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Beste lezer,

U zegt misschien: “Oei, hoe staat onze burgemeester 
hier op de foto?” En inderdaad, zo’n foto bent u van mij 
niet gewend. Ze werd gemaakt door Ketnet in het kader 
van de Week tegen Pesten. Een plagerijtje is onschul-
dig, maar echt pestgedrag kan mensen zwaar kwetsen. 
Daarom deed ik samen met de Hoogstraatse jeugdraad 
en nog heel wat anderen graag mee aan deze actie. Wij 
trokken allen een #smoeltegenpesten.

Zeker voor kinderen kan pesten een groot trauma bete-
kenen. En we willen toch met zijn allen dat onze jeugd 
opgroeit in een kindvriendelijke omgeving. Kinderen 
zijn een goede barometer voor een hele samenleving: 
een beleid dat kindvriendelijk is, is meestal een beleid 
dat voor de hele bevolking gunstig is. Als burgemees-
ter wil ik kindvriendelijke acties ondersteunen, maar ik 
wil meer dan dat. Ik wil dat er een beleid wordt gevoerd 
dat fundamenteel kindvriendelijk is, waarbij kindvrien-
delijkheid in elk beleidsdomein één van de toetsstenen 
is. Ik ben blij dat wij kunnen rekenen op een goed geor-
ganiseerde en actieve jeugdraad die het stadsbestuur 
adviseert en het ganse jaar door heel wat inspirerende 
activiteiten opzet. 

Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft de ambitie om 
het label ‘kindvriendelijke stad’ te verdienen. Dat is 
een label met internationale uitstraling dat wordt toe-
gekend aan steden en gemeenten, die aantonen dat ze 
de rechten van het kind (zoals omschreven in het kin-
derrechtenverdrag van de Verenigde Naties) omzetten 
naar lokaal beleid. Dat is een hele mondvol. In men-
sentaal betekent het dat kindvriendelijke gemeenten 
ernaar streven om hun stad of gemeente zo leefbaar 
mogelijk te maken voor kinderen en jongeren. Dat kin-
deren en jongeren volwaardig kunnen participeren aan 

Voorwoord...
onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke ordening, gezond-
heid, milieu, ontspanning en noem maar op.

Het label ‘kindvriendelijke stad’ krijg je niet zomaar. 
Het vergt een heel voorbereidingstraject, waar onze 
stadsdiensten op dit moment veel moeite en tijd in-
steken. We hebben reeds een ‘staat van kindvriende-
lijkheid’ opgemaakt, waarbij is onderzocht hoe kind-
vriendelijk Hoogstraten op dit moment al is. Heel wat 
ouders en verenigingen zijn daarvoor bevraagd over 
alle levensdomeinen waar kinderen en jongeren mee in 
aanraking komen. 

We laten uiteraard ook de kinderen en jongeren zelf 
aan het woord. Vanaf april starten we met een groot-
schalig belevingsonderzoek bij zowel georganiseerde 
als niet-georganiseerde kinderen en jongen. Daarna 
leggen we voor onszelf prioriteiten vast en maken we 
plannen hoe we die uitdagingen gaan oplossen. Dit 
alles moet resulteren in een portfolio dat wordt voorge-
legd aan een jury, waarin ook UNICEF een stem heeft.
We hopen dat Hoogstraten in 2018 het label ‘kindvrien-
delijke stad’ krijgt toegekend.

Onze kandidatuur voor ‘kindvriendelijke stad’ is een 
ambitieus project. Maar het stadsbestuur en de stads-
diensten gaan er een lap op geven om dat streefdoel 
te halen. Dat heeft niets met prestige te maken, maar 
alles met onze overtuiging dat het voor onze kinderen 
en jeugd een meerwaarde betekent. En wat voor onze 
kinderen goed is, is voor alle inwoners goed. Het zou 
een internationale erkenning betekenen voor jaren-
lange inspanningen om onze jeugd voorop te zetten in 
ons beleid.

Uw burgemeester – Tinne Rombouts

Ook met onze jeugdraad trokken wij een #smoeltegenpesten
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Uw straat een speelstraat?
De zomervakantie komt stilaan in zicht, dé 
tijd van het jaar voor kinderen om naar har-
telust buiten te ravotten en te spelen. En wat 
is er leuker dan spelen in de eigen buurt of 
straat? Met een speelstraat kunnen bewo-
ners hun straat in de zomer omvormen tot 
het favoriete speelterrein van hun kinderen. 
Een speelstraat komt er enkel op vraag van 
de bewoners zelf. Daarbij vragen we dat ten 
minste 2/3 van de bewoners zich akkoord 
verklaart met de inrichting van de speel-
straat. De speeldagen en -uren worden in 
samenspraak gekozen. De stad geeft hier-
voor geen geld, maar ondersteunt door een 
tijdelijk verkeersreglement in te stellen en 
nadarhekkens en signalisatieborden te le-
veren.
Interesse? Dien uw aanvraag in vóór 18 mei-
in bij de dienst Samenleving.

Dag van de buren
Op de ‘Dag van de Buren’ wordt er op talloze 
plaatsen in heel Europa gefeest. De Dag van 
de buren vindt plaats op vrijdag 26 mei 2017. 
Bedoeling is om op zoveel mogelijk plaatsen 
met de buren samen te komen: op de stoep, 
in een tuin, op het buurtplein,… Een gezellig 
samenzijn met een drankje en/of hapje er-
bij, meer moet dat niet zijn. Een ideale kans 
om andere buurtbewoners te ontmoeten en 
elkaar beter te leren kennen. 
Wilt uw straat meedoen, dan kan u bij de 
gemeente terecht voor ondersteuning, nl. 
gratis druk van uitnodigingen of affiches. 
Mogelijk kan u hiervoor ook een buurtfeest-
subsidie aanvragen. 
Interesse? Dien uw aanvraag in vóór 18 mei 

bij de dienst Samenleving.

Buurtfeestsubsidie
Straten, buurten en wijken kunnen een sub-
sidie voor een buurtfeest aanvragen. Deze 
subsidie kan tot 150 euro bedragen. Organi-
seert u met de straat of buurt een barbecue, 
een petanquetornooi, een volksspelenmid-
dag, een fotozoektocht,…? Alle activiteiten 
die het sociaal contact bevorderen komen 
hiervoor in aanmerking. Het feest moet wel 
openstaan voor alle bewoners van uw straat 
of wijk. Privéfeesten, commerciële activitei-
ten of evenementen die het buurt- of wijkni-
veau overstijgen, zijn uitgesloten. 
Interesse? Dien uw aanvraag in minstens 
een maand vóór uw buurtfeest bij de dienst 
Samenleving.

Info en aanvragen 
Dienst samenleving | 03 340 19 59 
samenleving@hoogstraten.be

Uw buurt in actie
Buurt- en wijkinitiatieven in het voorjaar en de zomervakantie

Feestcheques 
voor Vlaanderen feest!
Voor de organisatie van een buurtfeest 
of wijkactiviteit naar aanleiding van het 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
kan u een feestcheque tot 170 euro aan-
vragen. De activiteit moet plaatsvinden 
tussen 1 en 11 juli. Enkel kosten voor de 
organisatie worden vergoed, de uitgaven 
voor een natje en droogje zijn voor eigen 
rekening.
Interesse? Uw buurt- of wijkcomité kan 
zich tot einde april online kandidaat stel-
len via www.vlaanderenfeest.eu. Hier 
vindt u ook alle info en de voorwaarden.

Het Hoogstraatse stadsbestuur wil sociale contacten en het gemeenschapsgevoel bevor-
deren. Wie zich goed voelt in zijn wijk, voelt zich ook goed in zijn stad. Daarom stimule-
ren en steunen wij diverse buurtinitiatieven. We bieden u meteen enkele mogelijkheden.
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Geestelijke gezondheid 
Tijd om normaal te doen over
psychische problemen

 Is het waar dat ... 

... psychische problemen gewoon tussen de oren zitten? 

De oorzaak voor geestelijke gezondheidsproblemen ligt vaak bij 
moeilijkheden of gebeurtenissen van buitenaf, bijvoorbeeld een 
ontslag, een echtscheiding, het verlies van een dierbare. Ook bre-
dere sociaal-economische factoren zoals armoede of dakloosheid 
kunnen een rol spelen.
Psychische problemen veroorzaken vaak ook veel bijkomend leed 
en hebben een impact op alle delen van uw leven, zoals op uw fy-
sieke gezondheid, uw relaties, uw werk. Het zit dus niet alleen maar 
tussen uw oren. Het gaat veel verder.

... psychische problemen uw eigen schuld zijn? 

Bijna alle psychische problemen ontstaan uit een samenspel van 
diverse factoren: uw aanleg, uw persoonlijkheid, uw omgeving, de 
zaken die u op uw pad tegenkomt. Veel van die elementen heeft u 
niet in de hand. Zeggen dat een psychisch probleem iemands eigen 
schuld is, is dus even onwaar als zeggen dat iemands lichamelijke 
ziekte zijn eigen schuld is. 

Meer info: 
www.fitinjehoofd.be
www.geestelijkgezondvlaanderen.be
www.noknok.be  (voor jongeren)
www.hulpkompas.be 

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een 
geestelijk gezondheidsprobleem. Het is dus niet vreemd als dit u of 
iemand in uw omgeving overkomt. Tijdig de juiste hulp vinden en 
krijgen is belangrijk.

        Voldoende rust, een gezonde levensstijl, lichaamsbeweging  
          en sociale contacten kunnen ervoor zorgen dat u zich goed  
           voelt. 
            Maar soms is dat niet genoeg en heeft u hulp nodig van 
            buitenaf. 
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Huis van het Kind – preventie
Voor de doelgroep gezinnen, kinderen en jongeren ge-
beurt de werking van gezondheidspreventie via Huis 
van het Kind. Het Huis van het Kind biedt gezinsonder-
steuning, waarbij gezondheid één van de speerpunten 
vormt. Zo volgt Kind en Gezin de gezondheid van kinde-
ren tot 3 jaar op, waakt het CLB mee over de gezondheid 
tijdens de schooltijd van 3 tot 18 jaar en richt de Opvoe-
dingswinkel infoavonden over diverse thema’s in. Het 
aanbod vindt u op www.huisvanhetkindhoogstraten.be.

JAC – voor jongeren
Het JAC (jongerenadviescentrum) helpt jongeren tussen 
12 en 25 met al hun vragen en problemen. Het wil jon-
geren die het moeilijk hebben de steun geven om zelf 
terug verder te kunnen. Het wil rust bieden aan diege-
nen die dat kwijt zijn. Het wil de mogelijkheden van jon-
geren versterken. 

Waar vindt u het JAC? 
Lindendreef 12 te Hoogstraten 
Vrije inloop op woensdag 12.00 – 14.30 uur
0474 34 41 51 | jac.hoogstraten@cawdekempen.be
www.jacdekempen.be

CGG Kempen – Antenne kinderen en jongeren
CGG Kempen biedt professionele begeleiding en behan-
deling aan hen die kampen met een ernstige psychische 
problematiek en aan hun omgeving. Het CGG heeft ver-
schillende teams, waarvan het team kinderen en jonge-
ren in Hoogstraten actief is. Het kinderen- en jongeren-
team van het CGG begeleidt en behandelt kinderen van 
0 tot 18 jaar en/of hun ouders.

Waar vindt u de antenne CGG?
Lindendreef 12 te Hoogstraten
014 41 09 67 | info@cggkempen.be
https://cggkempen.be 

Geestelijke gezondheid 
Waar kan u in Hoogstraten terecht voor info, advies of hulp?

 
Nieuw: samenwerking met d_Link
Sinds afgelopen maand kan u in Hoogstraten te-
recht bij d_Link voor therapie als u zou zitten met 
emotionele problemen zoals depressie, angsten, 
rouw -en traumaverwerking,...
De richtprijs voor een consultatie bij een psycho-
loog is 60 euro voor het eerste gesprek en 50 euro 
vanaf het tweede gesprek. Sommige therapeuten 
zullen, als erkend psychotherapeut, terugbetaling 
via de mutualiteit kunnen voorzien voor hun cliën-
ten voor een beperkt aantal sessies.
De consultaties vinden plaats in lokalen van het 
OCMW, Jaak Aertslaan 7 te Hoogstraten.
Hoe kan u aanmelden bij d_Link? Aanmelden doet u 
best telefonisch of via mail. 
03 326 02 32 | infohoogstraten@ruimtedelink.be 
www.ruimtedelink.be.

Nieuw: eerste psychologische hulp voor 
OCMW-cliënten vanuit CGG Kempen
Het OCMW is vanaf dit jaar een samenwerking aan-
gegaan met CGG Kempen. 
Cliënten of personen die worden doorverwezen 
door een OCMW-medewerker kunnen beroep doen 
op de psychologe van het CGG.
Waarom biedt het OCMW deze ondersteuning aan? 
Verschillende cliënten van de sociale dienst kam-
pen met een psychische problematiek. Omwille 
van wachtlijsten, kostprijs en afstand geraken deze 
mensen vaak niet (tijdig) bij de reguliere psycholo-
gische hulpverlening. Het aanwezig zijn op de loca-
tie van het OCMW maakt psychologische hulpverle-
ning meer toegankelijk voor deze doelgroep. 

Wat doet de psychologe?
Zij zorgt ervoor dat psychische problemen zo snel 
mogelijk worden opgespoord en behandeld en 
biedt kortdurende zorg. Zo nodig worden de cliën-
ten geleid naar het regulier aanbod geestelijke ge-
zondheidszorg. Verder zal zij de maatschappelijk 
werkers van het OCMW ondersteunen en coachen 
in het herkennen van, bespreekbaar maken met en 
omgaan met cliënten met psychische problemen.
Cliënten kunnen gratis gebruiken maken van deze 
dienstverlening. De psychologe is ook één dag per 
week actief op het OCMW van Hoogstraten binnen 
het tewerkstellingstraject@werk.
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Hoogstraten opent het 
toeristisch seizoen
Op zondag 23 april wordt het nieuwe toeristische seizoen in Hoogstraten feestelijk geopend. Tra-
ditiegetrouw gaat deze opening gepaard met de Hoogstraatse specialiteitenmarkt en de open-
deurdag van Toerisme Hoogstraten. Ook dit jaar worden opnieuw alle registers opengetrokken. 
Samen met het Stedelijk Museum, de Hoogstraatse producenten en verschillende Hoogstraatse 
verenigingen pakt Toerisme Hoogstraten uit met een totaalspektakel: nog meer activiteiten, nog 
meer te zien en nog meer animatie. Kortom, nog meer redenen om niet thuis te blijven! Welkom 
tussen 10 en 17 uur. 

 Hoogstraatse specialiteitenmarkt 
 met gratis proevertjes

Verschillende Hoogstraatse producenten 
presenteren hun ambachtelijke producten 
en naar goede gewoonte mag er ook ge-
proefd worden. Kuier op uw gemak langs 
de verschillende kraampjes en laat u verras-
sen door het uitgebreide aanbod van Hoog-
straatse producten én Hoogstraatse vereni-
gingen. 

 Mondiale Markt op het Begijnhof

Een diversiteit aan culturen in Hoogstraten 
wordt u kleurrijk gepresenteerd in het ka-
der van het themajaar Grenzeloos, waarbij 
Hoogstraten haar vizier op de wijde wereld 
richt.

 Smoutebollen aan de Laermolen

Ondertussen berucht in Hoogstraten en 
omstreken: de artisanale smoutebollen van 
de Laermolen. Gebakken in eigen geslagen 
smout, aan de man gebracht met poedersui-
ker én een dikke laag enthousiasme. Vanuit 
het centrum brengt een gratis huifkar u er op 
een drafje naartoe. 

 Torenbeklimming Sint-Katharinatoren

Overwin de 294 trappen van de Sint-Kathari-
nakerk en beloon uzelf met een adembene-
mend zicht over Hoogstraten en ver daarbui-
ten. Een unieke ervaring…

 Kinderpret

Ook kinderen zijn welkom in Hoogstraten. 
Ervaren monitoren begeleiden extra vrolijke 
kinderactiviteiten. Dit maakt de waaier aan 
activiteiten compleet.

 Fietszoektocht

Ook VVV Hoogstraten kijkt over de grenzen: 
naar aanleiding van het themajaar Grenze-
loos werd een ontspannende fietszoektocht 
ontwikkeld. Vanop uw stalen ros ontrafelt 
u de geheimen die zich verborgen houden 
langsheen de Hoogstraatse grens. Zoek de 
foto’s, beantwoord de vragen en rijf de prij-
zen binnen. De fietszoektocht is geschikt 
voor zowel kinderen als volwassenen en 
loopt tot en met maandag 18 september.

 Selfiewedstrijd | #welkominhoogstraten

Hoe meer selfies, hoe meer vreugd! Toeris-
me Hoogstraten daagt iedereen uit om een 
selfie te nemen op één van de locaties. Post 
uw selfie op de Facebook of Instagrampa-
gina van Toerisme Hoogstraten met de ver-
melding #welkominhoogstraten. De leukste 
foto’s worden in Info’zine gepubliceerd. 
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Meer fietsnetwerk, 
meer fietsplezier

Het fietsnetwerk van de Antwerpse 
Kempen kreeg in februari opnieuw 
een opfrisbeurt.
Het netwerk is groter, veiliger én 
aantrekkelijker gemaakt. Er werd 
100 kilometer aan nieuwe trajecten 
ontwikkeld en 50 extra knooppunten 
werden toegevoegd. 
Op het terrein zijn deze wijzigingen 
duidelijk zichtbaar gemaakt aan de 
hand van opvallende oranje bor-
den met detailkaarten. Maar ook op 
www.routedokter.be staan handige 
overzichtskaarten met de belang-
rijkste wijzigingen. Op deze manier 
komt u tijdens uw fietstocht niet 
voor verrassingen te staan.
De nieuwe fietskaart Kempen geeft 
een up-to-date overzicht van alle 
knooppunten en trajecten. Ook de 
langeafstandsroutes en doorsteken 
via de fietsostrades zijn opgeno-
men.

De fietskaart Kempen is te koop bij 
Toerisme Hoogstraten en kost 
9,95 euro.

 Erfgoeddag@ Woon- en Zorgcampus Stede Akkers

‘Zorg’ – het overkoepelende thema van Erfgoeddag – is van alle 
tijden. Het Stedelijk Museum ‘zorgt’ samen met Woonzorgcentrum 
Stede Akkers ook dit jaar weer voor een aantrekkelijk programma. 
Bezoek de beide locaties en laat u terugkatapulteren in de tijd.
Eind 2016 startte het Stedelijk Museum een project rond 800 glas-
negatieven van Hoogstraats fotograaf Jos Hendrickx (1907-1986). 
Het personeel van het museum trok met de foto’s en enkele vrijwil-
ligers naar het Woonzorgcentrum Stede Akkers voor identificatie en 
om met de senioren fijne herinneringen op te halen. Op Erfgoeddag 
stellen ze het project en de eerste resultaten aan u voor én tonen u 
bovendien een geslaagde restauratie van een geweer uit de 19de 
eeuw… want ook dat is een vorm van ‘zorg’.
De inkomhal van het Woonzorgcentrum zal een ontmoetingsruimte 
worden waar ‘zorgen voor elkaar’ centraal zal staan. Bezoekers zien 
hoe vrijwilligers van het Woonzorgcentrum en het Lokaal Diensten-
centrum zorgen voor bewoners, voor gebruikers van het dagverzor-
gingscentrum en voor elkaar. In een pop-upfotostudio heeft u de 
kans om u en uw dierbaren vast te leggen voor het leven. 
Heeft u thuis nog oude foto’s of dia’s die u optimaal wil bewaren 
voor het nageslacht? Dan biedt het digitaliseren van die foto’s een 
oplossing. Tijdens Erfgoeddag laat Digidak u zien hoe u oude, ver-
geelde of verkleurde foto’s opnieuw kan opfrissen en krassen of 
scheuren wegwerken. Met andere woorden, hoe we ‘zorgen’ voor 
blijvende herinneringen en hoe we deze bewaren leggen de vrijwil-
ligers van Digidak ons uit.
Praktisch:
Zondag 23 april 2017
10-17u Erfgoeddag @ Stedelijk Museum Hoogstraten (Begijnhof 9)
13-17u Erfgoeddag @ Woon- en Zorgcampus
 Stede Akkers (Jaak Aertslaan 2)
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Agentschap Integratie 
en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inbur-
gering voert het Vlaamse inburge-
rings- en integratiedecreet uit.

Een inburgeringsprogramma bestaat uit:
• een cursus Nederlands;
• een cursus over onze samenleving met zijn 
waarden en normen. U leert over werken, 
wonen, onderwijs, uw rechtenen plichten en 
nog veel meer. U kunt de interactieve cursus 
volgen in uw eigen taal of in een andere taal 
die u begrijpt;
• begeleiding en informatie over het zoeken 
naar werk of een opleiding, over sport, cul-
tuur en vrije tijd.
Het inburgeringsprogramma is gratis en er 
wordt rekening gehouden met uw werk- en 
gezinssituatie. 

Meer info
Agentschap Integratie en Inburgering

Elke woensdag 16.30 – 19.00u uur
Jaak Aertslaan 4 (lokaal dienstencentrum)
2320 Hoogstraten
014 42 06 69
onthaalbureau@prismavzw.be
www.integratie-inburgering.be

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

Tunesië
11.100.000 inwoners
1,5% van de bevolking leeft in armoede
20,3% van wie ouder is dan 15 jaar is analfabeet
de levensverwachting van een pasgeborene is 74,8 jaar
13,1 van de 1000 pasgeborenen sterft voor ze 5 jaar zijn
behoort tot de landen met een hoge Human 
Development Index (96ste plaats op 188 landen)

Meer info http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN

Meer info:
Sociale dienst OCMW | Michelle Pelkmans | 03 340 16 01 | 

michelle.pelkmans@ocmwhoogstraten.be

Nabil Khemir
Nabil Khemir verhuisde 15 maanden gele-
den vanuit Tunesië met zijn vrouw en 3 doch-
ters naar Hoogstraten. De spanningen in zijn 
thuisland maakten dat het daar moeilijk le-
ven en werken werd. 
Nabils vrouw is Nederlandse, maar toch was 
het voor hem makkelijker om in België te im-
migreren. De keuze voor Hoogstraten had 
dan ook te maken met de nabijheid van de 
grens. Al willen hij en zijn gezin er nu niet 
meer weg!
Nabil volgde meteen na aankomst een inbur-
geringsprogramma. “Een absolute aanrader 
voor elke nieuwkomer! Het inburgerings-
traject is veel meer dan een talencursus. Je 
leert je weg vinden in een heel andere cul-
tuur, maakt kennis met de wetgeving en je 
rechten en plichten.”
Nu probeert Nabil stilaan weer zijn weg te 
vinden als muzikant. En wat voor één! 
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Tunesië
11.100.000 inwoners
1,5% van de bevolking leeft in armoede
20,3% van wie ouder is dan 15 jaar is analfabeet
de levensverwachting van een pasgeborene is 74,8 jaar
13,1 van de 1000 pasgeborenen sterft voor ze 5 jaar zijn
behoort tot de landen met een hoge Human 
Development Index (96ste plaats op 188 landen)

Meer info http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN

Grenzeloos talent in de buurt
In het kader van het themajaar Grenzeloos 
organiseert het Sociaal Huis Hoogstraten 
een bijzondere tentoonstelling. Tijdens tal-
rijke ontmoetingen viel het ons op dat er 
heel wat verborgen talenten aanwezig zijn in 
Hoogstraten, talenten die we willen aanspo-
ren om met hun werk naar buiten te komen. 
Verschillende workshops in samenwerking 
met IKO en de Hoogstraatse BiB werden op-
gezet om mensen te laten kennismaken met 
beeldende kunst en schrijven.
Het resultaat van de workshops en de ver-
borgen talenten stellen we tentoon in het 
Raadhuis van Meerle (Gemeenteplein, 2328 
Meerle).

U kan de tentoonstelling bezoeken op:
- zaterdag 29 april van 9.30 tot 17.00 uur. 

Voor de kinderen start een voorleessessie 
van de bib om 9.30 uur, gevolgd door een 
open les van IKO tot 12.00 uur. Inschrijven 
is niet verplicht. 

- zondag 30 april van 14.00 tot 17.00 uur.

Meer info | Karin Cotteleer | Buurtwerk 
OCMW Hoogstraten | 03 340 16 00 
buurtwerk@ocmwhoogstraten.be

Van Wortel naar Feltre en terug 
Zoals kunstenaars ten tijde van de Renais-
sance op studiereis naar Italië vertrokken 
om de meesters te bestuderen, zo trok gla-
zenier Ralph Huet van Wortel naar Feltre. 
De tentoonstelling in de Sint Katharinakerk 
behandelt zijn schilderwerken en grafische 
experimenten, evenals het vakmanschap 
opgedaan in Italië. Huet combineert eeu-
wenoude composities en technieken met 
een  hedendaagse uitvoering en kleurenge-
bruik. Bewoner zijn sluitstuk ‘Laat de enge-
len zingen’ tijdens de perfecte lichtinval van 
de ochtendzon in de kerk.

Vanaf 21 april | Sint-Katharinakerk 
Vrijheid, 2320 Hoogstraten

Grenzeloze scholen
De scholen van Markdal zetten graag mee 
hun schouders onder het themajaar. Een 
heel jaar zetten ze hun leerlingen aan het 
werk rond grenzen en het overstijgen van 
grenzen. ASO Spijker verlegt de grenzen 
tot ver buiten de stratosfeer. Ze creëerden 
een Planetenpad, dat u van het verschroei-
end middelpunt van ons zonnestelsel tot de 
ijsreus Neptunus voert. De mensheid kijkt 
al duizenden jaren naar de sterren. De leer-
lingen van het ASO Spijker inventariseerden 
veel van de verhalen en maakten er razend 
interessante infoborden mee. 

Vanaf 22 april | ASO Spijker 
Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten

 

Agenda Grenzeloos april 2017

VVV Fietszoektocht
Naar aanleiding van het themajaar 
GRENZELOOS organiseert VVV Hoog-
straten een fietszoektocht langs de 
Hoogstraatse grenzen. Een fietstocht 
voor alle leeftijden van ongeveer 28 ki-
lometer met foto’s en leuke vragen.

Van 23 april t/m 18 september 
Startplaats: Brasserie De Mosten 
Inschrijven bij Brasserie De Mosten of 
Toerisme Hoogstraten | prijs: 4 euro 
03 340 19 55
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Lezing 
“Met de fiets naar de Noord-
kaap. Als het onderweg zijn 
belangrijk is”

Chris De Coninck droomde al jaren om 
de Noorse fjorden en Lofoten te be-
zoeken.  
Ze maakte een fietstocht van 5 maan-
den - helemaal alleen - richting Scan-
dinavië.

Komt u ook luisteren naar een prach-
tig reisverslag over de voorbereiding, 
maar vooral over de vele ontmoetin-
gen onderweg?  

Lezing op woensdag 26 april om 19.30 
uur in de hoofdbibliotheek – 3 euro – 
vooraf inschrijven aan de bibbalie of 
via www.hoogstraten.be/vormingbib.

Jeugdboekenmaand
We sluiten een geslaagde
Jeugdboekenmaand af 

De leerlingen van het IKO zorgden voor een zeer geslaagde en 
originele versiering van de jeugdbib: honden die aan ballet 
doen, een nieuwe versie van Pippi Langkous, creatieve portret-
ten. Een maand lang kon u van deze prachtige kunstwerken ge-
nieten. 14 klassen van het derde leerjaar leerden door het Gan-
zenbord te spelen hoe zij boeken konden vinden, in het rek of 
via de catalogus. De oudste kleuters trokken op schattenjacht 
met kapitein Boekardius. Op het einde werden de kinderen tot 
echte piraten gekroond.

Sluiting
Paasmaandag

Op paasmaandag 17 april zijn de hoofdbibliotheek en de uitleenpost in Minderhout gesloten. 
De uitleenpost in Meersel-Dreef sluit ook op woensdag 5 en 12 april.
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Hertogelijke hoeves
Al vanaf de Middeleeuwen hadden de heren 
van Hoogstraten hoeves in hun bezit die ze 
verpachtten. De tentoonstelling gaat dieper 
in op de Bouwhoeve, de Sint-Katelijnehoeve 
en de Wortelse hoeve die we nu in Bokrijk 
terugvinden. 

Staatsboerderijen
De boerderij op het kasteel van Hoogstraten 
en de grote boerderij van Wortel-Kolonie be-
horen tot het type van de staatsboerderijen. 
Ook de kolonistenboerderijen van Wortel-
Kolonie krijgen speciale aandacht op de ten-
toonstelling.

 Kempense hoeve versus 
de Kempense langgevelboerderij
Typisch voor de oude Kempense hoeve is 
dat het dak met stro is bedekt en laag hangt. 
Het huis zelf is een geraamtebouw met le-
men wanden. Later werd het leem vervan-
gen door baksteen, maar zelfs deze muren 
waren slechts vulling. Het houten geraamte 
draagt het huis! Voorbeelden hiervan zijn de 
hoevesite Halschoor in Minderhout en de El-
sterdijkhoeve in Meer.
De meeste boerderijen in de regio, gebouwd 
vanaf de 19de eeuw,behoorden echter tot 
het langgeveltype. Bij dit type liggen woon-
gedeelte en stal onder één lang dak. Alle 
deuren werden geplaatst in de lange gevel. 

De langgevelboerderijen werden opgetrok-
ken in baksteen met een pannendak. De 
pannen werden in de plaatselijke steenbak-
kerijen geproduceerd.

Schoolboerderijen
Vroeger hadden scholen vaak een boerderij 
die voornamelijk diende om de leerlingen, 
die bijna allemaal internaatstudenten wa-
ren, te eten te geven. Bijkomend gaven som-
mige scholen een landbouwopleiding met 
praktijklessen in de boerderij. De school-
boerderij van het Klein Seminarie, de Sint-
Jozefshoeve van het Spijker en de boerderij 
van het Sint-Annapensionaat in Meersel-
Dreef komen aan bod tijdens de tentoonstel-
ling.

Modelboerderij de Vondelstede
Voor zijn landbouwproject liet Edouard Jac-
quemyns vanaf 1853 een 40-tal moderne, 
hygiënische - hij was immers arts - boeren-
arbeiderswoningen bouwen. Ook de Vondel-
stede, een modelboerderij voor zijn opzich-
ters, werd gebouwd.  

Meer info: 
Stedelijk Museum | Begijnhof 9 | 2320 Hoog-
straten | 03 340 19 80
museum@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be/museum

Tentoonstelling 
“Ferme hoeve!”
Over de architectuur van boerderijen
Vroeger was de meerderheid van de bevolking landbouwer. Enkel in meer 
stedelijke kernen zoals het centrum van Hoogstraten waren er handelaren, 
ambachtslui, geestelijken, ambtenaren,… Maar in de dorpen rondom Hoog-
straten was bijna iedereen actief in de landbouw. De boerderij was dan ook 
het meest voorkomende type woning in de regio. Naast boerderij of hoeve 
waren andere termen zoals boerestede, boerewinning, landbouwerstede of 
hofstede ook in gebruik. 
In de tentoonstelling “Ferme hoeve!” krijgt u een overzicht van een aantal 
types en voorbeelden van boerderijen. De indeling is niet altijd duidelijk te 
maken. Een hertogelijke hoeve kon immers ook een Kempense hoeve zijn!
De tentoonstelling “Ferme hoeve!” loopt van 1 april tot 25 juni 2017 in het 
Stedelijk Museum.
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De huidige inrichting van het Van Aertselaerplein is niet verkeersveilig. Vooral voor fietsers 
vormt het plein een gevaarlijk knelpunt. Komende van Minderhout via de Van Aertselaer-
straat houdt het fietspad plots op en moeten fietsers de stelplaats van De Lijn passeren 
zonder signalisatie op het wegdek. Ook voor fietsers komende van de Vrijheid is er bij het 
Van Aertselaerplein geen signalisatie. 

Het stadsbestuur heeft een studiebureau 
aangesteld om de verkeerssituatie te onder-
zoeken en een voorstel te doen voor de her-
inrichting van het Van Aertselaerplein. Daar 
was overleg voor nodig met verschillende 
partijen, allereerst het Agentschap voor We-
gen en Verkeer (AWV), want de N14 die langs 
het Van Aertselaerplein loopt is een gewest-
weg. Uiteraard is er ook overleg geweest 
met De Lijn als uitbater van de stelplaats. Dit 
overleg heeft recent tot een akkoord geleid, 
waarover de gemeenteraad zich binnenkort 
zal uitspreken. Met een beetje geluk kan het 
Van Aertselaerplein nog dit jaar worden he-
raangelegd. 

Welke werken 
worden er dan uitgevoerd?
- De bushalte komt dichterbij de straat te 

liggen. Dat betekent dat de lijnbussen 
voortaan op de openbare weg zullen stop-
pen om de passagiers te laten in- of uit-
stappen. Dat is nu al het geval voor bijna 
alle andere haltes van De Lijn in Hoogstra-
ten.

- Het Van Aertselaerplein krijgt een groener 
karakter met heel wat aanplantingen.

- Achter de bushalte komt een blauwe zone 

Van Aertselaerplein fietsveilig

met zes parkeerplaatsen, waar de be-
stuurders moeten gebruik maken van de 
parkeerschijf. 

- De uitrit aan de schuine kant van het plein 
wordt aangepast. Automobilisten gebrui-
ken het plein vaak om te draaien en weer 
richting centrum te rijden. We willen deze 
functie behouden en nog gebruiksvrien-
delijker maken.

Verkeersveilig voor fietsers
Het Vlaams Gewest, als beheerder en ei-
genaar van de weg, gaat ervoor zorgen dat 
er fietssuggestiestroken komen bij het Van 
Aertselaerplein, zodat het hiaat tussen de 
bestaande fietspaden wordt opgevuld. De 
fietssuggestiestroken zullen lopen vanaf de 
vrijliggende fietspaden aan de Van Aertse-
laersstraat tot aan de woning, Vrijheid 58, 
en zullen dus aansluiten op de bestaande 
fietspaden in Hoogstraten centrum. Deze 
fietssuggestiestroken zullen ongeveer 1,70 
meter breed zijn zodat fietsers voldoende 
ruimte hebben.

Deze werken worden uitgevoerd, samen met 
de asfalteringswerken van de N14, die AWV 
heeft gepland in het najaar van 2017.
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30 dagen 
minder afval… 
Hoogstraten doet mee!
Elke Hoogstratenaar zorgt voor 71 kilo-
gram huisvuil per jaar. Vlaanderen heeft 
de laagste huisvuilcijfers in Europa. En 
de Kempenaren zijn de afvalkampioenen 
in Vlaanderen. 72% van het Kempense 
afval wordt gesorteerd. 

Maar kunnen we nog beter? 
Onze burgemeester, Tinne Rombouts, 
gaat de uitdaging aan om 30 dagen lang 
30% minder restafval te hebben. Maar 
ze doet dit niet alleen. Ze gaat op zoek 
naar een team van 30 gezinnen, om mee 
te uitdaging aan te gaan. 

Concreet is het de bedoeling om tijdens 
de campagneperiode, van 20 april tot 20 
mei, overbodig restafval te vermijden 
en het overige afval zo goed mogelijk te 
sorteren. Hierdoor verkleint u niet alleen 
de afvalberg, maar besparen we samen 
maar liefst 2 ton CO2. 

Gaat u mee de uitdaging aan? Schrijf u 
dan in via www.iok.be/303030 voor 19 
april 2017.

30-30-30 kadert binnen Kempen 2020, 
het Kempens streekproject om 20% CO2 
te besparen tegen 2020. Meer informa-
tie over het project kan u terugvinden op 
www.kempen2020.be. 

Voor vragen kan u terecht op
afvalbeheer@iok.be of01456 27 75.

De Kluis wordt meest 
duurzame bedrijventerrein 
van de Kempen
Sinds 2015 engageert het stadsbestuur van Hoogstraten 
zich om in het kader van het ‘Burgemeesterconvenant 
– Kempen 2020’ de CO2-uitstoot op haar grondgebied 
te verminderen. De aanleg van een warmtenet op de uit-
breiding van industrieterrein De Kluis is daarin een his-
torische stap. De Kluis wordt het eerste bedrijventerrein 
van de Kempen dat met een warmtenet wordt uitgerust 
en zal hiermee een voorbeeld zijn voor anderen.

Een warmtenet laat toe om duurzame warmtebronnen te koppelen 
aan de aanwezige warmtevraag, waardoor de CO2-uitstoot van het 
energieverbruik wordt teruggedrongen. Heel wat warmtenetten ma-
ken gebruik van restwarmte. In het project de Kluis wordt op korte 
termijn gedacht aan een gascomprimerende warmtepomp met 
back-up op aardgas. De site wordt zo aangelegd dat in de toekomst 
op dezelfde site eventueel een geothermische centrale mogelijk is, 
wat een 100% hernieuwbare energiebron is.

Het bedrijventerrein De Kluis wordt ontwikkeld door IOK. De aanleg 
van het warmtenet wordt uitbesteed aan IVEKA. Beide bedrijven zijn 
momenteel reeds verantwoordelijk voor de distributieactiviteiten 
voor elektriciteit en gas op het Hoogstraats grondgebied. 75% van 
het nieuwe terrein zal enkel met een warmtenet worden uitgerust. 
Op 25% van het terrein wordt een dubbelnet voorziet voor warmte 
en gas voor die bedrijven die zeer hoge temperaturen nodig hebben 
in hun productieproces.

IOK is bezig met de opmaak van het aanbestedingsdossier voor de 
aanleg van de wegen op het nieuwe terrein. Verwacht wordt dat in 
de tweede helft van 2017 de aanleg van de wegen kan starten. Be-
drijven die interesse hebben om zich op deze zone te vestigen, kun-
nen zich nog steeds aanmelden bij het IOK.

Van Aertselaerplein fietsveilig
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Woensdag 10 mei van 13.15 tot 16.30 uur

Op woensdag 10 mei organiseert de sportdienst in sa-
menwerking met de ouderenraad en ouderenverenigin-
gen een sportieve ontmoetingsnamiddag voor 55+. Dit 
is een ideale gelegenheid om kennis te maken met ver-
schillende beweegactiviteiten aangepast aan de leeftijd 
van 55-plussers. Voldoende bewegen is immers voor ie-
dereen van belang, maar zeker als u 55+ bent!
Deze namiddag vindt plaats in en rond het lokaal dien-
stencentrum Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 te Hoog-
straten. 

Deelname is gratis. We vragen u wel ten laatste donder-
dag 4 mei in te schrijven bij de sportdienst via telefoon 
of e-mail. 

Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51 
sport@hoogstraten.be

Gewijzigde 
dienstverlening
Zitdagen stadhuis Hoogstraten

FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal 
Personen met een handicap 
Eerste spreekkamer Burgerzaken
Elke 2de woensdag van de maand
Tussen 09.30 en 10.30 uur
Maatschappelijk assistente 
Evi Breugelmans
www.handicap.belgium.be (via contactfor-
mulier) of telefonisch via 080 09 87 99
(van 08.30 tot 12.00 uur)

Pensioenen
Eerste spreekkamer Burgerzaken
Elke tweede dinsdag van februari, april, 
juni, augustus, oktober, december)
Tussen 09.30 en 11.30 uur
Telefonisch te bereiken op 014 44 87 70

Sportieve ontmoetingsnamiddag voor 55+

Info-avond over 
kerkenplan Hoogstraten
Wat met onze kerken op middellange termijn?
Het stadsbestuur van Hoogstraten nodigt alle burgers uit om 
op 30 maart mee te komen praten over de toekomst van onze 
kerken. Hoogstraten werkt aan een kerkenplan dat een visie 
biedt op middellange termijn over alle kerken op ons grond-
gebied (zowel in Hoogstraten als in de dorpen). Een parochi-
ale werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt, dat is afgetoetst 
met een burgerlijke werkgroep. Op 30 maart wil het stadsbe-
stuur deze visie ook aftoetsen met de inwoners.

Meer info:
30 maart | 20.00 uur | administratief centrum (zaal De Wel-
gezinde) | Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten | geen inschrijving 
vereist | communicatie@hoogstraten.be



  

Winnaar fotowedstrijd
Karel Hendriks heeft gezien dat bovenstaande foto 
getrokken is bij gemeenteschool de Meerpaal in Meer. 
Hij wint een ticket voor een optreden op 29 april van 
de fanfare Sint-Catharina.

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 12 april 2017 naar de com-
municatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail per ge-
zin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een on-
schuldige hand één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO
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Oproep kunstwerk verlengd
De oproep voor de realisatie van een kunstwerk of kunst-
installatie in de openbare ruimte wordt verlengd tot 15 mei 
2017.
Naar aanleiding van het themajaar Grenzeloos werd er een 
oproep gelanceerd in december voor een nieuw kunstwerk. 
Achttien kunstenaars bezorgden de cultuurdienst van Hoog-
straten een voorstel waarover de jury een eerste keer kon 
beraadslagen.
Tijdens de beraadslaging besloot de jury de oproep naar 
kunstenaars te verlengen met uiterste indiendatum 15 mei 
2017.  De jury is in de eerste plaats op zoek naar een werk dat 
enerzijds aansluit bij het thema en de Hoogstraatse context, 
maar tegelijkertijd moet het kunstwerk of de kunstinstallatie 
ook durven uitdagen en confronteren.
Kunstenaars die al een inzending deden worden ook in de 
tweede ronde meegenomen. Tegelijkertijd krijgen zij ook 
de kans om hun ingediend ontwerp nog aan te passen. Alle 
inzendingen dienen uiterlijk 15 mei 2017 binnengebracht te 
worden bij stadsbestuur Hoogstraten.
Meer info vindt u op www.hoogstraten.be.

Zet deze lente 
pesticiden buitenspel!
Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat 
doet u beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alter-
natieven, zonder chemische producten. Gebruik ook geen 
pesticiden op uw terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel 
en help mee aan een gezonder leefmilieu.

Op de website www.vmm.be/zonderisgezonder vindt u 
praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren 
en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden.

Hoogstraten doet het zonder! 
Al twee jaar gebruikt Hoogstraten net als andere openbare 
diensten geen pesticiden meer. Concreet betekent dat we 
ons openbaar domeinpesticidenvrij onderhouden. 

Jouw pesticidenvrije kalender voor deze lente
-  8 april: Voorstelling de Smoestuinier van Velt 
 Noorderkempen met de steun van het stadsbestuur
-  13 mei: Inzameldag oude en niet gebruikte pesticiden op 

het containerpark met infostand
-  10 juni: De Kringloopkrachten ontvangen je aan de 
 Samentuin Bonenakkers (Mouterijstraat)

Meer info: Dienst milieu  | milieu@hoogstraten.be
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gramma van eisen, duurzaamheidscriteria, 
de historische nota en de totale bouwkost 
zelf een keuze maken tussen een renovatie 
of een nieuwbouw. Het pand is geen mo-
nument en er kan dus geen aanspraak ge-
maakt worden op subsidies. Op die manier 
maakt het OCMW-bestuur maximaal gebruik 
van de expertise en creativiteit van de ex-
terne partijen. 

Verder verloop
- Van maart tot mei 2017 vinden  onderhan-

delingen plaats over de ingediende plan-
nen om tot het beste plan te komen;

- In juni 2017 wordt een voorkeursbieder 
geselecteerd die een bouwaanvraag mag 
indienen om hopelijk eind 2017 te kunnen 
starten met de werken;

- De oplevering van het gebouw is voorzien 
voor juni 2019.

OCMW kiest nieuwe naam voor multifunctioneel gebouw zorgcampus

Van rusthuis naar ’t Gastenhuys
De OCMW-raad van Hoogstraten heeft op maandag 13 maart een nieuwe 
naam gekozen voor het gebouw dat op de plaats komt van het vroegere rust-
huis ‘O.L.V. der 7 weeën’. Uit de meer dan 40 ideeën kwam de naam ’t Gas-
tenhuys naar voor als meest geschikte naam.

Wie worden de bewoners 
van ’t Gastenhuys?
’t Gastenhuys wordt een gebouw met 
een multifunctioneel gelijkvloers, 
35 assistentiewoningen en een kel-
der met een parkeergarage met 30 
parkeerplaatsen. Partners voor de 
invulling van het multifunctioneel ge-
lijkvloers zijn onthaalbureau Kind & 
Gezin, Opvoedingswinkel (OLO), Peu-
terspeelpunt, Centrum Geestelijke 
Gezondheid (CGG), Jongeren Advies 
Centrum (JAC-CAW),  nierdialysecen-
trum (AZ Turnhout) en thuiszorgwinkel 
(Zorg & Farma). Deze partners zullen 
gemeenschappelijke voorzieningen 
delen en andere delen een specifieke 
invulling geven. Op die manier zal het 
Hoogstraatse aanbod aan zorg en me-
dische diensten uitgebreider en effi-
ciënter worden.

Info’zine organiseerde begin dit jaar een 
wedstrijd onder de Hoogstratenaren om 
een mooie en geschikte naam te verzinnen 
voor het nieuwe multifunctionele gebouw, 
dat straks plaats zal bieden aan 35 assisten-
tiewoningen en een multifunctioneel gelijk-
vloers, waar heel wat zorgaanbieders een 
plaats krijgen. We mogen aan Luc Bastiaens 
en Francine Geerts een mooie cadeaubon 
aanbieden van 40 euro. De gelukkige win-
naars zijn reeds op de hoogte gebracht.

Stand van zaken
Begin oktober 2016 werden drie kandidaten 
geselecteerd, die een offerte mochten ma-
ken  met een architecturaal ontwerp en een 
financieel plan. Het gaat om de firma’s 
- THV Groep Van Roey – Van Roey Vastgoed;
- Vanhout Projects nv;
- Combinatie Willemen – CONIX RDBM / 

DBM Hoogstraten. 

Op donderdag 23 februari hadden ze al-
ledrie hun project ingediend. De komende 
weken en maanden worden deze voorstellen 
nauwgezet vergeleken en beoordeeld. De 
offertes worden niet enkel op prijs beoor-
deeld maar ook op het  technisch en archi-
tecturaal concept, gebruiksvriendelijkheid, 
duurzaamheid en functionaliteit van het 
ontwerp. Zo is een belangrijk criterium voor 
de toewijzing de vereiste dat het een BEN-
gebouw moet worden (Bijna Energie Neu-
traal). BEN-gebouwen verbruiken nauwelijks 
energie voor verwarming, ventilatie, koeling 
en warm water. De energie die nodig is, 
wordt gehaald uit groene en hernieuwbare 
energiebronnen.
 
Voor het bestuur van stad en OCMW is het 
in de eerste plaats belangrijk dat de functies 
die men wil onderbrengen in ‘t Gastenhuys 
op een efficiënte en duurzame manier kun-
nen gerealiseerd worden. De ontwerpers 
kunnen op basis van ondermeer het pro-
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Klimaatactie 
in de scholen

De Dikketruiendag roept iedereen op om met 
eenvoudige acties aandacht te besteden aan 
klimaatverandering. De scholen in onze ge-
meenten deden weer enthousiast mee op 17 
februari. De kinderen kwamen met een dikke 
trui naar de les en de verwarming ging een 
graadje lager. Dikketruiendag kan natuurlijk 
ook op het werk. Een idee voor volgend jaar…

Lagere school De Meerpaal en kleuterschool 
Kiekeboe in Meer gaan vanaf dit jaar werken 
als een echte Klimaatschool. Zowel op tech-
nisch als op educatief vlak wordt er energie 
bespaard in de school. De directie, leerkrach-
ten en leerlingen volgen een educatief traject 
rond klimaat en energie, onder begeleiding 
van MOS (Milieuzorg op school). De kinderen 
worden uitgedaagd om zelf op onderzoek te 
gaan, relaties te tonen tussen oorzaken en 
gevolgen. Door meer te leren over het thema, 
begrijpen leerlingen ook beter waarom de 
school bepaalde technische maatregelen 
uitvoert. Op technisch vlak wordt er op basis 
van een energie-audit bekeken welke maat-
regelen nodig zijn om energie te besparen. 

Minder CO2 uitstoten? Het stadsbestuur helpt.
Heel wat scholen werken actief aan educatie over klimaatverandering en klimaatacties. Het stadsbestuur zet dit graag in de kijker. 
Hopelijk enthousiasmeren de leerlingen u ook om thuis energie te besparen!
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Stad Hoogstraten heeft reeds vanaf 2014 
een ‘stedenband’ met Za-Kpota in het Afri-
kaanse land Benin. Dat is een partnerschap 
waarbij Hoogstraten een gemeentelijke in-
ternationale samenwerking wil uitbouwen 
met een stad in een ontwikkelingsland. De 
essentie van de stedenband is dat beide 
besturen kennis en ervaring uitwisselen. Za-
Kpota en Hoogstraten werken samen rond 
gemeenschappelijk gekozen thema’s zoals 
geboorteregistratie, composttoiletten, zon-
nekiosken, scholenuitwisseling,… Dat gaat 
gepaard met regelmatige bezoeken over en 
weer. Vanaf 26 maart is het weer de beurt 
aan Hoogstraten om kennis te gaan maken 
en ervaringen uit te wisselen.
Naast de gemeentelijke samenwerking via 
de stedenband, is er intussen ook een scho-
lenband gecreëerd tussen VITO en de CCFP, 
de technische school van Za-Kpota CCFP. Vo-
rig jaar reisden 3 leerkrachten van VITO mee 
naar Benin om de mogelijkheden te verken-
nen, deze keer zijn er 2 leerkrachten aanwe-
zig om de samenwerking te versterken. 

U kan de ervaringen en vorderingen van de Hoogstraatse dele-
gatie in Za-Kpota dagelijks volgen op de blog: www.stedenband-
hoogstraten.blogspot.be en via de facebookpagina ‘Hoogstra-
ten gaat mondiaal’.
Elke dag krijgt u een vraag voorgeschoteld. Met de antwoorden 
kan u aan het einde van het bezoek een woord vormen. Bezorg 
uw oplossing voor 20 april aan de dienst ontwikkelingssamen-
werking en maak kans op een mooie beloning!

Meer info | Dienst internationale samenwerking | 03 340 19 54 | 
noordzuid@hoogstraten.be

Hoogstraten gaat op 
bezoek in Za-Kpota
Steun van de Federale overheid
Onze stedenband krijgt vanaf dit jaar een 
extra duw in de rug. Het samenwerkingspro-
gramma dat werd ingediend bij de federale 
overheid heeft goedkeuring verkregen. De 
stedenband kan hierdoor tijdens de komen-
de jaren op bijkomende middelen rekenen. 
Dit geld zal ingezet worden voor de uitbouw 
van de appelsienenmarkt.
Sinaasappelen zijn het belangrijkste land-
bouwproduct voor Za-Kpota op regionaal 
niveau. De uitrusting en het beheer van de 
markt dienen echter naar een hoger niveau 
getild te worden om een beter product en in-
komen te garanderen voor de inwoners van 
Za-Kpota.
Uiteraard worden ook de lopende acties 
rond de geboorteregistratie en de compost-
toiletten voortgezet.

Van 26 maart tot 5 april reist een 
delegatie van onze stad naar Za-
Kpota in Benin voor een werkbe-
zoek. Niet alleen vertegenwoor-

digers van de stad zullen onze 
partnerstad in Afrika bezoeken, 

er reizen ook leerkrachten van 
VITO mee.

Volg het bezoek en win!



jeugd  & welzijn 19

Tieners
Deze zomervakantie pakken we uit met een 
nieuwe tienerwerking! We proberen elke 
week een activiteit te plannen voor de iets 
oudere jeugd (2007 – 2002). Wat staat er ko-
mende zomer zoal op het programma…
- 3 tot 7 juli: Wakeboard & Adventure (kamp)
- 12 juli: Kajakken op de Nete 
- 26 juli: Teenage Kicks
- 31 juli: Hockeyinitiatie
- 2 augustus: Moviepark
- 7 tot 11 augustus: Wakeboard & Adventure 

(kamp)
- 9 augustus: Filmavond
- 16 augustus: Bodyboarden Downunder
- 23 augustus: Bezoek aan Coca-Cola
- 30 augustus: T-Day

Meer info in de Tienerfolder die eind april 
wordt verstuurd.

Speelpleinwerking(niet op woensdag)
- 3 tot 7 juli 
- 10 tot 14 juli (niet op 11 juli)
 31 juli tot 4 augustus
- 10 tot 14 augustus 

De inschrijvingen voor het zomeraanbod van 
Vlieg-Uit en speelplein starten op maandag 
8 mei 2017 om 18.00 uur via http://hoog-
straten.ticketgang.eu of aan de onthaalbalie 
Vrije Tijd (historisch stadshuis – Vrijheid 149 
– Hoogstraten). 

  Vakantie in Hoogstraten
   Kinderpret in paas- en zomervakantie

Zomervakantie
Er worden tijdens de zomervakantie heel wat gemeentelijke initiatieven georganiseerd voor de Hoogstraatse kin-
deren. Die bundelen wij onder de term ‘Vakantie in Hoogstraten’. Vakantie in Hoogstraten omvat onder andere 
workshops, uitstappen en spelactiviteiten van Vlieg-Uit, een speelpleinwerking van vier weken tijdens de zomerva-
kantie, kinderopvang van Stekelbees en sportkampen. Vanaf deze zomer worden er ook themakampen aangeboden 
voor zowel kleuters als kinderen van de lagere school. Alle initiatieven staan opgesomd in de folder die via alle 
Hoogstraatse basisscholen wordt verdeeld. U kan het aanbod ook terugvinden op www.hoogstraten.be (hoofdstuk 
‘leven en welzijn’, rubriek ‘buitenschoolse kinderopvang’).

Er is opvang van uw kinderen mogelijk voor 
of na het speelplein via Stekelbees. U kan 
uw kinderen inschrijven voor Stekelbees 
vanaf maandag 15 mei 2017 om 20.00 uur 
via www.landelijkekinderopvang.be. U dient 
eerst een algemene inschrijving in orde te 
brengen alvorens u plaatsen kan reserve-
ren. Neem dus tijdig contact op. Het vakan-
tieprogramma vindt u op de website terug.

Wie houdt er nu niet van buitenspelen? Zet je computer en TV 
uit en kom mee buitenspelen! Zowel Nickelodeon, Ketnet als 
VTM KZOOM zullen niets uitzenden tussen 13.00 uur en 17.00 
uur. Kom dan samen met je broer, zus, mama, papa, oma, opa, 
vriend, vriendin,… ravotten in het speelparadijs van De Mos-
ten! Het domein is tijdens de Buitenspeeldag voor iedereen 
gratis toegankelijk.

In samenwerking met Buitenspel aan De Mosten en Brasserie 
De Mosten.

Meer info:
Jeugd- en sportdienst Hoogstraten | 03 340 19 78 | vlieg@hoogstraten.be of jeugd@hoogstraten.be

Stekelbees Hoogstraten | Karel Boomstraat 44, 2320 Hoogstraten | lkhoogstraten@landelijkekinderopvang.be
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1. Op 16 februari mochten 53 kleuters van Scharrel Minderhout als “grote mensen” trouwen in het stadhuis van Hoogstra-
ten. 2. Hoogstraten is de eerste stad in België waar het EVapp-project wordt uitgerold, een oproepsysteem dat bij hartfalen 
vrijwilligers in de buurt mobiliseert. 3. Op de Hoogstraatse wegen zijn de borden ‘zone 70’ verwijderd. 70 km/u is immers 
de standaardsnelheid geworden. Nergens is nog 90 km/u toegelaten. 4. Op het jaarlijkse armoedeoverleg op 17 februari 
werden drie initiatieven voorgesteld ter bestrijding van de kinderarmoede. 5. Van 4 tot en met 12 maart was het Week van de 
Vrijwilliger en worden onze vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Iedere vrijwilliger is een superheld! Bedankt!

foto T. Wiggenraad
2

3

4

5



Toen Maria 20 jaar geleden een nieuwe heup 
nodig had, was ze slecht ter been. Frans en 
Maria schaften toen een rollator aan, zodat 
ze voldoende steun had en het risico op val-
len tot een minimum werd beperkt. Door alle 
tapijten in het huis te verwijderen, was het 
risico op struikelen miniem. Jammer genoeg 
nam de kracht in Maria’s benen vanaf  2006 
sterk af. Het resultaat was dat ze een rolstoel 
nodig had om zich binnenhuis te verplaat-
sen. Haar man Frans rijdt haar overal naar-
toe. 

Om vlot te kunnen douchen, kochten Frans 
en Maria een douchestoel op wieltjes met 
rem. Het koppel heeft ook een wc-stoel op 
wieltjes aangeschaft.

Hoogstraten laat u niet vallen
Persoonlijke hulpmiddelen om vallen te vermijden
De gezondheidsraad van Hoogstraten zet in op valpreventie. Vorige maand vertelden Frans en 
Maria over kleine en grote verbouwingen aan het huis, zoals het plaatsen van handvaten en het 
installeren van een inloopdouche. Vandaag hebben ze het over toestellen en persoonlijke hulp-
middelen die het risico op vallen beperken...

Op aanraden van de verpleging huren Frans 
en Maria sinds vorig jaar een tillift. Die 
maakt het voor de verpleging gemakkelijker 
om Maria in haar relaxzetel te zetten. Ook 
om Maria ’s avonds uit haar rolstoel in bed 
te tillen is de nieuwe lift handig voor Frans.

Op Maria’s bed ligt ook een glijzeil zodat 
Maria zich gemakkelijk kan omdraaien op 
haar zij.

Voor Maria is het moeilijk om zich in de passagiersstoel van hun 
auto te begeven. Soms vragen Frans en Maria rolstoelvervoer 
aan via de CM of schakelen ze de handicar van OCMW in.

gezondheid 21



5 jaar woonzorgcentrum Stede Akkers
Wij vieren feest! Viert u mee?

Vijf jaar geleden verschenen de 4 grote witte woonblokken 
van het woonzorgcentrum op de zorgcampus van Stede Akkers. 

Om het vijfjarig bestaan te vieren, zal er tijdens de derde week van mei 
voor iedereen (buren, vrienden, familie en andere geïnteresseerden) 

heel wat te doen zijn. 

U bent van harte welkom om samen met ons te vieren op:

Dinsdag 16 mei 
Radio- en muzieknamiddag in de tent van 14.00 tot 17.00 uur

Woensdag 17 mei
Linedancehappening in de tent van 14.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 19 mei
Picknick aan de tent van 12.00 uur tot 14.00 uur

Zondag 21 mei
Groot slotfeest van 13.00 tot 17.00 uur

Radio en muziek in de tent – straattheater – opening vernieuwde kapel –
 inhuldiging bedrijfsfilmpje – gezellige wandelbuurt op de campus met 

allerlei eetkraampjes –kinderanimatie –
fototentoonstelling in de gang van het dienstencentrum –

optreden van de fanfare – mega ‘bal in de straat’ dat start om 15.00 uur– 
rolstoel- en duofietsenparcours – fotozoektocht

Kom met de fiets, er is fietsparking voorzien
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Op 24 februari opende in Hoogstraten het Huis van Ben zijn deuren. 
Het huis van Ben gunt jongeren met autisme de kans om hun talenten 
te ontdekken via muziektherapie. Het initiatief komt van de zussen 
Jorien (19) en Elfie (16) Van Delm en hun moeder Kristin Oris. Minister 
van Welzijn Jo Vandeurzen was bij de opening aanwezig.

Huis van Ben | Leemstraat 9 A, 2320 Hoogstraten 
info@autismefonds.be | www.huisvanben.be

Goe bezig

  Kunst 
  achter de Schermen
Maak kennis met de kunstenaar achter de werken

In het kader van de Week van de Amateurkunsten zullen tijdens Kunst achter 
de Schermen, op zaterdagen 29 april en 6 mei, tientallen Hoogstraatse creatie-
ve duizendpoten de deur openzetten voor nieuwsgierige passanten, fervente 
kunstliefhebbers of geïnteresseerde buren. De bedoeling is om de kunstenaar 
in zijn eigen atelier of repetitieruimte aan het werk te zien. En zodoende kan u 
als toeschouwer ontdekken wat een kunstenaar drijft, waarom ze doen wat ze 
doen en hoe ze tewerk gaan.

Stippel uw eigen kunstroute uit doorheen de zes deeldorpen. Raadpleeg onze 
website voor het overzicht van de kunstenaars of ga op zoek naar de brochure 
van Kunst achter de Schermen. Bij de dienst toerisme of de dienst cultuur kan 
u een exemplaar verkrijgen!

Misschien kan het voor u ook een inspiratie zijn om creatief aan de slag te 
gaan? Verschillende kunstenaars willen de kunstmicrobe alleszins op u over-
dragen door het geven van gratis initiaties, demo’s en workshops! 

Zaterdag 29 april en zaterdag 6 mei telkens tussen 11.00 en 21.00 uur
Meer info op www.hoogstraten.be/WAK of via dienst cultuur: 03 340 19 57 of 
cultuur@hoogstraten.be
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