JUNI 2022

HEILIG
BLOED
2022

INHOUD
3.

Vrijwilliger in de kijker

4.

Heilig Bloed

6.

Stratenloop

7.

Tuinrangers

8.

Samenleving

Bedankt, vrijwilligers!

10. VisitHoogstraten
12. Milieu
14. Berichten
17. Fotowedstrijd
18. Sportlaureaten
19. Vacatures
20. UiT in Hoogstraten
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
onthaal@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be

VOLG ONS OP
@StadHoogstraten
@VisitHoogstraten

Beste lezer
In mei organiseerden we voor de vrijwilligers van stad en
OCMW een dankfeest. We zijn heel blij dat we dit konden laten
doorgaan. Normaal gezien doen we dat elk jaar, maar… je kan
al raden welk virus er twee jaar lang een stokje voor stak.
Net tijdens de coronacrisis is gebleken dat we meer dan ooit
op elkaar aangewezen zijn. Dat we met een klein gebaar, een
beetje hulp hier en daar, het verschil kunnen maken voor onze
familie, buren en dorpsgenoten. Het enthousiasme en voortdurend engagement van onze vrijwilligers betekent voor vele
mensen een wereld van verschil, in het bijzonder voor kwetsbare mensen, kinderen en ouderen. Ook nu vrijwel alles weer
zijn normale gangetje gaat, blijven we enorm dankbaar voor
het werk dat onze vrijwilligers verrichten. Zij maken de faam
van Hoogstraten als hoogst hartelijke stad waar. Een stad
waar het fijn is om te leven, om te werken en te ontspannen.
Vaak blijven onze vrijwilligers onzichtbaar, omdat wat ze doen
zo diepgeworteld is in onze maatschappij dat het vanzelfsprekend lijkt te worden. Maar vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend! Nee, het is van onschatbare waarde. Alleen al bij
de stad, het woonzorcentrum, het lokaal dienstencentrum en
onze partners zijn er meer dan dertig verschillende vormen
van vrijwilligerswerk. Daarnaast telt Hoogstraten ook heel wat
verenigingen en organisaties die op vrijwilligers draaien. Ken
je Jos Willekens van de Fietsbieb al? Deze maand is hij onze
vrijwilliger in de kijker. Op de pagina hiernaast leer je hem én
de Fietsbieb wat beter kennen.
Vrijwilligers zijn onze superhelden. Wist je dat Bo de superhero al enkele jaren de mascotte is van onze vrijwilligers? Wil
je zelf ook een superheld worden? Zet je je graag in om van
jouw buurt of jouw omgeving een betere plek te maken? Ben
je bekommerd om je medemens die een steuntje in de rug kan
gebruiken? Neem dan zeker contact op met onze collega’s van
de dienst vrije tijd door een mailtje te sturen naar
vrijwilligers@hoogstraten.be.
Heel veel leesplezier toegewenst
Jouw stadsbestuur
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Vrijwilliger in de kijker

Jos
Willekens
Fietsbieb van Hoogstraten
Waarom ben je vrijwilliger
geworden?
“In oktober 2019 las ik dat ze in
Hoogstraten een Fietsbieb zouden
opstarten. Onmiddellijk dacht ik: wat
een leuk initiatief. Ik was thuis al veel
met fietsen bezig, sleutelde regelmatig
aan de fietsen van mijn kinderen en
kleinkinderen. Vorig jaar ben ik met
pensioen gegaan en ik zocht dus een
fijne tijdsbesteding. Ik ging naar een
eerste infovergadering en ben dan
mee in de vrijwilligersploeg gestapt.”
Hoe werkt de Fietsbieb eigenlijk?
“In de Fietsbieb lenen we goedkope
kinderfietsen uit aan kinderen tot en
met 12 jaar. Dit aan de schappelijke
prijs van 20 euro per jaar. We zijn er
voor iedereen. Zo komen grootouders
soms een fietsje halen voor als de
kleinkinderen bij hen zijn. Tegelijkertijd
is de Fietsbieb ook een heel sociaal
project: voor kinderen die het thuis
financieel niet breed hebben, voorzien
we fietsen aan de helft van de prijs. “
Waaruit bestaat je vrijwilligerswerk en je taken?
“Onze hoofdtaak is om gebruikte fietsen te herstellen om ze vervolgens uit
te kunnen lenen. We werken hiervoor
samen in een vrijwilligersteam van 6
personen: 5 techniekers – waaronder
ikzelf - en May, die het grootste deel
van de administratie op haar neemt.”

“Uiteraard moeten al de fietsen die
binnenkomen steeds worden nagekeken. Samen met de vrijwilligers spreken we dan maandelijks een dag af
waarop we goed kunnen doorwerken.
Tegen dat de Fietsbieb opengaat doen
we de nodige herstellingen en vervangingen aan de fiets. Wanneer alle
fietsen klaar zijn, doe ik ook nog de
registratie. Elke fiets krijgt een uniek
nummer en een sticker van de Fietsbieb. Alles is piekfijn in orde tegen dat
we opengaan: verlichting, remmen,
versnellingen… En we poetsen de fiets
nog goed op zodat hij er terug netjes
uitziet. “
Waarom is dit vrijwilligerswerk op
jouw maat gesneden?
“Ik ben praktisch aangelegd en heb
zelf kleinkinderen waardoor ik weet
dat ze snel uit hun fiets groeien. Ook
besef ik dat de aankoop van een nieuwe fiets niet voor elk gezin is weggelegd. Ik weet hoeveel tweedehandsfietsen er op het internet circuleren. Die
fietsen zijn vaak nog in degelijke staat,
maar je hebt de technische kennis
nodig om ze fietsklaar te krijgen. Er
schuilt dus best wel wat werk achter de Fietsbieb, maar ikzelf zie dat
eigenlijk niet echt als een probleem. Ik
beschouw het eigenlijk als een hobby.”
Op welke manier geeft jouw vrijwilligerswerk jou voldoening?

“De grootste voldoening halen we uit
het openingsmoment, wanneer een
kind een fietsje gekozen heeft en daar
heel blij mee is. Je hebt hen aan dat
fietsje geholpen en dat bezorgt je een
goed gevoel. Ik vind ook dat ik een
interessante en nuttige tijdsbesteding
heb gevonden binnen de Fietsbieb. Het
technisch bezig zijn met de fietsen, elkaar technische dingen bijleren, geeft
ook heel wat voldoening.”
Wil je zelf nog iets toevoegen?
“Ik vind het initiatief van de Fietsbieb
geweldig. Hopelijk kan dit interview
toch ook weer een bijdrage leveren
om de Fietsbieb weer wat bekender
te maken. Hoe meer mensen hun
niet-gebruikte fietsen aan ons willen
schenken, hoe meer kinderen we aan
een fietsje kunnen helpen. En hoe
meer fietsen we kunnen uitlenen, hoe
meer kinderen we gelukkig maken.”

Meer info
• De Fietsbieb van Hoogstraten
is elke tweede zaterdag van de
maand geopend in de Karel Boomstraat 44 tussen 9.30 en 11.30
uur.
• www.hoogstraten.be/fietsbieb
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De Heilig
Bloedfeesten

komen er weer aan!
Programma Heilig Bloed 2022
12 juni – Eerste zondag
9.30 uur		
Hoogmis met de Gregoriaanse schola en de dames
		
van het Piuskoor
		
Voorganger: Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop
		van Hasselt
11.15 uur
Processie in noordelijke richting
		
Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk
13.00 uur
Kermis

Maandag 13 juni – Kermis
16.30 uur

Familiedag op de kermis

Woensdag 15 juni
Jaarmarkt, kermis en stratenloop
17.00 uur
Jaarmarkt en opening kermis
18.30 uur
Stratenloop – meer info en inschrijven via
		www.hoogstraten.be/stratenloop
19.00-22.00 uur Light a candle (kaarsje branden) in de Begijnhofkerk
19.00- 01.00 uur Liveoptredens en Heilig Bloedfestival met DJ’s

Donderdag 16 juni – Sacramentsdag
10.00 uur
Hoogmis
17.00 uur
Vespers (gezongen avondgebed) in het
		koorgestoelte

Zondag 19 juni – Tweede zondag
9.30 uur Hoogmis met de Gregoriaanse schola en de dames van het
PiuskoorVoorganger: Wim Selderslaghs, vicaris van de Kempen
11.15 uur
Processie in zuidelijke richting langs
		
woonzorgcentrum Stede Akkers
		
Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk
4 STEDENBAND

13.00 uur

Kermis

Meer info:
www.visithoogstraten.be/heiligbloedfeesten
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Hoogstraten houdt haar tradities in
ere. Jaarlijks, op de eerste en de tweede zondag na Pinksteren, gaat de Heilig
Bloedprocessie uit. Wist je dat de Heilig
Bloedprocessie in 2008 werd uitgeroepen tot Vlaams Cultureel Erfgoed?
Kom op 12 en 19 juni genieten van de
gezellige sfeer en de onvervalste Kempische devotie tijdens de Heillig Bloedprocessie.
We vieren niet enkel op deze beide zondagen feest, maar alle dagen ertussen
ook! Heb je zin in ambiance? Kom dan
naar het centrum van Hoogstraten!

HEILIG BLOED

Verkeer in goede banen
tijdens de festiviteiten

Waarom een Heilig Bloedverering in Hoogstraten?
Volgens de legende vond in de 14de
eeuw een mirakel plaats in Boxtel.
Tijdens een eucharistieviering stootte
priester Eligius van den Aker de kelk
met witte wijn om. Op het altaardoek
verschenen rode vlekken. Voor Eligius
stond het vast: de wijn was veranderd
in het bloed van Jezus. Na zijn dood
werd Boxtel een bedevaartplaats en
werd er een Heilig Bloedkapel in de
Sint-Petruskerk gebouwd om de bebloede doeken te bewaren.
In de 17de eeuw, tijdens de godsdienstoorlogen, werden de doeken uit
veiligheidsoverwegingen naar België
overgebracht. In 1652 belandden ze in
Hoogstraten. Ze worden er sindsdien
vereerd. Hoogstraten beschikt dus al
370 jaar over deze kostbare relikwie.

De Heilig Bloedprocessie
Op 26 mei 1652 ging voor de eerste
keer de Heilig Bloedprocessie uit in
Hoogstraten met vaandels en het
Heilig Sacrament. Sindsdien is deze
processie voortdurend uitgebouwd.
Meer informatie over de processie
vind je op www.processiesvandenoorderkempen.be/processies/hoogstraten

Wie is het?
Wat rust nodig na de gezellige drukte
op de Vrijheid? Op het Begijnhof staat
de Wie is Wie? weer klaar op de zondagen en de woensdag van de Heilig
Bloedweek. Ga op zoek naar Hoog
straatse historische figuren als graaf
Antoon De Lalaing en begijn Johanna
van den Wijngaard en kroon jezelf tot
kampioen.

• Aangepaste verkeerssituatie
Tijdens de Heilig Bloedweek zijn er
verschillende verkeerswijzigingen in
en rond het centrum van Hoogstraten. In de kermiszone geldt gedurende de Heilig Bloedweken een
beperkte doorgang. Tijdens het opstellen van de kermis, de processie,
kermis, jaarmarkt en stratenloop
zal er een volledig doorgangsverbod
zijn op de Vrijheid.
Je vindt de verkeersplannen op
www.hoogstraten.be/verkeershinder.
• Openbaar vervoer
Tijdens de hele feestperiode wijzigt
de dienstverlening van De Lijn. De
Lijn bedient bepaalde haltes niet,
sommige haltes worden verplaatst.
Voor de exacte locaties en uren kan
je terecht op de website van De Lijn.

Meer info:
Evenementenloket | 03 340 19 53 | evenementen@hoogstraten.be
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SPORT

37e Stratenloop
Hoogstraten
15 juni 2022
Weet jij waar Hoogstraatse atleten al meer dan twee
jaar naar uitkijken? Dat is niet moeilijk. Het is al geleden van 19 juni 2019 dat er nog een èchte Hoogstraatse stratenloop plaatsvond. Maar nu kan het
eindelijk weer.
Op woensdag 15 juni om 18.30 uur geven wij het startschot voor de
37e editie van Stratenloop Hoogstraten. Iedereen is welkom, van jong
tot oud. Er is voor jou zeker ook een afstand die je ligt.
Er wordt gelopen in volgende reeksen:
• 500m voor het 1e tot 3e leerjaar
• 1200m voor het 4de tot 6de leerjaar
• 5 of 10 km jogging (je hebt de keuze: met of zonder tijdregistratie)
• 10 km wedstrijd met tijdregistratie

Praktisch
• Op www.hoogstraten.be/stratenloop vind je alle info en kan je

•

online inschrijven.
Opgelet! Het voorinschrijftarief geldt enkel voor wie online
inschrijft en dit ten laatste op zondag 12 juni.
Ter plaatse inschrijven kan enkel op volgende momenten:
- Maandag 13 juni tussen 18 en 20.00 uur bij VisitHoogstraten
(kelder historisch stadhuis)
- Woensdag 15 juni vanaf 15.00 uur in zaal PAX
(Dr. Versmissenstraat 3, Hoogstraten)
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Goe
Bezig
De Hoogstraatse Spurters mogen samen met Bicycle Club Hoogstraten de
komende jaren twee nationale kampioenschappen organiseren: het kampioenschap voor nieuwelingen in 2023 en het
kampioenschap voor junioren in 2025. Zo
zetten deze twee dynamische verenigingen Hoogstraten nog sterker op de kaart
als wielerstad.
In 2021 was Hoogstraten ook al gaststad voor het BK voor aspiranten. De
goede organisatie van die wedstrijd was
ongetwijfeld een argument om ook de
kampioenschappen in 2023 en 2025 aan
Hoogstraten toe te kennen.

TUINRANGERS

Dieren hebben het moeilijk en mensen kreunen onder warme, droge zomers. Een tuin vol natuur
is een deel van de oplossing. Natuurvriendelijk tuinieren is verrassend eenvoudig.
Heb je toch nood aan tips?
Nodig eens een Hoogstraatse Tuinranger uit in je “hofke”. Hij/zij zet je met
veel plezier op weg en geeft je tips
om aan de slag te gaan. Helemaal op
maat van jouw tuin. Het advies van de
Tuinranger is volledig gratis, wist je
dat? Geen reden om te twijfelen dus.

Gratis tuinadvies van een
Tuinranger,
wat houdt dat in?
Eerst luistert de Tuinranger naar jou.
Wat verlang jij van je tuin? Rust en privacy? Ruimte om te ravotten of te barbecueën? Opstaan met een zingende
merel en een handje vol bessen? Hou
je van wild of eerder van strak? En hoe
vaak wil je in je tuin werken.
Dan neemt de Tuinranger de tijd om
samen met jou naar je tuin te kijken.
Wat vertelt jouw bodem, waar is het
zuiden en waar heb je last van inkijk?
Maar ook: wat vinden de vogels en de
bijtjes eigenlijk van deze tuin? Vinden
ze er iets te eten? Kunnen ze zich
ergens verstoppen?

De Tuinranger geeft advies op maat,
bijvoorbeeld:
• Keuzehulp bij struiken en bomen
die je nooit meer moet snoeien
• Een bloemenweide die meer is dan
“lang gras”
• Een volgeboekt bijenhotel en
bewoonde nestkastjes
• Mooie bodembedekkers die wél
groeien in de schaduw
• Een vijvertje vol leven, met helder
water
• De planten die het wél goed doen in
jouw tuingrond.
Na twee uur ter plaatse krijg je een
duidelijk geschetste plattegrond van
je toekomstige tuin. Je ontvangt ook
een set handige adviesfiches. En dat
allemaal gratis! Je kan direct zelf aan
de slag. Of je trekt ermee naar je tuinaannemer of -architect.

Wie zijn
de Hoogstraatse
Tuinrangers?
De Tuinrangers zijn gepassioneerde hobbytuiniers met een
hart voor de natuur. Als vrijwillige tuinadviseurs willen ze
bijdragen aan een biodiverse en
klimaatrobuuste buurt.
Het Tuinrangerproject is een initiatief van de Vlaamse overheid.
De lokale werking wordt gefinancierd door stad Hoogstraten.
De Tuinrangers worden opgeleid
en blijvend ondersteund door
Inverde, het opleidingscentrum
van Natuur en Bos.

Hoe vraag ik gratis advies
aan een Tuinranger?
Surf naar www.tuinrangers.be en klik
rechtsboven op de groene knop.
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SAMENLEVING

Digitale
oefenkansen
in het
Digidakcafé
In juni ontvangen de vrijwilligers van Digidak je
met open armen op het gloednieuwe Digidakcafé.
Het Digidakcafé is geen opleiding of één-op-één
hulp, wel is het een fijn informeel samenkomen
waar alle vrijheid is om digitale uitdagingen en
ontdekkingen te delen met elkaar. Het Digidakcafé
is er voor iedereen die zich nog onzeker voelt in
de digitale wereld en op zoek is naar oefenkansen voor zijn of haar digitale vaardigheden in een
ongedwongen, behulpzame sfeer.
Tijdens het Digidakcafé staat het delen van kennis
en ervaringen centraal, hoe pril die ook zijn. Zowel
de deelnemers als begeleiders dragen bij aan de
oplossingen. Beschouw het als een “Praatpunt
voor technologie”. Het Digidakcafé geeft je de kans
om jouw digitale kennis bij te schaven en te delen.
Maar uiteraard zijn de Digidak-vrijwilligers van de
partij om je te ondersteunen en te helpen. Breng
je eigen toestel mee en schuif gezellig mee aan
tafel!

Praktisch
Gratis – inschrijven is niet nodig
Dinsdag 7 en 21 juni in LDC Stede akkers
Woensdag 15 en 29 juni in Klooster Meer
We starten telkens om 13.00 uur.
Twijfel je of het Digidakcafé iets voor jou is? Neem
gerust contact op via 03 340 19 57.
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Wat vind jij van
de buitenschoolse
kinderopvang?
Geef je mening via onze online bevraging!
Tot en met 15 juni kan je als ouder meedoen aan een online bevraging over de vernieuwingen binnen de buitenschoolse kinderopvang. Geef je mening via www.hoogstraten.be/bko-bevraging.
Het invullen van de vragenlijst neemt zo’n 20 minuten in beslag.
Zowel ouders die gekend zijn met de buitenschoolse kinderopvang van Ferm als ouders die nog geen gebruik maken van deze
opvang kunnen de vragenlijst invullen. De resultaten helpen de
buitenschoolse kinderopvang bij te sturen en de toekomst mee
vorm te geven.
Volgend schooljaar worden ook de kinderen bevraagd en zal
er per school een participatiemoment plaatsvinden waarbij de
resultaten verder worden uitgediept samen met een groepje
ouders.

Meer info
Jeugddienst stad Hoogstraten
T 03/340 19 52
M Maartje.VanPoppel@hoogstraten.be

SAMENLEVING

Woonzorg,
iets voor jou later?
Wat als je ouder bent en je niet meer thuis kan wonen? Kan de
stad je dan een warme thuis aanbieden? Kom alles te weten
over ons woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en de bejaardenwoningen tijdens een van onze infomomenten in juni:
• 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
• 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

gezocht

slogans voor
de nieuwe campagne
rond
mentaal welzijn
Samen met de bekendmaking van het hulpaanbod zal er ook
een nieuwe campagne rond mentaal welzijn worden uitgewerkt
en gelanceerd. Daarmee willen we geestelijke gezondheid en
mentaal welzijn breder onder de aandacht brengen en meer bespreekbaar maken. Heb je een goede slogan voor deze nieuwe
campagne? Stuur ze voor 1 juli 2022 via mail naar samenleving@hoogstraten.be.

Ben jij actief in
de geestelijke
gezondheidszorg?
Meld je bij de stad en kom op
onze website terecht
In Hoogstraten is er een breed en divers hulpaanbod voor mensen die mentaal niet lekker
in hun vel zitten. Er zijn heel wat coaches,
(psycho-)therapeuten, psychologen en psychiaters actief. Dat is fantastisch. Alleen vinden
vele mensen de Hoogstraatse hulpverleners
niet goed terug… Uit een bevraging blijkt dat dit
aanbod op heel verschillende manieren wordt
bekend gemaakt en dat het vaak ook onduidelijk is wie welke hulp biedt.
Daarom wil de stad het lokale aanbod rond
mentaal welzijn op zijn website bundelen. Samen willen we er zo voor zorgen dat alle Hoogstraatse inwoners met een hulpvraag snel en
eenvoudig gepaste hulp vinden op één plaats.
Maar we beschikken momenteel niet over een
volledig overzicht. Daarom deze warme oproep:
ben je actief in de sector van geestelijke gezondheidszorg of mentaal welzijn in Hoogstraten? Meld je dan aan bij de stad. Je kan je gegevens bezorgen via het webformulier op www.
hoogstraten.be/hulpaanbod-mentaal-welzijn.
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Ontdek het verhaal van Wortel-Kolonie
met de gloednieuwe podcast

‘Aan de rand van het Land’
Vorig jaar werd Wortel-Kolonie als
eerste cultuurlandschap in Vlaanderen
erkend tot UNESCO werelderfgoed.
Toch kennen weinig mensen het échte
verhaal achter de voormalige landloperskolonie. Wat maakt Wortel-Kolonie
juist zo uniek? En wat speelde er zich
vroeger af? In de gloednieuwe podcast
‘Aan de rand van het land’ neemt
Lieven Van Gils je mee doorheen deze
verborgen geschiedenis.

Ontmoet Danny,
bakkersknecht
‘Aan de Rand van het Land’ gaat over
mensen, mensen van alle rang en
stand, uit alle soorten families en uit
alle lagen van de bevolking. Het gaat
over mensen die tegenslagen kenden,
die uit de boot vielen. Het gaat over
mensen aan de rand van het land...
mensen die in de Kolonie belandden.

De Mosten viert feest
op 2 en 3 juli!

Kom jij mee de zomer aftrappen bij recreatiedomein De Mosten?
Wist je dat De Mosten opnieuw de Blauwe Vlag heeft gekregen voor
de kwaliteit van haar zwemwater. Op zaterdag 2 en zondag 3 juli
viert wij feest. Kom genieten van dit feestelijk weekend en leef je uit
op tal van springkastelen, waterattracties of geniet van een heerlijk
drankje met sfeervolle muziek. Bovendien hebben we nog een leuke
verrassing in petto! Alle Hoogstratenaren mogen gratis binnen op 2
en 3 juli. Hoogst hartelijk welkom!
10 VISITHOOGSTRATEN

Zo ook bakkersknecht Danny. Danny
wordt opgepakt wanneer hij dronken
in een bushok ligt te slapen. Hij is
vader van drie kinderen en heeft een
vrouw die thuis op hem zit te wachten.
Helaas wordt hij naar Wortel-Kolonie
gestuurd waar hij drie maanden zal
moeten werken. Verplicht te werken,
hard te werken, onder moeilijke omstandigheden en met strenge controle.

Luister waar je maar wil
via Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts
Waar je de podcast beluistert, bepaal
je helemaal zelf. Wil je de beleving
100% ervaren, beluister dan ‘Aan de
rand van het Land’ in het midden van
Wortel-Kolonie. Maar ook op de fiets,
tijdens het tuinieren, of thuis vanuit
je luie zetel is. ‘Aan de Rand van het
Land’ is een aanrader!

VISITHOOGSTRATEN

De zomerzoektocht
van het Davidsfonds
komt naar Hoogstraten
Hoogstraten, Baarle-Hertog/Nassau
en Merksplas verwelkomen je voor
de 36ste zomerzoektocht van het
Davidsfonds. Tijdens de zoektocht kom
je langs prachtig erfgoed en indrukwekkende landschappen.

Op stap met de kinderen? Dan kan je
kiezen voor de familiezoektocht. Deze
is iets toegankelijker dan de klassieke
route. Zo kan iedereen, van de kleinste
speurneuzen tot de oudste grootouders, deelnemen.

De zomerzoektocht bestaat uit drie
wandellussen in het centrum van
Hoogstraten, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Liever met de fiets? Geen
probleem, een fietslus verbindt de
verschillende locaties met elkaar. Wist
je trouwens dat je kans kan maken
op enkele mooie prijzen? Om kans te
maken op de grote prijzenpot dien je
alle zoektochten tot een goed einde te
brengen.

Doe mee!

Meer weten?
www.visithoogstraten.be

• De zomerzoektocht loopt vanaf dinsdag 21 juni tot en met woensdag 21
september 2022.
• Je haalt je deelnameformulier bij
VisitHoogstraten.
• Deelnemen kost 27 euro (25 euro
voor Davidsfondsleden). Hiervoor
krijg je een goodiebag met onder
andere de verschillende wandellussen, een uitgebreide streekgids en
enkele leuke gadgets.

Kom jij het vrijwilligersteam van

Hoogstraten in groenten & bloemen
versterken?

Goed nieuws! Na een pauze van twee jaar is Hoogstraten in groenten & bloemen terug. Op zaterdag 17, zondag 18 en
maandag 19 september wordt Hoogstraten opnieuw het toneel voor een indrukwekkende openluchttentoonstelling.
De realisatie van dit enorme project is alleen maar mogelijk dankzij de hulp van vele vrijwilligers. De organisatoren doen
via deze weg een oproep aan iedereen die graag een steentje wil bijdragen. Iedereen is welkom, met of zonder bloemschikervaring. Maar deze oproep richt zich ook uitdrukkelijk aan alle mannen die een handje willen toesteken bij de opbouw en
afbraak van de creaties.

Interesse? Bezorg dan je contactgegevens aan VisitHoogstraten.
E toerisme@hoogstraten.be | T 03 340 19 55
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Maak je eigen restaurant voor bijen
Wil je dat bijen echt kunnen genieten
van je tuin? Bied ze dan een volwaardig menu aan.
Bijen hebben vooral een samenspel
van bloeiende kruiden, struiken en
bomen nodig. Een bloemenmengsel
inzaaien is een lekker voorgerechtje of
dessert voor bijen. Bomen, struiken en
vaste planten vormen de hoofdschotel
die hen voorziet van voldoende nectar
en stuifmeel. Zo wordt een vierkante meter bloemen een paar kubieke
meter planten mét bloemen. Kies
voor bomen en heesters die goed zijn
voor bijen, want die leveren jarenlang
voedsel.
W www.weekvandebij.be

Wij willen alle wespen weg!
Nee toch liever niet
Het is weer zomer, heerlijk.
Niet alleen de mens geniet van het zonnetje en de
planten en bloemen die in
bloei staan, ook de typische
zomerdieren laten zich weer
zien. Bijen en wespen zijn
onze bondgenoten.
Wist je dat ze vele voordelen
hebben? We moeten dus niet
elk wespennest verdelgen.
En zonder de bijen kan de
mens niet bestaan, dus zorg
ervoor dat ze kunnen
genieten van je tuin…
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De gewone (of Duitse) wesp is van nature een vleeseter. En dat maakt hem nu
net zo belangrijk. De wesp vangt enorm veel insecten in onze (moes)tuin, waardoor het aantal min of meer onder controle blijft en we een pak minder verdelgingsproducten moeten gebruiken. Een tweede voordeel is dat ze enorm veel
huisvliegen en muggen vangen. Elke vlieg of mug die door een wesp gevangen
wordt, heeft geen kans meer om ons het leven zuur te maken. Wespen zijn dus
belangrijk voor het opruimen van schadelijke of hinderlijke insecten.

Toch veel hinder?
Dan kan de brandweer je helpen
Een wespennest dat ver weg in de tuin hangt, zal veel minder hinder opleveren
dan een nest bij de achterdeur. Een wespennest dat geen hinder oplevert voor
jezelf, je gezin of je huisdier(en) kan je best ongemoeid laten. Deze wespen kunnen hun taak in de natuur ongestoord vervullen. Als iemand in je gezin allergisch
is voor wespengif kan je wel beter het wespennest laten verwijderen. Dit risico
zal nooit opwegen tegen het voordeel van de natuur.
Via dit webformulier van hulpverleningszone Taxandria kan je een aanvraag doen
om een hinderlijk en/of gevaarlijk wespennest te laten weghalen door de brandweer: www.hvztaxandria.be/e-loket/aanvraag-wespenverdelging

MILIEU

EIKENPROCESSIERUPSEN
prikkelbare beestjes
Eikenprocessierupsen horen thuis in onze natuur, ook al zijn
ze prikkelbaar. Wist je dat ze door een verstoord natuurlijk
evenwicht onvoldoende natuurlijke vijanden hebben? Dit is de
reden dat ze met heel veel zijn en ze tot gezondheidsklachten
kunnen leiden, wat niet de bedoeling is.
Binnen de werking van de stad gaan
we ook aan de slag met de resultaten
van het project.

Wat doet stad Hoogstraten om dit te voorkomen?
Om te beginnen, stapten we mee in
het Europese LIFE Eikenprocessierups-project. Specialisten zoeken uit
hoe we de natuurlijke vijanden van de
rupsen kunnen versterken. Veel van de
studies worden in onze stad uitgevoerd. Zo kunnen we meteen profiteren van de resultaten. We krijgen ook
begeleiding en advies bij het processierupsenbeheer in onze stad.
Het doel is dat het aantal rupsen
onder controle blijft en ze hierdoor
weinig of geen hinder meer veroorzaken. Concreet wordt er ingezet op 3
pistes van natuurlijke bestrijding:
• Mezen
• Sluipwespen en sluipvliegen
• Grote poppenrover (kever)
Wil je meer info over één van deze
methodes? Je kan alles nalezen op
https://eikenprocessierups.life/.

Wat doen onze diensten
dan concreet?
a. We zetten in op meer natuurlijke
vijanden door het beheren van
kruidenrijke bermen. We maaien daarom met een ecologische
maaier. De zuigkracht van dit type
toestel op de bodem is veel lager
waardoor insecten minder mee opgezogen worden en ter plaatse in de
berm blijven. Daarnaast worden de
bermen onder de eiken niet in het
voorjaar gemaaid om de natuurlijke
bestrijders niet weg te jagen.
b. We hangen nestkastjes op in de
eiken langs gemeentewegen.
Ondertussen hebben we meer dan
300 nestkastjes hangen. In het
merendeel van de bewoonde kastjes
hebben mezen hun nest, maar
ook winterkoninkjes, roodborstjes,
boomklevers en boomkruipers lusten de eikenprocessierupsen rauw.
c. Als we bomen moeten vervangen,
zorgen we voor een diverser bomenbestand. Op lange termijn leidt
deze aanpak tot meer biodiversiteit
en een bomenbestand dat minder
gevoelig is aan plagen en ziektes.

Maar naast voorkomen
moeten we soms ook
genezen…
Op dit moment is het evenwicht in
onze natuur nog onvoldoende hersteld
om alle bestrijding achterwege te laten. In bomen van de gemeente laten
we op plaatsen waar rupsen zeer veel
hinder geven nesten wegzuigen door
een professionele firma. Het gaat over
deze omgevingen:
• Scholen
• Recreatiedomein De Mosten
• Speelpleintjes
• Aan rustplaatsen met zit- of picknickbanken
• Ter hoogte van woningen

Wat kan je zelf doen?
• In je eigen tuin kan je ook de

•

natuurlijke vijanden van de processierupsen extra kansen geven, zoals
ongewervelden en vogels.
Wist je dat het omwikkelen van de
boom met plastieken folie geen zin
heeft? Soms gebruiken ze deze zelfs
als aanknopingspunt om hun nest te
maken.

Nesten melden
Ondervind je hinder van een nest
in een boom van de stad? Dan
kan je dit melden via het meldingsformulier op onze website:
www.hoogstraten.be/meldingen
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Heb jij een
idee voor het
park bij
Den Dijk?

In mei lanceerden we een korte bevraging over de ontwikkeling van de buitenomgeving van Den Dijk. Ongeveer
150 mensen gaven hun waardevolle
ideeën door. Hartelijk bedankt dat je je
mening hebt gegeven, want we willen
van het park een plek maken voor jong
en oud, verenigingen, buurtbewoners,
mensen die er af en toe passeren,…
Iedereen moet ervan kunnen genieten!
De aanplanting van de buitenomgeving wordt voorzien in het najaar van
2022. Hiervoor hebben we subsidies

aangevraagd bij de Vlaamse overheid.
Het ontwerp gebeurt door een landschapsontwerper.

Hoe ver staat het met de
jeugdlokalen?
In juni zal het gebouw wind- en waterdicht zijn. Op dat moment kunnen de
werken binnen in het gebouw van start
gaan. Wil je op de hoogte blijven over
het verdere verloop van het project,
stuur dan een mail naar Sara.Driesen@hoogstraten.be.

De Markt komt terug
De Markt, een overdekte POP-UP boerenmarkt in Hoogstraten, was in
2021 een succes. Daarom komt ze terug in zomer van 2022. Op deze
wekelijkse vrijdagmarkt koop je kraakverse, (he)eerlijke producten recht
van de boer: (BIO)groenten en fruit, kazen, zuivel, eieren, vlees, confituur,
desembrood, ijs,… Alle lokale producten op één plaats.
Elke week zijn interessante spelers te gast, zoals de Wereldwinkel of topchefs. Er is ook gelegenheid om iets te drinken. Houd de Facebookpagina in
de gaten: facebook.com/demarkthoogstraten.
Waar Gebouwen van VITO Hoogstraten, afdeling land- en tuinbouw
Hemelrijksestraat 7 Hoogstraten
Wanneer Elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur (1 juli tot 26 augustus)
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Gratis bezoek aan Wortelse hoeve in
Openluchtmuseum Bokrijk
Openluchtmuseum Bokrijk heeft de
hoeve uit Wortel prachtig gerestaureerd. Dit woonstalhuis werd in 1730
gebouwd op de Grote Plaats en was de
voormalige pachthoeve van de hertogen van Hoogstraten.
Op zondag 15 mei vond in Bokrijk
de Hoogstratendag plaats. Ruim 90
geïnteresseerde Hoogstratenaren
werden die dag verwelkomd in Bokrijk
en kregen een toelichting over de
gebouwen uit Wortel. Kon jij er die dag
niet bij zijn? Dan kan je met deze bon
tijdens de zomermaanden gratis Bokrijk bezoeken en het gerestaureerde
Hoogstraatse erfgoed bewonderen.

Reservatie verplicht
Je moet je bezoek op voorhand reserveren via www.bokrijk.be met de code
22BPHOOGS.

Nog vragen?
Raadpleeg www.bokrijk.be voor meer
info of contacteer het Infocenter Bokrijk via +32(0)11/26 53 00
Actie geldig van 1 juli t.e.m. 30 september 2022. Reserveren kan vanaf 1
juni 2022.

Wortel2030 trakteert op een kop koffie
en je kan de verschillende standjes
bezoeken waar je onder andere uitleg
krijgt over de koffiekrant, plannen
voor vergroening, plannen over de site
De Boomkes, ‘t Slot en KLJ. Ook de
Vlaamse Landmaatschappij zal aanwezig zijn met uitleg over de ruilverkaveling. Nadien kan je nog nakaarten op

Naam
Voornaam
E-mailadres
Met deze bon krijg je gratis toegang tot het
openluchtmuseum voor max.
2 volwassenen en 2 kinderen na reservatie.

Kom naar het dorpsmoment
van Wortel2030
Alle inwoners van Wortel zijn van harte
welkom op een dorpsmoment op
vrijdag 17 juni in De Boomkes. Wortel2030 geeft met veel plezier uitleg
hoe ver we staan met het dorpsvernieuwingsproject. Kom kennismaken
met de ambitieuze plannen!

BON
GRATIS TOEGANG
Voor Bokrijk

het terras dat door ‘t Slot zal voorzien
worden.
Wortel 2030 is een burgerinitiatief
dat – in nauwe samenwerking met het
stadsbestuur – nadenkt en initiatieven
neemt om de onvermijdelijke (en vaak
noodzakelijke) veranderingen in Wortel
zo goed mogelijk in te passen in het
dorpsleven. Twee kernbegrippen staan
daarbij centraal: leefbaarheid en eigenheid. Drie ambities zijn afgebakend
die tegen 2030 ertoe moeten leiden
dat we Wortel het sociaalste dorp, het
groenste dorp en het ‘dorpste dorp’
van Vlaanderen kunnen noemen.

Waar? De Boomkes, Wortel als
het goed weer is, anders is het in
’t Slot te doen
Wanneer? Vrijdag 17 juni van
19.00 tot 20.30 uur.
Meer info
www.wortel2030.wordpress.com

Op 24 juni vindt een nieuwe
denkoefening plaats van Wortel2030, dit keer over de ruimtelijke kwaliteit. Iedereen wordt
uitgenodigd om actief deel te
nemen. Inschrijven kan via www.
hoogstraten.be/Wortel2030.
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KORT
Hoe bespaar je

op stookkosten?

De stijgende prijzen voor gas en stookolie doen ons op
zoek gaan naar alternatieven, zoals een warmtepomp.
Daarom organiseren Dialoog vzw, Fluvius en Energiehuis Kempen een gratis Webinar ‘Slim verwarmen’, op
9 juni om 19.30 uur. Inschrijven kan via www.iok.be/
slim-verwarmen. Voor meer info bel naar 014 56 27 88
of mail naar energiehuiskempen@iok.be.

Dag van
de mantelzorg
op 23 juni

Lieve mantelzorger, jij vervult een belangrijke rol in het
leven van je ouders, je kind, je partner, je broer, je zus,
je buur, je vriend,… Telkens zij jou nodig hebben, sta je
klaar om te helpen. Zorgen voor iemand is echt minder
evident dan het vaak lijkt. Daarom willen wij jullie op de
Dag van de Mantelzorg een welgemeend DANKJEWEL
zeggen! Wist je dat de stad jou als mantelzorger ondersteunt? Je kan terecht bij Katelijne Hoet van de dienst
thuis- en woonzorg via mail katelijne.hoet@hoogstraten.be of door te bellen naar 03 340 16 00.

Trajectcontrole

op Strijbeekse- en Bredaseweg
Hoogstraten is blij dat de Vlaamse minister van Mobiliteit twee trajectcontroles gaat installeren op ons
grondgebied. Eén ervan komt op de Strijbeekseweg en
de andere op Bredaseweg/Voort. Er zijn twee redenen waarom het stadsbestuur zich voor deze wegen
kandidaat stelde. Op beide wegen wordt regelmatig te
hard gereden. Op de Bredaseweg gebeurden bovendien
zware verkeersongevallen. De installatie van de trajectcontrole start nog dit jaar en moet ten laatste in 2023
afgerond zijn.

De BiB

verkoopt boeken
Op zoek naar boeiende, maar oudere lectuur? Of meer interesse voor cd’s, dvd’s of tijdschriften? Kom dan zeker eens snuisteren op de grote boekenverkoop van BiB Hoogstraten.
Van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 juni tijdens de openingsuren in de hoofdbib en de uitleenposten.
Geen verkoop in uitleenpost Meer.

Wil je

verpleegkunde studeren
in onze stad?

Hivset organiseert de twee eerste jaren van de driejarige opleiding HBO5 Verpleegkunde in woonzorgcentrum Stede Akkers.
De theorie-en praktijklessen kan je in dagonderwijs volgen in
ons WZC. Nieuwe vaardigheden worden meteen onder begeleiding van je docent toegepast op het werkveld. Wil jij graag
verpleegkundige worden en dicht bij jouw woonplaats studeren? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou.
Voor meer info kan je contact opnemen met inge-frieda.
maes@hivset.be of kijk op de website www.hivset.be.
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Wedstrijd

Wat klopt er niet?

Hulp nodig

bij je
belastingaangifte?
Je belastingaangifte invullen is niet altijd eenvoudig. Gelukkig zorgt de FOD
Financiën voor heel wat hulpmiddelen
om deze jaarlijkse taak eenvoudiger te
maken. Zo wordt er voor jou hulp op
maat voorzien, zowel telefonisch als
op kantoor:
- Maak een afspraak bij de FOD Financiën via het nummer 02 575 56
66. Je wordt telefonisch geholpen,
maar ook een afspraak op kantoor is
mogelijk.
- Samen vullen jullie de aangifte in.

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 juni 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!

Is dit voor jou
niet mogelijk?
Dan is er nog een lokale zitdag in
Hoogstraten op donderdag 16 juni van
9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. LET
OP: Hiervoor moet je op voorhand een
afspraak maken. Dat kan aan de balie
in de bibliotheek of op het telefoonnummer 03 314 32 61.
Een vraag over je belastingaangifte?
De website van de FOD Financiën biedt
raad: https://financien.belgium.be/nl/
particulieren

We hebben
een winnaar!
De 92-jarige Amandina Rosiers uit de
Pastorijstraat in Wortel heeft gezien dat
op de foto in het vorige magazine een
poortje ontbrak in de haag ter hoogte
van de voordeur. Knap gedaan. Amandina wint een Hoogstraatse cadeaubon,
af te halen bij VisitHoogstraten.
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SPORTLAUREATEN

Jorn Van Bergen

TTV Mertensmannen

Merel Braspenning

Karin Donckers liet zich vertegenwoordigen door haar grootste fan

Sportlaureatenviering
In 2020 en 2021 zijn er heel wat opmerkelijke sportieve prestaties geleverd door
onze inwoners. Op zaterdag 23 april heeft de Sportraad de sporthelden van de
voorbije twee jaren in de bloemetjes gezet.
Wist je dat vorig jaar maar liefst 33 personen een provinciale titel haalden? Er
waren ook verschillende Vlaamse en Belgische kampioenen en mooie prestaties op
internationaal niveau. Geen simpele opdracht dus voor de sportraad om uit deze
kampioenen te kiezen wie de eretitel mag dragen van sportman, sportvrouw, sporttiener, sportploeg, sportvereniging en sportverdienste van 2021.
Proficiat aan alle winnaars!
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Guy Donckers

Uiteindelijk kwamen volgende
sportlaureaten uit de bus:
• Sporttiener: Merel Braspenning (jumping)
• Sportvrouw: Karin Donckers
(eventing)
• Sportman: Jorn Van Bergen
(triatlon)
• Sportploeg / vereniging:
• Herenploeg TTV Mertensmannen (touwtrekken)
• Sportverdienste:
Guy Donckers (KVNA Wortel)

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 gepassioneerd door de correcte toepassing en de naleving
van de milieuregelgeving? Zegt
het je iets om controles uit te
voeren en adviserend en corrigerend op te treden? Als lid van de
dienst stadsontwikkeling werk je
ook mee aan de visie rond milieu
en omgeving.

Werk je graag actief mee aan de
verbreding van het informatieaanbod en streef je naar de meest
optimale dienstverlening door de
bibliotheek? Je richt je hierbij
specifiek tot kansengroepen, in
de eerste plaats gevangenen en
anderstaligen.

Wil jij het jeugd- en kinderarmoedebeleid van Hoogstraten mee
vormgeven? Werk je daarnaast
ook graag op projectmatige basis
aan het verbeteren en creëren
van kansen met betrekking tot de
leefwereld van kinderen, jongeren
en jeugdverenigingen?

Toezichthouder
milieu

Bibliotheek
medewerker
doelgroepen

Beleidsmedewerker
armoede

Voltijds (38/38°)
Niveau B

Voltijds (38/38°)
Niveau C

Profiel
• Je beschikt over een bachelordiploma.
• Grondige inhoudelijke kennis
van de regelgeving inzake milieu (VLAREM) en omgeving.

Profiel
• Je hebt een grondige administratieve vakkennis en vaardigheden
• Je kent de informatica m.b.t.
het vakdomein

Deeltijds (30,4/38°)
niveau B1-B2-B3
(vervangingscontract)
Profiel
• Je hebt een bachelordiploma
• Ervaring in het jeugdwerk is een
pluspunt

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.
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AGENDA

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’.
Expo Nel Aerts | Earth Girls

Rommelmarkt Meersel-Dreef

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

Wanneer Zondag 5 juni 2022 van 9.00 tot
14.00 uur
Waar Dreef, Meersel-Dreef
Organisator Fanfare voor Eer en Deugd
Gratis
Info www.vooreerendeugd.be
Koningschieting Wortel

Culinaire fietsroute 2022
Wanneer Vanaf 28 april tot en met 25 augustus 2022
Startpunt Vrijheid 149, Hoogstraten
Organisator VisitHoogstraten
Prijs € 42,95
Info E toerisme@hoogstraten.be
T 03 340 19 55
Quiz KWB Minderhout
Wanneer Vrijdag 3 juni 2022 om 20.00 uur
Waar ’t Markenhof, Koestraat 6, Minderhout
Organisator KWB Minderhout
Prijs € 20 per team van 6 personen
Info T 0473 38 37 99
Inschrijven via LucHerthogs@telenet.be
Babymassage
Wanneer Vrijdag 3 juni 2022 van 9.30 tot
11.00 uur
Waar Lindendreef 1b, Hoogstraten
Organisator CM in samenwerking met Huis
van het Kind, De Opvoedingswinkel en Stad
Hoogstraten.
Gratis
Info E gezondheidenparticipatie.antwerpen@
cm.be
Meermarkt
Wanneer Zondag 5 juni 2022 van 9.00 tot
12.00 uur
Waar Donckstraat, Meer
Organisator Meerse marktcomité
Gratis
Info E meermarkt@hotmail.be
www.meermarkt.be
Cursus | Rouwbegeleiding bij partnerverlies
Wanneer Donderdag 2 juni en donderdag 16
juni 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
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Wanneer Maandag 6 juni om 15.00 uur
Waar Voetbalterrein VNA Wortel
Organisator Koninklijke St-Jorisgilde Wortel
Info www.sintjorisgildewortel.be

Kapellekensloop
KWB-Minderhout organiseert voor de 28ste
maal een stratenloop voor jong en oud. We
nodigen iedereen van harte uit om deel te
nemen.
Wanneer Zaterdag 11 juni 2022
Waar ’t Markenhof, Koestraat 6, Minderhout
Organisator KWB MInderhout
Prijs Kinderjogging € 3,50
Jogging € 6
Wedstrijdlopers € 8,00
Info T 0473 38 37 99

Expo | Fotogroep ’t Slot
Wanneer Zondag 5 en maandag 6 juni 2022
van 10.00 tot 18.00 uur
Waar Worteldorp 28, Wortel
Organisator vzw Het Slot Wortel
Gratis
Info E gabber@telenet.be
Wortelrommelmarkt
Wanneer Maandag 6 juni 2022 van 6.00 tot
17.00 uur
Waar Wortel-Kolonie
Organisator Sport- en Vriendenkring Wortel
vzw
Gratis
Info www.wortelrommelmarkt.be
Spelletjesmiddag
Wanneer Zaterdag 11 juni 2022 van 13.30 tot
16.00 uur
Waar Meerdorp 36, Meer
Organisator Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen
Gratis
Info E steunpuntvrijetijd@kvg.be
Concert | Jean Bosco Safari & Band:
‘Beatles in concert’
Wanneer Zaterdag 11 juni 2022 om 20.00
uur
Waar Café ‘In Holland’, Schootsenhoek 23,
Castelré
Organisator Carolinewijk
Prijs € 25
Info E planningbvd@gmail.com |
T 0474 55 21 93

Heilig Bloedprocessie Hoogstraten
Wanneer Zondag 12 juni en Zondag 19 juni
om 11.00 uur
Waar Vrijheid, Hoogstraten
Organisator Heilig Bloedcomité
Gratis
Info T 03 340 19 55
www.processiesvandenoorderkempen.be/
processies/hoogstraten
Opendeurcafé | Heropening Zaal CeCilia
Wanneer Zondag 12 juni 2022 van 14.00 tot
18.00 uur
Waar Zaal Cecilia, Gelmelstraat 6A,
Hoogstraten
Organisator Zaal Cecilia
Gratis

AGENDA

Koffieleut
Je kan weer komen koffieleuten in het
LDC. Hoe meer mensen, hoe gezelliger het
wordt. Tijdens het koffieleuten geniet je
voor € 2 van heerlijke koffie of thee met een
lekkere koek. Een gezellige babbel krijg je
er gratis bij !
Wanneer Maandag 13 juni 2022 van 14.00
tot 16.00 uur
Waar Leslokaal LDC, Jaak Aertslaan 4,
Hoogstraten
Organisator Lokaal Dienstencentrum
Gratis
Info E dienstencentrum@hoogstraten.be | T
033401630

33e Aardbeientocht
Wanneer Zondag 19 juni 2022 van 7.00 tot
15.00 uur
Waar ’t Markenhof, Koestraat 6, Minderhout
Organisator De Noorderkempen Hoogstraten
vzw
Prijs € 3
Info E mertensjan772@gmail.com |
T 0474 63 56 43
Zomerzoektocht Davidsfonds
36e editie van het grootste culturele zomerevent van Vlaanderen. De zomerzoektocht
bestaat uit drie wandellussen: één in het
centrum van Hoogstraten, één in Baarle-Hertog-Nassau en één in Baarle-Hertog.
Een fietslus verbindt de centra met elkaar.
Wanneer Van dinsdag 21 juni tot en met
woensdag 21 september 2022
Waar Inschrijven bij VisitHoogstraten,
Vrijheid 149, Hoogstraten
Organisator Davidsfonds
Prijs € 27
Info E toerisme@hoogstraten.be |
T 03 340 19 55

Infomomenten woonzorg
Wanneer Van 13 tot en met 23 juni 2022 van
10.00 tot 12.00 uur
Waar 13 juni: LDC Hoogstraten, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
14 juni: LDC Meerle, Gemeenteplein 1,
Meerle
15 juni: Schoolstraat 6, Minderhout
16 juni: Worteldorp 15, Wortel
17 juni: De Zevenster, Dreef 42,
Meersel-Dreef
23 juni: Klooster Meer, Mussenakker
13, Meer
Organisator Stad Hoogstraten
Gratis
Info T 03 340 16 00
Stratenloop Hoogstraten
Wanneer Woensdag 15 juni 2022
18.30 uur: Jeugdloop
18.40 uur: Jogging 5 en 10 km |
Wedstrijdloop 10 km
Waar Hoogstraten stadscentrum
Organisator Sportraad Hoogstraten
Prijs Jeugdloop €5
Jogging € 10
Jogging of Wedstrijdloop met
tijdsregistratie € 15
Info E sport@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be/stratenloop

Repaircafé Hoogstraten
Wanneer Zaterdag 18 juni 2022 van 9.00 tot
12.00 uur
Waar Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisator LDC Hoogstraten
Gratis
Info E dienstencentrum@hoogstraten.be |
T 03 340 16 3

Fiets-en wandelzoektocht ‘t Slot
Wanneer Vanaf zaterdag 25 juni tot en met
zondag 4 september 2022
Waar Inschrijven bij dorpscafé De Guld, Poeleinde 2, Wortel
Organisator vzw Het Slot
Prijs € 5
Info sites.google.com/site/slotzoektocht
Opendeurdag Brandweer Meerle
Wanneer Zondag 26 juni van 13.00 tot 20.00
uur
Waar Gemeenteplein Meerle
Organisator vzw Brandweer Meerle
Gratis
Info fb.me/e/4NgY6XPOO
Piusproms
Het Piuskoor laat u genieten van allerlei
gekende promsliederen en andere populaire
liederen.
Wanneer Zondag 26 juni 2022 van 15.00 tot
17.00 uur
Waar Begijnhofkerk, Vrijheid, Hoogstraten
Organisator Piuskoor Hoogstraten
Prijs € 12
Info E ann.van.delm@gmail.com
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Hoogst hartelijk
in beeld
1.

Wortel-Kolonie
200 jaar
Wortel-Kolonie bestaat dit
jaar maar liefst 200 jaar.
Om dat te vieren organiseerde stad Hoogstraten
samen met Stichting
Kempens Landschap en het
Agentschap voor Natuur
en Bos een Koloniehappening. Alle partners op het
domein stelden op 8 mei
hun deuren open voor het
publiek. Ter gelegenheid
van het jubileum is ook
een gloednieuwe podcast
gemaakt (zie pagina 10).

Zorgwoning in
Kattenhofstraat

In Hoogstraten is mevrouw Maria Van Hoof
ingetrokken in haar mobiele zorgwoning in de
Kattenhofstraat. Het is de allereerste zorgwoning die geïnstalleerd werd in het kader van het
proefproject voor mobiele zorgwoningen van IOK
(met Hoogstraten, Mol en Westerlo als pilootgemeenten). Heb je ook interesse om een zorgwoning in je tuin te plaatsen voor een van je ouders
of grootouders, wend je dan tot de dienst Wonen
van stad Hoogstraten op wonen@hoogstraten.be
of bel naar 03 340 19 11.
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Cultuurcafé
De Cultuurraad kon jammer genoeg
geen Hoogstraatse cultuurprijzen
uitreiken over 2021. Maar cultuur
valt niet stil. Daarom organiseerde de
Cultuurraad op 1 april een Cultuurcafé
voor alle cultuurliefhebbers en cultuurverenigingen. Een gratis muzikale avond
met live optredens van Flor Verschueren (accordeon, Fleur Strijbos en Simon
De Paepe (zang en piano), de Mullerthal
Band en… een gratis drankje

Stadsbestuur gaat gesprek aan
met dorpsraden
Veel volk op de dorpsraadcafés van Meer en Meersel-Dreef. En er kwamen ook heel veel onderwerpen aan bod.
Soms werd er op het scherp van de snee gediscussieerd, maar de sfeer zat goed. In Meer was het de eerste keer dat
het dorpsraadcafé kon plaatsvinden in de gerenoveerde parochiezaal van Klooster Meer.
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