APRIL 2022

Welkom in
Klooster Meer
TREK ER OP UIT OP 10 APRIL
HET DIGITALE VERENIGINGENLOKET

INHOUD
2. Klooster Meer
6 . Trek Er Op Uit
8. VisitHoogstraten
9. Milieu
10. Berichten
12. Verenigingen
14. Wonen
16. Jeugd
17. Huis van het Kind
18. Vrijwilliger in de kijker
19. Cultuur
20. UiT-agenda
22. Terugblik

COLOFON
INFOZINE is een uitgave van
de communicatiedienst van
stad Hoogstraten.

REDACTIEADRES
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
communicatie@hoogstraten.be

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
Stad Hoogstraten

LAYOUT
Drukkerij stad Hoogstraten

ONTWERP
www.supermoon.be

DRUK
Drukkerij Maes

STAD HOOGSTRATEN
CONTACT
Onthaal
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
+32 (0)3 340 19 11

VOLG ONS OP
@StadHoogstraten
@VisitHoogstraten

Ontdek
de nieuwe
ontmoetings
in Meer

KLOOSTER MEER

De voormalige parochiale zaal op de Kloostersite in Meer is prachtig gerestaureerd en opent
haar deuren vanaf zondag 10 april. Het lokaal dienstencentrum en de bibliotheek starten er
vanaf maandag 11 april hun werking.

splek

De bedoeling is dat het een centrale ontmoetingsplaats wordt voor alle Merenaars
waar iedereen zich thuis voelt. Er zullen nog veel meer activiteiten gebeuren dan enkel het lokaal dienstencentrum en de BiB. Naast de werking van de BiB en het LDC
zullen nog tal van andere activiteiten kunnen georganiseerd worden door het lokale
verenigingsleven. Een geïntegreerde dienstverlening noemen wij dat.

Wat doet het lokaal dienstencentrum?
In het lokaal dienstencentrum, of kortweg LDC, ben je van harte welkom. We werken
met enthousiaste vrijwilligers die staan te popelen om je te ontvangen. In de Kloosterzaal starten we met de Koffiekrant op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00
uur voor een gezellige babbel of om rustig de krant kan lezen bij een kop koffie of
thee. Tijdens het buurtloket op diezelfde dagen en uren is ook een medewerker van
het LDC aanwezig voor al je zorgvragen, informatie en advies.
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Opendeur op
10 april
Wil je eens kennismaken met
de gloednieuwe Kloosterzaal?
Op 10 april tijdens de Trek er
op Uit-dag is de Kloosterzaal te
bezoeken van 10.00 tot 17.00
uur. Elke bezoeker wordt verwelkomd met een gratis consumptie. Zin in een extra drankje? De
toog is geopend.
Adres: Kloosterzaal,
Mussenakker 13, Meer

We zoeken
de vrijwilliger
in jou!
Heb je wat tijd vrij? Wil je die tijd
graag zinvol besteden en liefst
iets waardevol betekenen in je
eigen buurt? Word dan vrijwilliger bij een locatie van het LDC
in jouw buurt.
Er zijn heel veel taken waar
je je talenten in kwijt kan. Dit
gaat van toogvrijwilliger in de
cafetaria, tot het begeleiden van
activiteiten, decoreren van de
zaal, het bieden van rolstoelbegeleiding of boodschappenhulp
en het verzorgen van dieren en
planten.
Ben je benieuwd welke vrijwilliger wij zoeken in jouw buurt?
Neem dan contact op met het
LDC via 03 340 16 30, dienstencentrum@hoogstraten.be of
spring eens binnen.
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wat er wanneer te doen is, volg onze
planning in de maandelijkse Centrumkrant of spring gerust eens binnen en
ontdek het zelf.

Op dinsdagmiddag om 12.00 uur
wordt tijdens het dorpsrestaurant
wekelijks een driegangen dagmenu
opgediend. De maaltijd wordt, zoals in
het Raadhuis in Meerle, warm aangeleverd vanuit de keuken campus Stede
Akkers in Hoogstraten. Wil je gezellig
mee eten? Reserveer je maaltijd twee
dagen op voorhand. De kostprijs bedraagt 6,20 euro.

Hoe werkt de
uitleenpost bibliotheek?
De bibliotheek op de Kloostersite start
op maandag 11 april met gewijzigde
openingsuren. De bib is vanaf dan
open op maandag van 14.00 tot 17.00
uur in plaats van vrijdag. De opening
op woensdag van 15.30 tot 18.30 uur
blijft behouden.

Voor vragen over je pc, tablet of
smartphone kan je terecht bij de
vrijwilligers van het internetcafé op
woensdag van 13.00 tot 16.30 uur.
Samen met jou gaan ze op zoek naar
een oplossing en leggen ze je rustig uit
wat ze doen. De cafetaria is dan ook
geopend.

Tijdens deze openingsuren is de hele
collectie in het gebouw beschikbaar en
helpt de bibmedewerker je met plezier
verder. De collectie staat verspreid
doorheen de hele zaal. Op alle andere
openingstijden kan je via een zelfuitleensysteem je boeken binnenbrengen
en nieuwe boeken ontlenen.

Verder organiseren we geleidelijk aan
laagdrempelige activiteiten op basis
van de behoeften in de buurt en in samenwerking met jou als toekomstige
gebruiker, vrijwilliger, buurtbewoner of
lokale vereniging. Het aanbod van het
LDC is geen vaststaand gegeven en
kan wijzigen na verloop van tijd en in
functie van de noden in de buurt. Wil je
weten wat het lokaal dienstencentrum
voor jou kan betekenen? Kijk in de tabel van de openingsuren om te weten

Om te lenen dien je je identiteitskaart
in het bibliotheeksysteem te laten registreren. Heb je geen identiteitskaart
met chip? Dan kan je bij de bibmedewerker een smartcard aanvragen.

openingsuren kloosterzaal
		Maandag

Dinsdag

Woensdag

Koffiekrant			

10u00-12u00		

10u00-12u00

Buurtloket			

10u00-12u00		

10u00-12u00

Dorpsrestaurant			

12u00-14u00		

Cafetaria				

13u00-16u30

Internetcafé				

13u00-16u30

Bibliotheek

Donderdag

14u00-17u00			 15u30-18u30

Contact en meer info?

• Lokaal dienstencentrum | 03 340 16 30 | dienstencentrum@hoogstraten.be
• Bibliotheek | 03 314 32 61 | bibliotheek@hoogstraten.be
• Dienst vrije tijd | 03 340 19 11 | reservaties@hoogstraten.be

KLOOSTER MEER

Een ontmoetingsplek
voor verenigingen
De zaal is buiten de openingsuren van
de stadsdiensten te huur voor socioculturele activiteiten en vergaderingen. De volledige zaal is uitgerust met
een toog en professionele keuken. De
grote zaal met toog en professionele
keuken is volledig te huur voor Hoogstraatse verenigingen en inwoners voor
30 euro per dagdeel. Ook is de ruimte
te compartimenteren in een kleine
zaal (1/3) waarvoor je 10 euro per
dagdeel betaalt. Voor een reservatie
van de zaal (2/3) met toog en keuken
betaal je 20 euro per dagdeel.
Reservaties geef je in via het online
reservatiesysteem:
https://reservaties.hoogstraten.be.
Ondervind je moeilijkheden bij je
digitale aanvraag? Ga langs tijdens het
internetcafé, buurtloket of contacteer
de dienst vrije tijd.

Een nieuwe bestemming
voor ons unieke erfgoed
Met de ingebruikname van de Kloosterzaal op de gerestaureerde
kloostersite van Meer bereiken wij een driedubbel doel. Allereerst
creëert de stad hiermee een nieuw ontmoetingscentrum in het
hart van de Meerse gemeenschap. Iedereen is hier welkom. Door
de dienstverlening van het lokaal dienstencentrum en de BiB in één
gebouw te integreren kunnen we ruime openingsuren hanteren.
We passen daarmee hetzelfde concept toe als in Meerle, waar het
Raadhuis een groot succes is.
Door de combinatie van een ontmoetingscentrum met het nieuwbouwproject brengen we oud en nieuw samen, maken we van de
kloostersite het kloppend hart van Meer. Een plek waar het goed is
om te wonen, te werken, te ontspannen, met elkaar af te spreken en
plezier te maken.
Een extra troef is dat de historisch waardevolle gebouwen op de
site bewaard en prachtig gerenoveerd zijn. Ze krijgen een nieuwe
bestemming die een meerwaarde betekent voor de inwoners van
Meer en de regio. Wij willen daarvoor de open monumentenvereniging vzw Klooster Meer en bouwmaatschappij De Noorderkempen
welgemeend bedanken.

Jouw stadsbestuur
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Op zondag 10 april opent Hoogstraten het

Trek Er Op UiT
op zondag 10 april

nieuwe toeristische seizoen. Van 12 tot
17 uur zetten verschillende Hoogstraatse
hotspots hun deuren open en bieden enkele exclusieve locaties je een blik achter de
schermen.

foto: Y. Michiels

Trek Er Op UiT-Fietsroute

Pop Up editie van
De Markt

Torenbeklimming
Sint-Katharinakerk

Alleen op 10 april. De Trek Er Op
UiT-Fietsroute is een eenmalige
route die je op zondag 10 april enkele
Hoogstraatse hotspots laat ontdekken. De route brengt je langs het
vernieuwde Raadhuis in Meerle, langs
de kloostersite in Meer en je krijgt een
unieke inkijk in Kasteel Ter Meiren.
Onderweg passeer je onder andere
langs kaasboerderij De Meirhoeve, ‘t
Kakelhof, Recreatiedomein De Mosten
en het bedevaartsoord Meersel-Dreef.
Vergeet het natte najaar, de koude
winter en trap de lente in!

Na een geslaagd eerste jaar in de
serres van de Vito tijdens de zomer en
het najaar van 2021, krijgt De Markt
een vervolg op 10 april. De boerenbelevingsmarkt strijkt neer op het plein
in de Gravin Elisabethlaan.

Zoek het hogerop! De Sint-Katharinakerk is exact 104,70 meter hoog.
De ommegang – het hoogste punt
dat je kan beklimmen – bevindt zich
op ongeveer 75 meter. Je moet
hiervoor 294 trappen overwinnen
op een duizelingwekkende wenteltrap, maar het is de inspanning meer
dan waard. Eens je boven bent, krijg
je een adembenemend panorama
voorgeschoteld. In alle windrichtingen
verschijnt een indrukwekkende skyline.
Bij de juiste weersomstandigheden zie
je kerktorens uit de hele omgeving,
de Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal van
Antwerpen en ook de koeltorens in
Doel.
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Naar goede gewoonte vind je hier de
Hoogstraatse producenten met hun
fantastische artisanale producten,
aangevuld met andere smaakmakers
uit de streek. Het concept blijft onveranderd: lekker, duurzaam en lokaal .
De Hoogstraatse lokale producenten
hebben passie. Heel veel passie! Ze
spelen in op hedendaagse trends en
blijven vernieuwen.

VISITHOOGSTRATEN

foto: T. Voeten

Opendeur in Kloosterzaal
en Raadhuis

Stedelijk Museum
Hoogstraten

Muziek en smoutebollen
aan de Laermolen

Met de ‘Trek-er-op-UiT fietsroute’
kan je enkele gerestaureerde monumenten bewonderen. Zo is in Meer
de gerenoveerde Kloosterzaal te
bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur
(Mussenakker 13, Meer). In Meerle ben
je welkom in het schitterend gerestaureerde Raadhuis van 14.00 tot 17.00
uur (Gemeenteplein 1, Meerle). Elke
bezoeker wordt verwelkomd met een
gratis consumptie.

Erfgoed saai? Neen! Want op het
Begijnhof zet het Stedelijk Museum
Hoogstraten een gigantische ‘Wie is
het?’ voor je klaar. Ga op zoek naar
Hoogstraatse historische figuren
zoals Graaf Antoon de Lalaing en
Begijn Johanna van den Wijngaard en
kroon jezelf tot de enige, échte ‘Wie is
het?’-kampioen.

Befaamd: de artisanale smoutebollen
van de Laermolen. Gebakken in eigen
geslagen smout, aan de man gebracht
met poedersuiker én een dikke laag
enthousiasme. De molenaars zorgen
er voor dat het waterrad overuren
draait en het streepje muziek krijg je
er gratis bovenop.

Gratis Trek Er Op UiT
Inspiratiegids
Met de Trek Er Op UiT inspiratiegids heb je
alles in handen om die zonnige lentedag, dat
verlengde weekend of de zomervakantie in
Hoogstraten op een ontspannen manier in te
vullen.
De gids staat boordevol avontuurlijke tips,
wandel- en fietsroutes, ideeën en inspiratie
om Hoogstraten te ontdekken, te beleven en
te proeven. De gids, in handig pocketformaat,
krijg je gratis bij VisitHoogstraten. Haal er één
voor jezelf, voor je familie en voor je vrienden.
Samen zetten we Hoogstraten op de kaart.
Kom proeven, kom fietsen, kom ontdekken!
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bijzondere grensgevallen

Nu de lente in zicht komt en het fietsseizoen aanbreekt, willen we graag de fietsbrochure ‘7 Bijzondere Grensgevallen’ voorstellen. Deze brochure is het resultaat van een fijne samenwerking
tussen Het Land van Mark & Merkske en het Nederlandse Toerisme De Baronie.

Zondag, ideale wandeldag
Heb je nog niet kennisgemaakt met ons Werelderfgoedmonument Wortel-Kolonie? Het hele jaar door wandel
je - elke derde of vierde zondag van de maand - onder
leiding van een vakkundige en gepassioneerde gids door
Wortel- of Merksplas-Kolonie.
KOLONIEWANDELING
Natuurpunt Markvallei organiseert maandelijks een wandeling in Wortel-Kolonie. Een ervaren gids leidt je met oog voor natuur en erfgoed
doorheen dit prachtige natuurgebied. Je ondervindt aan den lijve hoe de
kilometerslange, regelmatige dreven je tot rust brengen. Je komt meer te
weten over de geschiedenis en de natuurwaarden van dit Unesco Werelderfgoed. Elke gids legt andere accenten, dat maakt elke wandeling ook
anders. Sluit na de wandeling gezellig af in Bezoekerscentrum De Klapekster en geniet van een lekker streekbier of biologisch sapje.

De nieuwe fietsbrochure zal ons in
staat stellen om meer verblijfstoeristen naar onze regio te halen. In de
brochure zitten zeven thematische
fietsroutes waarbij je zowel door
België als Nederland fietst via het
knooppuntennetwerk. De bezienswaardigheden staan op de kaart aangeduid.
De brochure kost 8,95 euro en is te
koop aan de onthaalbalie van VisitHoogstraten en via de webshop van
VisitHoogstraten.
www.visithoogstraten.be
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Startpunt: Bezoekerscentrum De Klapekster,
Kolonie 41, 14.00 uur
Prijs: Gratis – vooraf inschrijven is niet nodig
Elke 3de zondag van de maand
17 april | 15 mei | 19 juni | 17 juli | 21 augustus | 18 september | 16 oktober
| 20 november | 18 december

KOLONIE 5-7 WANDELING
Tijdens deze wandeling kom je te weten wat de koloniën zo uniek maakt. De
gids vertelt je over het ontstaan, de bloei, het verval én het nieuwe leven
van Wortel- en Merksplas-Kolonie. De wandeling duurt ongeveer twee uur
en je kan ook het interactieve bezoekerscentrum Kolonie 5-7 bezoeken.
Startpunt: Merksplas-Kolonie, bezoekerscentrum Kolonie 5-7, Kapelstraat
10, 14.00 uur
Prijs: € 5,00, ter plaatse contact te betalen aan de gids – vooraf inschrijven niet nodig
Elke 4de zondag van de maand
24 april | 22 mei | 26 juni | 24 juli | 28 augustus | 25 september | 23 oktober
| 27 november

MILIEU

De schapen grazen weer
in de Kolonie
Ook dit jaar kan je weer grazende schapen tegenkomen tijdens
een tochtje in Wortel-Kolonie. In de paasvakantie komen de
schapen voor het eerst weer naar buiten. Later op het jaar volgen de zomer- en de najaarsbegrazing. Je kan de route van de
herder en zijn kudde volgen op de infoborden in de Kolonie. De
herder geeft je trouwens met plezier een woordje uitleg over de
schapenbegrazing. Spreek hem dus gerust aan!

Webinar van de Tuinrangers

Klimaatslim en
natuurvriendelijk
tuinieren voor
beginners
Waar kan je tegelijk fijn spelen, heerlijk barbecueën én de planeet redden? Juist ja, in je
tuin! In hun webinar geven de Tuinrangers je
tien gouden tips voor een tuin die werkt als een
spons bij zware regen en langer groen blijft in
droge periodes. Je leert ook hoe je je tuin een
aangename plek voor bijen en andere insecten
kan maken.

Deelnemen?
Zet een van volgende data in je agenda:
• Donderdag 31 maart 2022 om 19.30 uur
• Donderdag 21 april 2022 om 19.30 uur
• Je kan een plekje boeken op www.tuinrangers.
be/webinar.

Gratis tuinhandschoenen bij
aankoop van compost of
potgrond op het
recyclagepark
Koop je tijdens de maand april op het recyclagepark Vlaco-compost of Vlaco-potgrond, dan krijg je een prachtig paar tuinhandschoenen cadeau! De tuinhandschoenen zijn beschikbaar zolang
de voorraad strekt en je krijgt één paar handschoenen per
aankoop. Vlaco-compost is een duurzame bodemverbeteraar,
zorgvuldig gerecycleerd uit organisch materiaal.
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Rechtzetting:
Enkelrichting van
Koestraat naar Castelréweg
via Markwijk
In Infozine van maart publiceerden we een artikel over de geplande weg- en rioleringswerken in
Markwijk. Daarbij schreven we dat de verbinding
Koestraat-Castelréweg in samenspraak met
bewoners getransformeerd zou worden naar een
smallere enkelrichtingsstraat met een maximale
snelheid van 30 km/u.
Er ontstond wat verwarring over waar die
aanpassingen juist zouden komen. Het klopt dat
deze verkeersaanpassingen worden doorgevoerd
op de verbinding Koestraat-Castelréweg, maar
dat wel via de Markwijk.

Word organisatiepartner voor
de Vlaamse feestdag
Vier jij de Vlaamse feestdag? En doe je dat graag met vrienden of buren? Dan komt de Vlaamse overheid mogelijk tussen
met een feestcheque. Als je een straat- of buurtfeest organiseert in het teken van de Vlaamse feestdag, dan kan je tot
180 euro recupereren met de feestcheque. Je moet daarvoor
wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Meer info op: www.vlaanderenfeest.eu/

Digidak

ruimer aanbod in Hoogstraten
Stad Hoogstraten heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met Blenders vzw inzake Digidak. Digidak is er
voor iedereen die weinig of geen kennis van ICT heeft en geeft
aan iedereen de kans er vertrouwd mee te raken.
Omdat de noden op vlak van digitale geletterdheid de laatste
jaren sterk gegroeid zijn, gaat de stad sterker inzetten op
e-inclusie en gaan de stad en Digidak ook bovenlokaal intensiever samenwerken via ILV Noorderkempen Werkt.
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Kom naar het
Cultuurcafé
van de cultuurraad
Ook dit jaar worden er - jammer genoeg - geen cultuurprijzen uitgereikt.
Maar op 1 april – geen aprilvis – opent
de cultuurraad voor alle verenigingen
en geïnteresseerden de deuren van
ons ‘Cultuurcafé’.
De cultuurraad trakteert je op een
gratis muzikale avond met live-optredens van Flor Verschueren (accordeon
solo), Fleur Strijbos en Simon De Paepe (zang en piano), de Mullerthal band
en… een gratis drankje. Je kan er ook
meteen kennismaken met de nieuwe
stadsdichter, Monique Bol. Daarnaast
kan je netwerken met de andere
verenigingen en kunnen passie voor
cultuur, inspiratie en ideeën gedeeld
worden. We hopen heel veel enthousiaste cultuurvrienden te mogen
ontvangen in ons Cultuurcafé!

Wedstrijd

Wat klopt er niet?
Elke maand serveren we jou 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? Stuur jouw antwoord tot 10 april 2022 naar de communicatiedienst
• 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!

Wanneer?
Vrijdag 1 april 2022 om 19.30 uur
Waar? Rabboenizaal Spijker
(A. de Lalaingstraat, Hoogstraten)

Wie zijn de
Sportlaureaten
van 2021?
Op 23 april 2022 ben je van harte welkom op de huldiging van de
Sportlaureaten van 2020 en 2021. Op
die avond kom je ook te weten wie de
titels van sportman, sportvrouw, sporttiener, sportploeg, sportvereniging en
sportverdienste van 2021 in ontvangst
mag nemen
Waar? Feestzaal Klein Seminarie, Vrijheid 234, Hoogstraten, 18.30 uur
Inschrijven www.hoogstraten.be/
inschrijven-sportlaureaten

We hebben
een winnaar!
Lief van Loon uit de Leemakker in Hoogstraten heeft gezien dat het gezicht op
de muurschildering was vervangen door
het gelaat van onze burgemeester. Lief
wint een Hoogstraatse cadeaubon, af te
halen bij VisitHoogstraten.

Meer info
Sportdienst | T 03 340 19 11 |
E sport@hoogstraten.be
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Plaats jouw evenement op de

digitale
informatieborden

Het nieuwe

Organiseert jouw vereniging een wandeling,
een fuif, een concert of een ander evenement?
Dan biedt de stad jou de mogelijkheid om dit
aan te kondigen op de digitale infoborden.
Stuur ons jouw affiche en wij doen de rest.
Wat moet je doen om jouw evenement op een digitaal
bord te tonen?
• Ga naar www.hoogstraten.be/digitaleborden en lees daar
de instructies.
• Geef aan op welke twee borden je graag je evenement ziet
verschijnen.
• Vul de periode in waarin je boodschap op de borden mag
staan. Je boodschap wordt maximaal twee weken getoond.
Aan welke voorwaarden moet je affiche voldoen?
• Plaats zo weinig mogelijk tekst op je affiche om je boodschap goed leesbaar te maken voor het passerende verkeer. Alleen een afbeelding, de naam van het evenement,
de datum, de plaats en een contactadres zijn voldoende.
• Gebruik geen witte achtergrond om een optimale zichtbaarheid te garanderen..
Welke afspraken maken we met elkaar?
• Er mogen op de borden uitsluitend evenementen worden
aangekondigd van erkende verenigingen.
• Commerciële boodschappen zijn niet toegestaan. Er mogen
ook geen sponsors worden vermeld.
• Je evenement moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Onze verenigingen dragen we
in ons hart. Om hun werking te
vergemakkelijken vragen we hen
voortaan om zich te registreren
in het digitale verenigingenloket.
Met een erkenning van de stad
kan je subsidies en logistieke ondersteuning aanvragen.
De dienst vrijetijd nam tijdens de coronaperiode de tijd om de erkenning en ondersteuning van Hoogstraatse verenigingen te vereenvoudigen. Veel van onze ondersteuning
kan je ondertussen al digitaal aanvragen en
opvolgen zoals bijvoorbeeld de uitleendienst,
de zaalreservatie, het evenementenloket,…
Om gebruik te maken van deze ondersteuning moest je vereniging tot voor kort een
erkenning hebben van de stad. Ook die
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e digitale verenigingenloket

Overzicht van de
steun aan verenigingen
door de stad
Subsidies
Stad Hoogstraten voorziet diverse subsidiemogelijkheden om het vrijetijdsleven van Hoogstraten
te ondersteunen en te stimuleren.
• Subsidie voor de deelname aan
gemeentelijke activiteiten
• Projectsubsidies voor uitzonderlijke
evenementen
• Sectorale werkingssubsidies
erkenningsprocedure hebben we vereenvoudigd. Hoogstraatse verenigingen die gebruik willen maken van subsidies en logistieke ondersteuning van de stad kunnen zich
vanaf nu registreren in de digitale verenigingenbank.

Wat zijn de voordelen
van dit verenigingenloket?
• Je kan zelf de contactgegevens en informatie van je
vereniging op onze website beheren.
• Nieuwe verenigingen kunnen zich sneller en eenvoudig
registreren.
• Hoogstraatse inwoners die op zoek zijn naar een
vereniging kunnen sneller en eenvoudiger op zoek naar
een Hoogstraatse vereniging op hun maat.
Registreer je vereniging via
www.hoogstraten.be/verenigingenloket
Registreer je vereniging zeker voor 15 augustus
2022, want dan versturen we de jaarlijkse subsidiedossiers naar alle verenigingen die daarvoor in aanmerking
komen. Het is belangrijk dat je als vereniging zelf je registratie in orde maakt. Reeds erkende verenigingen worden
niet automatisch geregistreerd!

Een overzicht van alle subsidies vind je op
www.hoogstraten.be/vrije-tijd/subsidies-en-reglementen/subsidies

Materiële en
logistieke ondersteuning
Verenigingen die een activiteit organiseren
kunnen daarvoor gebruik maken van materiële
ondersteuning van de stad.
• Uitleendienst met materialen
• Drukwerk
• Communicatiekanalen
• Infrastructuur en zalen
• Evenementenloket

Een overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden vind je op www.hoogstraten.be/
uit-in-hoogstraten/organisator
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Hoge energieprijzen? Wij helpen!
De stijgende energieprijzen en toenemende kosten baren iedereen zorgen. Voor velen betekent
dit immers dat de energiefactuur stijgt en een grote hap uit het inkomen vraagt.

Problemen met de energierekening?
Aarzel niet om een afspraak te maken bij de sociale dienst.
Samen met jou bekijken we hoe je kunnen helpen.

Webinar
Misschien heb je vragen?
Stad Hoogstraten organiseert een webinar op 28 april 2022 waarin volgende
zaken worden toegelicht:
Hoe lees je een energie- en eindfactuur? Wat is het verschil tussen een
vast en variabel tarief?
De VREG heeft de V-test vernieuwd.
Hoe kan je deze gebruiken, wat zijn
de valkuilen en waar moet je zeker op
letten?
Wat zijn de maatregelen van de federale overheid?
Wat als je je energiefactuur niet langer kan betalen? Kan je terecht bij de
sociale dienst?
De goedkoopste energie is de energie
die je niet betaalt. We staan stil bij
slim gebruik van energie, het zorgt er
immers voor dat je evenveel kan doen
met minder energie
Wanneer? 28 april 2022 om 19.30 uur
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• Het sociaal stookoliefonds
Verwarm je met huisbrandolie, petroleum type C of propaangas? Dan kom je misschien in aanmerking voor een verwarmingstoelage.
Meer info:
www.hoogstraten.be/aanvraag-verwarmingstoelage
• Het gas- en elektriciteitsfonds
De sociale dienst voert een sociaal en financieel onderzoek
uit en gaat na of je in aanmerking komt voor een afbetaalplan bij je energieleverancier, een tussenkomst in de facturen
of een tussenkomst voor energiebesparende maatregelen.
• Energiescan
Mogelijk kom je ook in aanmerking voor een gratis energiescan van je woning door de energiesnoeiers. Tijdens een
huisbezoek krijg je handige tips om energie te besparen, kom
je te weten of bepaalde toestellen teveel verbruiken, …
Meer info:
www.energiesnoeiers.net/energiescan.html

Doe een beroep op premies
van de Vlaamse overheid
Vanaf 1 oktober 2022 zal een eengemaakte premie van de
Vlaamse overheid van toepassing zijn. Die krijgt de naam Mijn
Verbouwpremie. Het stappenplan voor de lancering is:
• Tot en met 30 juni 2022 moet je de huidige renovatiepremie
en/of de energiepremies van Fluvius apart aanvragen.
• Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premies (die
onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie) tijdelijk niet aanvragen.
• Vanaf 1 oktober 2022 kan je Mijn Verbouwpremie online
aanvragen.
Hierover zullen we je zeker nog uitgebreid informeren in een
volgend Infozine.

WONEN

Ook Hoogstraten
geeft premies
• Je krijgt een premie voor de aanpassing van de woning van ouderen,
wanneer je niet in aanmerking komt
voor de premie van Vlaanderen.
• Daarnaast is er de premie om de
basiswoonkwaliteit te garanderen in een woning die jouw enige
eigendom is. De premie geldt voor
afgekeurde en herkeurde elektriciteit, een nieuwe energiezuinige
verwarmingsinstallatie en sanitair.
• De energievreetbon is er voor de
beschermde afnemer, iemand met
recht op verhoogde tegemoetkoming of 65+ ers om een oud
energievretend huishoudtoestel te
vervangen door een nieuw.

Welke maatregelen heeft
de federale regering
reeds genomen
• Een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6% (van 1
maart tot en met 30 september
2022). Dit zal te zien zijn op de voorschotfacturen vanaf april.
• Een verlaging van de btw op aardgas
van 21% naar 6% (van 1 april tot
en met 30 september 2022). Dit zal
te zien zijn op de voorschotfacturen
vanaf juni.
• Een eenmalige korting op de factuur
van 200 euro per domicilie voor alle

gezinnen die zich verwarmen met
mazout/propaan/butaan.
• Een verwarmingspremie van 100
euro per elektriciteitsaansluiting.
Deze premie zal automatisch verrekend worden in je energiefactuur.
• Tijdelijke uitbreiding van het sociaal
tarief voor personen met recht op
verhoogde tegemoetkoming tot
september 2022.
• Eerder was al beslist dat iedereen
die recht had op het sociaal tarief
op 30 september 2021 automatisch

een eenmalige ‘winterkorting’ kreeg
van 80 euro.

Meer info:
• Vragen over energiepremies kan je
stellen aan de dienst Wonen.
T 03 340 19 19 | E wonen@hoogstraten.be
• De sociale dienst bereik je op
T 03 340 16 01 | E socialedienst@
hoogstraten.be .

Dubbelglas is verplicht in elke woning
Vanaf 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen dubbel glas hebben. Dat noemen we de dubbelglasnorm. Daar zijn geen uitzonderingen op.
Ook enkele beglazing met een hogere isolerende waarde is niet meer
voldoende.
Het ontbreken van dubbele beglazing zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen
in de beoordeling van de woningkwaliteit. Vanaf 2023 kan dat zelfs leiden tot
de ongeschiktverklaring van de woning. Dit is heel belangrijk wanneer je een
woning verhuurt of gaat verhuren. Houd er rekening mee dat stad Hoogstraten vanaf 2022 een conformiteitsattest verplicht voor alle woningen die (op)
nieuw verhuurd worden.
Ben je eigenaar van een huis, dan is het een verstandige keuze om enkel glas
te vervangen door hoogrendementsglas. Onder bepaalde voorwaarden kan je
daarvoor nog steeds een premie krijgen.
Meer info:
Dienst Wonen. T 03 340 19 19 | E wonen@hoogstraten.be
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Buitenspeeldag
@ De Mosten
Op woensdag 20 april 2022 raken wij
de afstandsbediening van onze tv’s niet
aan en trekken we naar buiten om te
spelen! Tijdens de buitenspeeldag kan
in de Mosten gratis komen genieten
van springkastelen en sport- en spel
activiteiten.
Ook mama en papa zijn welkom!
Let op: er wordt geen begeleiding ter
plaatse voorzien.
Waar? De Mosten, Hoogeind 74, Meer
Wanneer? 20 april 2022
van 13.00 tot 17.00 uur

De Mosten | Hoogeind 74 | Meer

Word jij de koning van de straat?
De zomervakantie is dé tijd van het jaar voor
kinderen om naar hartenlust buiten te ravotten
en te spelen. Spelen in de eigen buurt of straat
is plezant, maar vaak is dat door het verkeer
niet veilig. Door de inrichting van een speelstraat kunnen buurten en straten hun straat in
de zomer omvormen tot het favoriete speelterrein van hun kinderen.
In een speelstraat wordt de ganse breedte van de straat voorbehouden voor het spelen. Spelende kinderen en voetgangers krijgen dan voorrang op de andere weggebruikers. Er worden hekken met verkeersborden geplaatst om een veilige speelomgeving
te creëren.
Interesse? Dien je aanvraag in tot en met 20 mei 2022 en maak in de zomervakantie van jouw straat een speelstraat! Let op:
enkel woonstraten met een snelheidsbeperking tot 50 km/uur en zonder openbaar vervoer komen in aanmerking.
Het aanvraagformulier vind je op: https://www.hoogstraten.be/vrije-tijd/jeugd/speelstraat
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Huis van het kind Hoogstraten
een echte thuis voor gezinnen
Vanaf 20 april wordt Huis van het Kind Hoogstraten ook een fysiek huis. Het wordt dé plaats voor
ondersteuning van alle gezinnen en iedereen die betrokken is bij het opgroeien van kinderen en
jongeren. Je vindt hen voortaan in het nieuwe gebouw ’t Gastenhuys.
Waarvoor kan je er terecht?
Je kan bij Huis van het Kind Hoogstraten terecht voor info, begeleiding en advies,
opvoedingsondersteuning, gezondheidszorg, kraamzorg, kinderopvang, vrije tijd, en
nog veel meer. Ze bieden ook geregeld infoavonden en vormingsactiviteiten aan
over diverse thema’s en voor (groot)ouders van verschillende leeftijdsgroepen, bv.
over jongeren en gamen.

Vrije inloop op vrijdag
Vanaf vrijdag 6 mei kan je voortaan elke vrijdag vanaf 9.30 tot 12.00 uur terecht
in het Huis van het Kind voor ontmoeting, spel, vormingsactiviteiten en informatie.
Behalve op feest- en brugdagen, en ook niet in juli en in de Kerstvakantie.

Wat is het aanbod?

Een kind grootbrengen is een lange
weg vol onvoorziene obstakels. Want
elk kind is anders. En in elke leeftijdsfase zijn er andere uitdagingen. Als
ouder of grootouder zal je dat zeker
herkennen. Er bestaan tal van diensten en organisaties die ouders en
opvoeders ondersteuning bieden. Het
‘Huis van het Kind’ brengt deze organisaties op lokaal niveau samen.
Het Huis van het Kind is dus geen
nieuwe, afzonderlijke dienst. Maar wel
een samenwerking tussen lokale diensten. Of anders gezegd: het is de koepel waaronder de diensten samenwerken. Met deze samenwerking willen we
aanstaande gezinnen en gezinnen met
kinderen en jongeren zo goed mogelijk
ondersteunen en helpen.

• Ontmoeting en spel
Peuterspeelpunt De Speelbabbel gaat terug van start. De Speelbabbel is een
ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar samen met hun mama, papa,
oma of opa. De kindjes kunnen er wennen aan een andere omgeving en in contact
komen met andere kindjes en volwassenen. Zo zal de stap naar de kleuterschool
minder groot zijn. De Speelbabbel wil (groot)ouders ook helpen bij de ontwikkeling
van hun kind. Je kan er gezellig met andere (groot)ouders babbelen terwijl de
kleintjes spelen, en tips en ervaringen uitwisselen.
• Leerzame vormingsactiviteiten
Elke eerste vrijdag van de maand is er een extra activiteit voor (groot)ouders van
baby’s en peuters gepland, bv. sessies babymassage, een workshop peuter-ouder
yoga of een sessie ‘gezond opgroeien’ over eten en bewegen met je kindje. Voor
de meeste van deze activiteiten vragen we je om op voorhand in te schrijven.
Informatie en advies
Heb je een vraag die te maken heeft met gezinsondersteuning, bv. over voeding,
verzorging, opvoeding of kinderopvang? Op vrijdagvoormiddag kan je daarvoor
zonder afspraak terecht in het Huis van het Kind.
Elke 2de en 4de vrijdag van de maand is er een medewerker van Kind & Gezin
aanwezig, en op de andere vrijdagen staat een professional van een andere dienst
voor je klaar. Zij helpen je zeker op weg.

Meer weten over het aanbod?
W www.huisvanhetkindhoogstraten.be | E huisvanhetkind@hoogstraten.be.
Adres Heilig Bloedlaan 252C te Hoogstraten
Neem ook een kijkje op de nieuwe Facebookpagina van Huis van het Kind Hoogstraten
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VRIJWILLIGER IN DE KIJKER

Vrijwilliger in de kijker:

Filip
Declercq
Filip Declercq, die in Meerle woont, is sinds
enkele jaren vrijwilliger bij Praatpunt.
Daarbij engageert hij zich zo’n twee uur
in de week om in gesprek te gaan in het
Nederlands met mensen met een migratieachtergrond. Filip staat open voor nieuwe
mensen en vindt het belangrijk om contact
te leggen: “Het boeit mij om te weten hoe
mensen in het leven staan en hoe het leren
van een taal hen leidt tot een grotere zelfstandigheid.”

Filip, je zet je in voor Praatpunt. Waaruit bestaat je vrijwilligerswerk en wat zijn je taken?

Bedankt voor dit interview, Filip. Had je zelf nog
graag iets kleins toegevoegd?

“Bij Praatpunt zijn we met zo’n 15 vrijwilligers en zijn er wekelijks 6 tot 12 anderstaligen. We praten er elke week Nederlands
met mensen die anderstalig zijn. We laten de mensen praten en
gaan in gesprek met hen over hun leven, over wat ze vroeger
deden en over hoe ze hun toekomst zien. Dat is belangrijk, want
als je een nieuwe taal goed kunt beheersen, dan groeit je zelfstandigheid en zelfredzaamheid.”

“Wat belangrijk is om te weten, is dat je verschillende
soorten vrijwilligerswerk hebt. Bij Praatpunt heb je een
vast moment in de week waar je Nederlands kan praten
met anderstaligen en het blijft ook echt vrijblijvend. Als
je niet kan deze week, dan is dat niet erg. Dan kom je niet
en komt er iemand anders. Zo heb je ook nog tijd voor
andere engagementen, of voor familie, vrienden en andere
ontspanning.”

Waarom ben je aan vrijwilligerswerk gaan doen?
“Ik ben nu in mijn tweede jaar bij Praatpunt. Daarnaast ben ik
nog vrijwilliger bij andere organisaties. Toen ik nog aan het werk
was, vroeg ik me af hoe ik mijn tijd kon vullen eens ik op pensioen was. Vanuit de stad heeft iemand me dan in de richting
van vrijwilligerswerk bij Praatpunt geleid. Ik ben dan eens gaan
meedoen en vond dat wel leuk. Ik heb nu ook een vriend meegenomen naar Praatpunt om er eens kennis mee te maken. En die
is ook geïnteresseerd!”
Hoe word je als vrijwilliger ondersteund?
“Kris en Chris zorgen voor de opvang en de ondersteuning. Zij
zijn heel joviaal en open. Je wordt daar echt warm ontvangen.
Maar de ondersteuning komt natuurlijk ook van de mensen die
de taal willen leren.”
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“Ik heb al mensen aangesproken over Praatpunt die dit
misschien ook wel leuk zouden vinden. Iemand die graat
praat, maar vooral goed kan luisteren, een open persoonlijkheid heeft en interesse heeft in anderen past zeker
bij ons. Het is een verbreding van je wereldbeeld en het
is heel boeiend om te achterhalen hoe mensen met een
andere achtergrond in het leven staan of hier beland zijn.”

WELZIJN
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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’.

Workshop goochelen

Tentoonstelling |
Handwerk van ‘de handige handjes’

Wanneer Maandag 4 april 2022 van 13.30 tot
16.00 uur
Locatie Lindendreef 1B, Hoogstraten
Organisator Jeugddienst Hoogstraten
Prijs € 8
Info en inschrijven
hoogstraten.ticketgang.eu

Wanneer Van vrijdag 4 maart 2022 tot maandag 4 april 2022 van 10.00 tot 16.00 uur
Waar Lokaal dienstencentrum, Jaak Aertslaan
4, Hoogstraten
Organisator LDC Stede Akkers
Gratis
Info E dienstencentrum@hoogstraten.be,
T 03 340 16 30
Wandelzoektochten Broederlijk Delen
Wanneer Van vrijdag 4 maart 2022 tot
maandag 18 april 2022
Waar 4 wandelroutes met als vertrekpunten:
• Begijnhofkerk Hoogstraten
• Kerk Meer
• Kerk Rijkevorsel
• Kerk Sint-Jozef Rijkevorsel
Organisator Pastorale eenheid St-Franciscus
Gratis
Info E greetuydens@sintfranciscus.com
T 0471 063 118
Fopperkesfuif
Voor kinderen van de lagere scholen
Wanneer Vrijdag 1 april 2022
Van 18.30 tot 21.00 uur
Waar Chirozaal, Ulicotenseweg 2, Meerle
Organisator Gezinsbond Meerle en Meersel-Dreef
Prijs € 2,50 als je vooraf inschrijft
€ 10 aan de kassa
Info meerle.gezinsbond.be
E gezinsbondmeerle2013@gmail.com
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

Expo | Earth Girls
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. Een verzameling
momenten uit een leven.
Wanneer Van 3 april tot 26 juni
Waar Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9, Hoogstraten
Organisator Stedelijk Museum
Gratis
Info www.hoogstraten.be/museum
museum@hoogstraten.be | 03 340 19 80
Wandelzoektocht
De paashaas is verdwenen
Wanneer Van maandag 4 tot zondag 17 april
Waar De Meerpaal, Terbeeksestraat 6, Meer
Organisator KWB Meer
Gratis
Tennis 5-daagse TC De Vrijheid
Wanneer Van maandag 4 april tot en met
vrijdag 8 april 2022 van 08.30 tot 16.45 uur
Waar TC De Vrijheid, Achtelsestraat 72,
Hoogstraten
Organisator Vlieg Hoogstraten
Prijs € 22
Info hoogstraten.ticketgang.eu
Cursus | Flora in eigen streek
Wanneer Theorielessen: op maandag 4 en
11 april 2022 van 19.00 tot 22.00 uur
Excursies: op zaterdag 16 april 2022 van
09.30 tot 12.00 uur en op zaterdag 7 mei
2022 van 13.30 tot 16.00 uur
Locatie De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator Natuurpunt Markvallei
Prijs € 36 voor leden, € 66 voor niet-leden
Info en inschrijven
bc.deklapekster@natuurpunt.be
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Vliegje maakt een vertelwandeling
met Elfje Fien
Wanneer Donderdag 7 april 2022 van 09.00
tot 15.00 uur
Locatie Gelmelstraat 62, Hoogstraten
Organisator Vlieg Hoogstraten
Prijs € 8
Info en inschrijven
hoogstraten.ticketgang.eu
Sterrendag – G-sport
Wanneer Donderdag 7 april 2022
van 09.00 tot 15.00 uur
Waar Gelmelstraat 62, Hoogstraten
Organisator Vlieg Hoogstraten
Prijs € 10
Info | inschrijven hoogstraten.ticketgang.eu
Spelletjesmiddag
Wanneer Zaterdag 9 april 2022 van 13.30 tot
16.00 uur
Waar Meerdorp 36, Meer
Organisator Steunpunt Vrijetijd
Gehandicapten Kempen
Prijs € 5
Info steunpuntvrijetijd@kvg.be
Garageverkoop KWB Meerle
Wanneer Zondag 10 april 2022 van 9.00 tot
16.00 uur
Waar Gemeenteplein 1, Meerle
Organisator KWB Meerle
Gratis
Info kwbmeerle@gmail.com
Opening toeristisch seizoen
Elk jaar geeft Hoogstraten in april de aftrap
van het zomerseizoen. Een groot feest in bruisend Hoogstraten. Dat doen we dit jaar ook,
op 10 april. Kom zeker een kijkje nemen!
Wanneer Zondag 10 april 2022
Waar Vrijheid 149, Hoogstraten
Organisator VisitHoogstraten
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Gratis
Info www.visithoogstraten.be
Veldrijden
Voor kinderen van 12 tot 14 jaar
Wanneer Van 10 april tot 15 april 2022
Waar Vrijheid 234, Hoogstraten
Organisator Sporta-federatie vzw
Prijs € 295
Info E kampen@sporta.be T 014 54 80 72
Voetbal
Voor kinderen van 10 tot 13 jaar
Wanneer Van 10 april tot 15 april 2022
Waar Vrijheid 234, Hoogstraten
Organisator Sporta-federatie vzw
Prijs € 295
Info E kampen@sporta.be T 014 54 80 72
Frans & Fun
Voor kinderen van 9 tot 11 jaar
Wanneer Van 10 april tot 15 april
Waar Vrijheid 234, Hoogstraten
Organisator Sporta-Vakantie vzw
Prijs € 315
Info E kampen@sporta.be T 014 54 80 72
Zeemeerminnen
Voor kinderen van 8 tot 11 jaar
Wanneer Van 10 tot 15 april 2022
Waar Vrijheid 234, Hoogstraten
Organisator Sporta-Vakantie vzw
Prijs € 355
Info E kampen@sporta.be
T 014 54 80 72
Stedelijk Museum - Wie is het?
Op het Begijnhof zet het Stedelijk Museum
Hoogstraten een gigantische ‘Wie is het?’
voor je klaar. Ga op zoek naar Hoogstraatse
historische figuren zoals graaf Antoon de
Lalaing en begijn Johanna van den Wijngaard
en kroon jezelf tot de enige, échte Wie is
het?-kampioen.
Voor kinderen van 6 tot 11 jaar
Wanneer Zondag 10 april 2022 en van 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
Kleutersportstage
‘De verdwaalde paashaas’
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar
Wanneer Van 11 tot 15 april 2022
Waar Terbeeksestraat 6A, Meer
Organisator Jeugddienst Hoogstraten
Prijs € 23
Info en inschrijven hoogstraten.ticketgang.
eu

Bal en omni-Fun

Inclusieweekend | Lentekriebels

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Wanneer Van 11 tot 15 april 2022
Waar Terbeeksestraat 6A, Meer
Organisator Jeugddienst Hoogstraten
Prijs € 22
Info | inschrijven hoogstraten.ticketgang.eu

Voor kinderen zonder beperking van 4 tot
12 jaar. Voor kinderen met beperking zonder
leeftijdsgrens.
Wanneer Zaterdag en zondag 23 en 24 april
2022
Waar Kolonie 41A, Wortel
Organisator De Slinger
Prijs € 25 voor één dag, € 50 voor het ganse
weekend
Info E deslinger@live.be T 0476 58 49 65

Workshop ‘Metsen’
Voor kinderen van 9 tot 12 jaar
Wanneer 11 april 2022
Waar Karel Boomstraat 44, Hoogstraten
Organisator Jeugddienst Hoogstraten
Prijs € 8
Info | inschrijven hoogstraten.ticketgang.eu
Tennis 2-daagse TC De Langenberg
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Wanneer 14 en 15 april 2022
Waar Langenberg 44, Wortel
Organisator Jeugddienst Hoogstraten
Prijs € 16
Info | inschrijven hoogstraten.ticketgang.eu
Vliegje op bezoek bij de kinderboerderij
Voor kinderen van 4 tot 7 jaar
Wanneer Vrijdag 15 april 2022
Waar Gelmelstraat 62, Hoogstraten
Organisator Jeugddienst Hoogstraten
Prijs € 10
Info | inschrijven hoogstraten.ticketgang.eu

Garageverkoop KWB Meer
Wanneer Zondag 24 april 2022 van 9.00 tot
16.00 uur
Waar Meer
Organisator KWB Meer
Gratis
Info E roger.embrechts@telenet.be
T 03 315 02 98
Infoavond | Kleinschalige detentie
Wanneer Woensdag 27 april 2022 om 19.30
uur
Waar Buizelstraat 11, Hoogstraten
Organisator Rondom Prison
Gratis
Info en inschrijven
avansa-kempen.be/rondom-prison

Strawberry Hockey Cup
Vriendschappelijk hockeytoernooi voor jong en
oud. Ook niet-leden zeer welkom!
Wanneer Van vrijdag 15 t/m zondag 17 april
2022
Waar Gelmelstraat 62, Hoogstraten
Organisator Hockeyclub Noorderkempen
Info www.hcnk.be
Lezing | Natuureducatie
door de jaren heen
Wanneer Vrijdag 22 april 2022 om 20.00 uur
Waar De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator Natuurpunt Markvallei
Gratis
Info www.natuurpunt.be
Concert | BorderBrass meets
Tommy Verschoore
Wanneer Zaterdag 23 april 2022 om 20.00
uur
Waar Rabboenizaal, Lindendreef 37, Hoogstraten
Organisator Brassband BorderBrass
Prijs € 13
Info E borderbrass@telenet.be
T 33141546

Culinaire fietsroute 2022
Met de culinaire fietsroutes geniet je niet
alleen van de mooiste plekken in en rond
Hoogstraten, maar je schuift onderweg ook
aan voor een smakelijk menu.
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
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
Concert | HURORAM
Wanneer Zaterdag 30 april
Waar Rabboenizaal, Lindendreef 37,
Hoogstraten
Organisator GC Hoogstraten
Prijs € 25
Info | inschrijven hoogstraten.ticketgang.eu
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Hoogst hartelijk
in beeld
Gouverneur
op bezoek
Op 18 maart brachten gouverneur Cathy Berx en de
deputatie van de provincie
Antwerpen een werkbezoek
aan onze stad. Het stadsbestuur had de gelegenheid
om met de gouverneur
vrijuit van gedachten te
wisselen over actuele
thema’s, zoals de opvang
van Oekraïense ontheemden, grensoverschrijdende
hulpdiensten, de overlast
van vuurwerk, enz.

Pyamadag
Zieke kinderen missen niet alleen de les. Ze
missen ook de vele leuke momenten die je op
school beleeft. Daarom staken de Hoogstraatse
basisscholen op vrijdag 11 maart alle zieke leerlingen een hart onder de riem met de Pyamadag.
Op de foto de mooi uitgedoste leerlingen van
basischool De Meerpaal in Meer.
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Hoogstraten
oefent
rampscenario
Nog nooit hebben in Hoogstraten zoveel voertuigen van de hulpdiensten
rondgereden als op 8 maart. Het
betrof gelukkig slechts een crisisoefening. Er was zogezegd een ontploffing geweest in de sporthal van
Het Spijker. Kinderen, leerkrachten,
personeel, brandweer, politie en
stadsdiensten lieten zien dat ze heel
goed kunnen samenwerken, mocht
er zich een echte ramp voordoen in
onze stad.

Goe bezig
In deze rubriek willen we deze maand niet één Hoogstratenaar of één organisatie in beeld brengen, maar wel ALLE
Hoogstratenaren die zich hebben geëngageerd om de vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen. Niet minder
dan 46 Hoogstraatse gezinnen hebben in totaal 196 opvangplaatsen aangeboden. Ook de scholen doen hun duit in
het zakje door tientallen slaapplaatsen aan te bieden. Hartelijk dank daarvoor. Onze burgers tonen zich daarmee
HOOGST HARTELIJK.
Welzijnsorganisatie ’t Ver-Zet-Je ontving ontzettend veel giften aan kledij en voeding, in die mate zelfs dat hun magazijnen ervan uitpuilen. Wil je toch nog de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze stad ondersteunen, dan
vragen wij je om een geldbedrag te storten op een rekeningnummer dat ’t Ver-Zet-je en stad Hoogstraten samen
beheren. Stort jouw gift aan ’t Ver-Zet-je op nummer BE 86 9731 4102 0250 (BIC: ARSPBE22). Vermeld daarbij
als mededeling: Oekraïne Hoogstraten.
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