dat je zo’n
kaart regelt als je een vakantie plant. Als je al in bezit bent
van een Kids-ID: controleer zeker de geldigheid van de kaart
(de kaart is 3 jaar geldig). De levertijd van een Kids-ID is drie
weken. Vraag de kaart dus op tijd aan! De spoedprocedure is
immers veel duurder dan de normale prijs van een Kids-ID.

In samenwerking met de Bibliotheek, Brugfiguren
Rode Kruis en Huis van het Kind.

Om een Kids-ID aan te vragen, moet je:
• het ouderlijk gezag hebben over het kind
• samen met jouw kind naar de dienst burgerzaken (als je je
kind niet bij hebt, kunnen we jammer genoeg geen Kids-ID
verstrekken)
• een pasfoto van het kind bij hebben (opgelet: schoolfoto’s
voldoen meestal niet!)

Meer info:
• www.hoogstraten.be/voorlezen
• 03 314 19 59 of samenleving@hoogstraten.be

Meer info:
• www.hoogstraten.be/leven-en-welzijn/identiteit/kids-id
• T 03 340 19 11
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Thuis- of
woonzorg

iets voor jou?
Je kan de toekomst moeilijk voorspellen,
maar je kan je er wel op voorbereiden. Wil je
graag meer informatie over thuis- en woonzorg op latere leeftijd? Dan ben je van harte
welkom op een van onze infomomenten in
mei of juni.

Infomomenten thuiszorg

Infomomenten woonzorg

De stad biedt ondersteuning voor oudere mensen die thuis
wonen. Wil je graag weten welke premies er bestaan?
Wat het verschil is tussen poetshulp en gezinszorg? Welke
aanpassingen je kan doen in je woning om langer thuis te
wonen? Welke mogelijkheden er zijn voor mantelzorg, huisbezoek en vervoer voor minder mobielen? Kom dan langs
tijdens een van de infomomenten tijdens de koffiekrant in
onze lokale dienstencentra. Wij zorgen voor koffie en iets
lekkers. Je hoeft je niet op voorhand in te schrijven, spring
gerust eens binnen op:

Je kan ook terecht bij onze lokale dienstencentra voor informatie rond woonzorg. Wil je weten of de stad je elders een
warme thuis kan bieden? Kom alles te weten over ons woonzorgcentrum, de assistentiewoningen, bejaardenwoningen,
mobiele mantelzorgwoning en HOMIVA tijdens een van onze
infomomenten in juni:

• maandag 9 mei – 10.00 tot 12.00 uur
LDC Hoogstraten Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4,
Hoogstraten
• dinsdag 10 mei – 10.00 tot 12.00 uur
LDC Meerle Raadhuis, Gemeenteplein 1, Meerle
• woensdag 11 mei – 10.00 tot 12.00 uur
Okra Minderhout, Schoolstraat 6, Minderhout
• donderdag 12 mei – 10.00 tot 12.00 uur
LDC Wortel uitleenpost bibliotheek, Worteldorp 15, Wortel
• vrijdag 13 mei – 10.00 tot 12.00 uur
LDC Meersel-Dreef, Taverne De Zevenster, Dreef 42,
Meersel-Dreef
• donderdag 19 mei – 10.00 tot 12.00 uur – LDC Meer
Klooster, Mussenakker 13, Meer
20 CULTUUR

• maandag 13 juni – 10.00 tot 12.00 uur
LDC Hoogstraten Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4,
Hoogstraten
• dinsdag 14 juni – 10.00 tot 12.00 uur
LDC Meerle Raadhuis, Gemeenteplein 1, Meerle
• woensdag 15 juni – 10.00 tot 12.00 uur
Okra Minderhout, Schoolstraat 6, Minderhout
• donderdag 16 juni – 10.00 tot 12.00 uur
LDC Wortel uitleenpost bibliotheek, Worteldorp 15, Wortel
• vrijdag 17 juni – 10.00 tot 12.00 uur
LDC Meersel-Dreef, Taverne De Zevenster, Dreef 42,
Meersel-Dreef
• Meer: donderdag 23 juni – 10.00 tot 12.00 uur – LDC Meer
Klooster, Mussenakker 13, Meer

Meer info
• Dienst thuis- en woonzorg | T 03 340 16 00
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Agrozorgwijzer

voor boeren en
tuinders
Ken jij de agrozorgwijzer voor boeren en tuinders?
Deze zorgwijzer is een initiatief van GBO Noorderkempen waarmee ze het welzijn van land- en tuinbouwers én hun werknemers, met in het bijzonder
de seizoenarbeiders, willen verbeteren.
Handig overzicht
De agrarische sector staat voor heel wat uitdagingen door de snel
veranderende en strikte wetgeving. Er bestaan tal van organisaties
en partners die je ondersteuning kunnen bieden. De Agrozorgwijzer
Noorderkempen brengt al deze partners voor jou in kaart.
Je kan de agrowijzer hier bekijken en downloaden:
www.hoogstraten.be/GBONoorderkempen.
Liever een papieren versie? Deze kan je afhalen bij de sociale dienst
(Heilig Bloedlaan 252C, 2320 Hoogstraten).

Aandacht voor de werkkracht
In tijden van duurzame land- en tuinbouw waar omgeving, voedselveiligheid en dierenwelzijn hoog in het vaandel staan, moet de veiligheid en gezondheid van de werknemers en bedrijfsleiders centraal
staan. Wil je graag weten hoe je dit kan aanpakken? Vraag een gratis
audit door Prevent Agri aan via
www.hoogstraten.be/GBONoorderkempen.

Vertaalapp FACT
Met deze app kan je makkelijker communiceren met anderstaligen.
De app is gratis te downloaden via Play Store of App Store en vertaalt offline tussen acht talen: Nederlands, Frans, Engels, Roemeens,
Pools, Arabisch, Dari en Pashtu.

Familiegroep

(jong)
dementie
Is het gewoon vergeetachtigheid of
dementie? De confrontatie met de ziekte
van Alzheimer of een andere vorm van
dementie brengt veel teweeg. In de
Familiegroep (Jong)Dementie komen
mantelzorgers en familieleden samen
om informatie, ervaringen en steun met
elkaar te delen. Je zorgen delen met lotgenoten? Dat kan bijzonder veel deugd
doen!
Kom langs op de volgende
bijeenkomsten:
• 2 juni: bijeenkomst over zorgpremies
• 23 september: bijeenkomst over
zinvolle dagbesteding
• 25 november: bijeenkomst over
aandacht voor mantelzorgers

Wie is welkom?
Zowel mantelzorgers als familieleden
van personen met dementie zijn welkom
om mee te komen luisteren en/of praten
tijdens deze bijeenkomsten.
Locatie:
WZC Stede Akkers (verdieping -1)
Jaak Aertslaan 2, Hoogstraten
Inschrijven:
E Hoogstraten@alzheimerligavlaanderen.be | T 03 340 16 00
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Goe
Bezig
Voetbalclub Hoogstraten VV is
kampioen geworden in 2de nationale. Een enorme prestatie, waar
de spelers, de trainersstaf en het
bestuur alle lof voor verdienen.
HVV promoveert naar de eerste
nationale, dat is de hoogste amateurklasse.
Wij wensen hen volgend seizoen
heel veel succes.

Openluchttentoonstelling

Opendeurdagen

kinder-en jongerenateliers IKO

volwassenenateliers IKO

De kinder- en jongerenateliers van IKO Meer en IKO
Meerle presenteren de openluchttentoonstelling ‘In
het bos’! De Meerse en Meerlese kinderen en jongeren
deden dit schooljaar hun uiterste best om rond het
thema “In het bos” kunstwerken in verf, klei, enz. te
maken. Je kan hun prachtige resultaten al wandelend
bewonderen op een route van 3km doorheen het bos
op recreatiedomein De Mosten. Zeker de moeite!

Op 9, 10 en 11 mei zet het IKO de deuren open! Ben
je benieuwd naar hoe de volwassenen in de ateliers
Tekenkunst, Schilderkunst, Vrije Grafiek, Beeldhouwkunst, Keramiek, Fotografie en Design tewerk gaan?
Je bent van harte welkom!

Praktisch
Vanaf 26 mei t.e.m. 19 juni
Startpunt: Treehouse Bar, Hoogeind 74b,
2321 Hoogstraten
Meer info en inschrijvingen:
www.iko-dekunstacademie.be
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Praktisch
Maandag 9 en dinsdag 10 mei van 13.30 tot 17.00
uur en van 18.30 tot 22.00 uur
Woensdag 11 mei 2022 van 18.30 tot 22.00 uur
Meer info en inschrijvingen?
www.iko-dekunstacademie.be
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Bezoek de tentoonstelling

Earth Girls van
Nel Aerts

Stedelijk Museum Hoogstraten verwelkomt Nel Aerts. De in Wortel geboren en
internationaal doorgebroken kunstenares
creëert figuratieve werelden in een herkenbare stijl.
Earth Girls is een nieuwe collectie die Nel Aerts ontwikkelde voor het museum in Hoogstraten. Na exposities in M Leuven, Kunstverein
Münster, Los Angeles en Athene keert ze terug naar haar Hoogstraatse roots.
Een bezoek meer dan de moeite waard!
Voor deze expo maakte Nel Aerts nieuw werk: een reeks lichtgevende sculpturen
die samen een verzameling vormen van momenten van de voorbije 13 jaar. Earth
Girls zijn antropomorfe vormen die op hun eigen benen proberen te staan. Ze
werken als vensters op een praktijk. Een verzameling momenten uit een leven.

Momenten
uit een leven
Eén van die momenten is De Grote Overtocht. Een werk uit 2011 dat Nel maakte
aan Bootjesven in Wortel-Kolonie. Op een zelfgemaakt vlot voer ze naar het eiland in het midden van Bootjesven. Haar vader, Vic Aerts, fotografeerde die tocht.
Enkele andere momenten zijn de actie/film ‘Tribune Sculptuur’. Er is een klein
schetsje van een flesje dat op het water dobbert en waar een figuur rondhangt.
Ook het ‘Herr Einsam’ een figuur dat in haar vroege schilderijen zit, zit ertussen.
Maar ook de slangenbezweerder waar ze in Museum M rond werkte en een zelfportret uit de reeks zelfportretten ontstaan tijdens de residentie in Zundert.

Praktisch
De tentoonstelling loopt van
zondag 3 april tot en met
zondag 26 juni.
Het museum is van woensdag
tot zondag tussen 14.00 en
17.00 uur geopend
(gratis toegang).
Meer informatie vind je op
www.hoogstraten.be/museum.
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in HOOGSTRATEN
In deze publicatie nemen we alle
Hoogstraatse activiteiten op die we

Organiseer je een of andere activiteit – groot of klein –
geef dit dan in op www.uitinhoogstraten.be.

kunnen terugvinden in de databank
van ‘UiT in Vlaanderen’.

Stedelijk Museum | Wie is het?

Meermarkt

Op stap met Zjefke de zwerver

Voor kinderen van 6 tot 11 jaar
Wanneer Zondag 24 april tot zondag 1 mei
2022
Waar Stedelijk Museum,
Begijnhof 9, Hoogstraten
Organisator Stedelijk Museum Hoogstraten
Gratis
Info E museum@hoogstraten.be
T 03 340 19 80

Wanneer Zondag 1 mei 2022 van 9.00 tot
12.00 uur
Waar Donckstraat, Meer
Organisator Meerse marktcomité
Gratis
Info E meermarkt@hotmail.be
www.meermarkt.be

Wanneer Zondag 8 mei van 13 tot 17 uur
Waar Kolonie 41, Wortel
Organisator Bezoekerscentrum
De Klapekster
Info E bc.deklapekster@natuurpunt.be
W www.natuurpunt.be

Expo | Schilderijen Staf Ghysebrechts
Wanneer Van 29 april tot 1 mei 2022 van
13.00 tot 18.00 uur
Waar Begijnhof 38, Hoogstraten
Organisator Galerie Expo 38
Gratis
Op dreef met ’t Dreefke –
wandelzoektocht
Wanneer Van vrijdag 1 april tot zaterdag 14
mei 2022
Waar Dreef 42 , Meersel-Dreef
Organisator Ouderraad ’t Dreefke
Prijs € 5
Info ouderraadtdreefke@gmail.com

Koningsschieting Sint-Jorisgilde Meer
De Sint-Jorisgilde van Meer organiseert
haar zesjaarlijkse koningsschieting op de
staande wip. Om 13.30 uur vertrekt de gilde
aan haar lokaal in de Donckstraat in optocht
met haar zustergilden en genodigden naar
het oude voetbalterrein aan de Meerseweg. Kom zeker eens kijken wie de nieuwe
koning wordt!
Wanneer Zondag 1 mei 2022 vanaf 14.30
uur
Waar Oud voetbalterrein Meerseweg 20,
Meer
Organisator Koninklijke Sint-Jorisgilde
Gratis

Cursus |
Rouwbegeleiding bij partnerverlies
Wanneer Donderdag 12 mei 2022 van 14.00
tot 16.00 uur
Waar LDC, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisator LDC Stede Akkers
Prijs € 30
Info LDC Stede Akkers | E dienstencentrum@
hoogstraten.be | T 03 340 16 00

Expo Nel Aerts | Earth Girls
Wanneer Van 3 april tot 26 juni
Waar Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9, Hoogstraten
Organisator Stedelijk Museum
Gratis
Info www.hoogstraten.be/museum
E museum@hoogstraten.be | T 03 340 19 80
Culinaire fietsroute 2022
Wanneer Vanaf 28 april tot en met
25 augustus 2022
Startpunt Vrijheid 151, Hoogstraten
Organisator VisitHoogstraten
Prijs € 38,95
Info E toerisme@hoogstraten.be
T 03 340 19 55
Garageverkoop Hoogstraten
Wanneer Zondag 1 mei van 8.30 tot 15.00
Waar Stratenplan gratis af te halen bij VisitHoogstraten (Vrijheid 149)
Organisator KWB i.s.m. Gezinsbond
Gratis
Info https://hoogstraten.gezinsbond.be
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Koloniehappening
Wanneer Zaterdag 7 en zondag 8 mei
Waar Kolonie 41, Wortel
Organisator Stad Hoogstraten
Gratis
Info www.visithoogstraten.be/blog/
kom-land-lopen-in-wortel-kolonie/
Garageverkoop Minderhout
Wanneer Zondag 8 mei 2022 van 8.30 tot
13.00 uur
Waar Meer dan 90 adressen in Minderhout.
Stratenplan gratis af te halen op de Carolinestraat 8 en de Gemeentestraat 33.
Organisator KWB Minderhout
Gratis
Info T 032974638

Concert | Somewhere over the Rainbow
Na een lange periode van stilte kunnen we
eindelijk terug van ons laten horen. Kamerkoor Vialta geeft het beste van zichzelf met
Somewhere over the rainbow. Musicals in
Concert. Dit concert wordt aangevuld met
twee fantastische solisten uit de musicalwereld: Anne Van Opstal en Jens Broes.
Ook zullen Kinderkoor Vialta en Jeugdkoor
Vialta optreden.
Wanneer Zaterdag 14 mei 2022 om 20.00
uur
Waar Rabboenizaal | Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten
Organisator Kamerkoor Vialta
Prijs € 15 in voorverkoop | € 18 aan de
kassa
Info E kamerkoor@vialta.be
W www.vialta.be
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Spelletjesmiddag
Wanneer Zaterdag 14 mei 2022 van 13.30
tot 16.00 uur
Waar Meerdorp 36, Meer
Organisator Steunpunt Vrijetijd
Gehandicapten Kempen
Prijs € 5
Info steunpuntvrijetijd@kvg.be
Landelijke open atelierdagen
Wanneer Van vrijdag 13 t/m zondag 15 mei
Waar Worteldorp 10, Wortel
Gratis
Organisator KUNSTWERKT vzw
Info E info@kunstwerkt.be | T 09 235 22 70
			

aan een betere waterhuishouding.
In deze workshop kom je te weten hoe je het
water van je dak kan opvangen en hergebruiken in je tuin. Of hoe je het kan laten infiltreren in een wadi of poel.
Wanneer Woensdag 18 mei 2022 om 20.00u
Waar in het gemeentehuis - zaal De Welgezinde
De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Velt Noorderkempen.
Dialoog | In de gevangenis: een ontmoeting tussen binnen en buiten
Wanneer Donderdag 19 mei 2022 van 17.30
tot 19.00 uur
Waar Kolonie 17, Wortel
Organisator Rondom prison
Gratis
Info W www.avansa-kempen.be/
rondom-prison
Foto-café: lente

Concert
Euregio Jeugdorkest: ‘Shakespeare’
Benieuwd hoe de schrijver der schrijvers
William Shakespeare vertaald wordt naar
het moderne concertpodium? Het Euregio
Jeugdorkest en dirigent Hans Casteleyn
openen hun concert feestelijk met Solemn
March for Shakespeare Celebrations, een
verborgen parel van Smetana. Ook de
Nederlandse componist Wagenaar mag niet
ontbreken met één van Shakespeares komische theaterstukken: De getemde Feeks.
Wanneer Zondag 15 mei 2022 van 15.30
tot 17.00 uur
Waar Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten
Organisator vzw LA:CH
Prijs € 18
Info en tickets www.vzw-lach.be
WORKSHOP – De watervriendelijke klimaattuin: water opvangen en gebruiken
Klimaatverandering zorgt voor langdurige
droogtes en intense regenbuien - met watertekorten en overstroming tot gevolg. Dat
hebben we al in levende lijve ondervonden.
Tegelijkertijd is er zoveel verharding waardoor
regenwater niet in de bodem kan indringen.
Ook jij kan als burger met je tuin bijdragen

Wanneer Vrijdag 20 mei 2022 om 20.00 uur
Waar Kolonie 41, Wortel
Organisator De Klapekster
Gratis
Info E verschraegen.wim@telenet.be
Dameskoor Marcanto: ‘In the Picture’
Wanneer Zaterdag 21 mei 2022 om 19.30
uur
Waar Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat,
Hoogstraten
Organisator Dameskoor Marcanto
Prijs € 12
Workshop | Brokken op het Begijnhof!
Wanneer Zaterdag en zondag 21 en 22 mei
2022 van 14.00 tot 17.00 uur
Waar Stedelijk Museum,
Begijnhof 9, Hoogstraten
Organisator Stedelijk Museum Hoogstraten
Gratis
Info E museum@hoogstraten.be
T 03 340 19 80
Comedy
Bert Gabriëls: De Goed Nieuws Show
Wanneer Woensdag 25 mei 2022 om 19.00
uur
Waar ’t Markenhof, Koestraat 6, Minderhout
Organisator KWB Minderhout
Prijs € 10 voor KWB-leden, € 15 voor anderen
Info luchertoghs@telenet.be

Ontmoet
je stadsbestuur
op het dorpsraadcafé
Op de openbare vergaderingen van de
dorpsraden kan je rechtstreeks in debat
gaan met het schepencollege over
thema’s die van belang zijn voor jouw
woongemeenschap. Iedereen is van
harte welkom.
Heb je individuele vragen over jouw
huis, vergunningen of heb je een kleine
ergernis? Dan kan je dat het ganse jaar
doen op de meldingspagina van onze
website: www.hoogstraten.be/meldingen. Je krijgt dan een persoonlijk
antwoord via e-mail.
Dorpsraadcafé Meersel-Dreef
Wanneer Dinsdag 26 april om 20.00
uur
Waar Zaal ‘De Zevenster’, Dreef 42,
Meersel-Dreef
Organisator Dorpsraad Meersel-Dreef
Agenda - Prioriteiten dorpsraad
- Project School-straten
- Riolering en fietspad De
Mosten-Heieinde
- Sint-Luciakapel
- enz.
Dorpsraadcafé Meer
Wanneer Dinsdag 3 mei om 20.00 uur
Waar Klooster Meer, Mussenakker 13,
Meer
Organisator Dorpsraad Meer
Agenda - Prioriteiten dorpsraad
- Kermis
- Masterplan De Mosten
- Fietspad langs de Mark
- enz.
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Hoogst hartelijk
in beeld
Vakantie
in Hoogstraten
Afgelopen paasvakantie konden een heleboel
kinderen genieten van het
aanbod van ‘Vakantie in
Hoogstraten’. De jeugddienst organiseerde twee
weken vlieg-uit aanbod en
twee kampjes voor kleuters
en lagere schoolkinderen.
Er werd getoverd tijdens
een workshop goochelen,
gegild in de achtbanen van
Bobbejaanland en geknuffeld in de kinderboerderij.

Ondernemers
netwerken
Ondernemers moeten elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar leren. Daarom verleende stad
Hoogstraten graag zijn medewerking aan het
netwerkevent van de Adviesraad Lokale Economie op bedrijventerrein De Kluis. Dit succesvolle
bedrijventerrein telt vele innoverende bedrijven.
De talrijke opkomst bewijst dat dit initiatief een
schot in de roos was. Er werden zelfs al afspraken
gemaakt om met elkaar samen te werken en
zaken met elkaar te doen.

26 TERUGBLIK
26 STERK

TERUGBLIK

Klooster
Meer
Heel veel Merenaars waren aanwezig
op de plechtige opening van het nieuwe
ontmoetingscentrum Klooster Meer.
Vanaf 11 april kan je hier terecht voor
de lokale uitleenpost van de bibliotheek
en voor het lokaal dienstencentrum.
Verenigingen kunnen in de vroegere
parochiezaal vergaderen en activiteiten
organiseren aan heel vriendelijke tarieven.

Trek Er Op UiT

Binnen bij
boeren

Honderden Hoogstratenaren pakten op 10 april
hun fiets om de Trek Er Op UiT-fietsroute af te
leggen. Er viel enorm veel te beleven op deze
openingsdag van het toeristisch seizoen. In het
centrum van Hoogstraten trok de pop upeditie
van De Markt talrijke bezoekers.

Op 25 februari gingen kinderen van het vijfde
leerjaar op bezoek in een landbouwbedrijf
en kregen daar informatie over het boeiende leven van boeren en tuinders. Vrijwel alle
Hoogstraatse basisscholen deden mee met de
Binnen Bij Boeren-dag.
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