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Voorwoord...
De zomermaanden juli en augustus kondigen voor heel wat onder ons een lange
vakantieperiode aan. U heeft er misschien
reikhalzend naar uitgekeken, gewoon een
tijdje rust, lange zomeravonden of eindelijk
die langverwachte vakantie? Geniet er in ieder geval enorm van!
Voor feestvreugde hebben we in Hoogstraten niet gewacht op de vakantie. De voorbije
weken kwam Hoogstraten namelijk meermaals in de positieve schijnwerpers dankzij
uitzonderlijke prestaties van onze inwoners,
onze scholen en bedrijven. Naast de lekkerste aardbeien, komen ook de beste chocolatiers uit Hoogstraten. Drie leerlingen van
het VTI Spijker kregen de Chololaterie Award
voor de beste pralines van het land. De leerlingen doen onze slogan ‘stadje met smaak’
alle eer aan! Het VITO haalt daar bovenop
met zijn leerlingen van houtbewerking bijna
alle prijzen binnen van de Vlaamse Houtproef. En in de bedrijfswereld zetten de Gebroeders Geens Hoogstraten dan weer op de
kaart. Zij mochten tijdens de uitreiking van
de Prijs Ondernemen van Voka Kempen de
publieksprijs in ontvangst nemen. Proficiat
aan iedereen, trots op Hoogstraten!
Stad Hoogstraten heeft ook nog heel wat
in petto om uw zomerdagen aangenaam
te vullen. Swing de zomer mee in gang op
Den Dijk. Het vat van ’t Stad is intussen een
vaste waarde aan het begin van de zomer,
maar dit jaar steken we het in een nieuw
jasje. Met een opgefrist concept trakteert
het stadsbestuur ieder van u op een avond
vol swingende jazz, Franse chansons, een DJ
met authentieke grammofoonspelers en uiteraard een gratis consumptie! Verder kan u
nog genieten van onze culinaire fietsroutes,
wandelroutes, bo’kes in’t groen, kinderactiviteiten, speelpleinwerking en Vlieg-uit!
Vakantie is genieten en een postkaartjes
kunnen daarin een belangrijke rol spelen.
Wat is er fijner dan een opgewekt berichtje
van iemand te krijgen die u misschien al
lang niet meer gehoord heeft of gewoon

zomaar? Binnenin dit info’zine krijgt u zes
gratis postkaarten. Scheur ze los, voorzie ze
van een postzegel en een leuke boodschap
en verras er deze zomer iemand mee. Elke
kaart kadert binnen een project dat Hoogstraten afgelopen jaren uitgewerkt heeft.
Meer informatie over de projecten vindt u terug op de achterzijde van iedere postkaart.
Misschien heeft u het al opgemerkt? www.
hoogstraten.be ziet er sinds kort helemaal
anders uit! Opgefrist? Mooier? We hebben
er alles aan gedaan om onze diensten beter
tot bij u te brengen. Zo kan u vanaf vandaag
diverse attesten online aanvragen en zelf
afdrukken, op het moment dat u best past.
Organiseert u of uw vereniging een evenement? Dan hoeft u niet meer tot bij ons te
komen, regel uw volledige aanvraag vanachter uw computer of tablet. Is er u iets toch
niet duidelijk? Uiteraard blijven onze andere
communicatiekanalen, persoonlijk aan de
balie, telefoon of e-mail gewoon ter uwer
beschikking.

Heel wat anderstaligen behaalden in juni
hun diploma Nederlands. Ik stel hun inzet
en inspanningen om het Nederlands te leren
erg op prijs. De taal beheersen is namelijk
belangrijk om uw weg te vinden in Hoogstraten en te integreren in onze samenleving.
Het is belangrijk dat iedereen zich thuisvoelt. Dat betekent niet alleen wonen en
werken, maar ook leven en samenleven in
Hoogstraten.
Tinne Rombouts - Burgemeester

100% gerecycleerd papier

Beste lezer,
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Za-Kpota

Wij gingen, zij kwamen.
De resultaten
mogen gezien worden
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De zon schijnt voor Za-Kpota
Deze lente werkte een Hoogstraatse delegatie onder een stralende zon verder aan
de automatisering van het gemeentelijke
diensten en de digitalisering van de geboorteregistratie. Talrijke stroomonderbrekingen bemoeilijkten het werk terwijl de
zonne-energie onbenut bleef. We willen
de werkzaamheden op het gemeentehuis
en in de arrondissementele bureaus efficiënter laten verlopen door in te zetten op
een gegarandeerde stroomvoorziening met
zonnepanelen. We dragen op die manier bij
aan de strijd tegen de klimaatopwarming
en de promotie van hernieuwbare energie.
Het gebrek aan elektriciteit in Za-Kpota
heeft ook sociale gevolgen. Jonge mensen verlaten na hun hogere opleiding de
gemeente om elders te wonen. Opgeleide
burgers met de talenten en capaciteiten om
de toekomstkansen van hun dorp te veranderen kiezen voor hun eigen perspectieven.
Net daarom is de samenwerking met Solar
zonder Grenzen voor de installatie van zonnekiosken in de dorpen zo waardevol. Er
komt stroomvoorziening in afgelegen dorpen, lokale ondernemers krijgen kansen,
iedereen kan studeren en werken bij beter
licht,…
Dankzij jullie steun hebben we intussen
voldoende geld verzameld om een eerste
zonnekiosk te installeren en sparen we intussen verder voor een tweede!

technisch schooltje dat een driejarige opleiding aanbiedt voor jongeren met beperkte
toekomstkansen. Momenteel worden er opleidingen metaal en bouw georganiseerd,
maar men wil ook graag starten met een
landbouwrichting. Van het enthousiasme
waarmee de leerkrachten zijn teruggekeerd
naar VITO zal het alvast niet afhangen of een
echte scholenband er komt. (zei foto 2

Samen schrijven voor
een betere lokale economie
In mei waren de rollen omgedraaid een delegatie uit Za-Kpota kwam naar België om
samen met enkele collega’s uit Hoogstraten
onder de vleugels van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) te
schrijven aan een aanvraagdossier om deel
uit te maken van het Federale Programma.
Geen eenvoudige opgave, zeker als je weet
dat de 4 Vlaamse gemeenten met een stedenbandpartner uit Benin tot een gezamenlijk dossier moeten komen. (zie foto 3)
Als gemeenschappelijk thema werd gekozen
voor de marktplaats. De focus voor Za-Kpota
ligt bij het verbeteren van de markttoegang
voor de producenten en het verhogen van
de gemeentelijke inkomsten door een efficiënte en transparante inning van de taxen.
Samen maken we zo van de appelsienen
voor Za-Kpota wat de aardbeien zijn voor
Hoogstraten! (zie foto 4)
www.stedenbandhoogstraten.blogspot.be

Scholenband in het vizier
Omdat de toekomst aan de jongeren is, legden we opnieuw de focus op de scholen.
Er zijn een aantal nieuwe composttoiletten
geplaatst en ook de eerste schooltuintjes
werden aangelegd. Za-Kpota mocht hiervoor naast het stadsbestuur op de steun
rekenen van PidpaHidroplus, Rotary Hoogstraten-Kempen en Lionsclub HoogstratenMarkland. (zie foto 1)
VITO vaardigde ook 3 leerkrachten af om te
onderzoeken of er een scholenband mogelijk kan zijn met het Centre Communal de
FormationProfessionelle (CCFP). Een klein
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Parkeerreglement
op
Campus Stede Akkers
De parkeerplaatsen rondom het OCMW gebouw Stede Akkers zijn
erg gegeerd. Vaak zijn ze continu bezet door langdurig geparkeerde
wagens. Daarom geldt er rondom het gebouw Stede Akkers sinds
kort een blauwe zone van 3 uur parkeren. De zone start ter hoogte
van de Jaak Aertslaan (foto) na de bejaardenwoningen en loopt tot
op het einde van de ringweg.

Website
Huis van het Kind
vernieuwd
In 2015 ging de werking van Huis van het
Kind Hoogstraten van start. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende
lokale diensten die werken met en voor kinderen, jongeren en gezinnen. Deze partners
zitten niet fysiek samen in één gebouw. Het
is een virtueel huis waarbij het aanbod is
gebundeld op de website www.huisvanhetkindhoogstraten.be. Hier vindt u alle
diensten en voorzieningen in Hoogstraten
aangaande zwangerschap, opvoeden, gezondheid, onderwijs, kinderopvang, vrije
tijd en sinds kort ook over hoogbegaafdheid, pesten, alcohol en drugs, geestelijke
gezondheid enzovoort.
Deze website bevat een heleboel informatie en links. Hierdoor kunnen we niet alle
thema’s op de eerste rij zetten. Tip: vindt
u niet meteen wat u zoekt, gebruik dan de
zoekfunctie

Wanneer u langer dan 3 uur wil parkeren, gebruik dan de grote
OCMW-parking aan de Loenhoutseweg (ter hoogte van het zwembad). Ampertwee minuutjes stappen, niet onoverkomelijk als u ’s
avonds die 10.000 stappen wil halen!
Jammer genoeg wordt er ook regelmatig fout geparkeerd op de
campus. Dit leidt tot onveilige situaties. Parkeer enkel op de aangeduide parkeerplaatsen. Hierop wordt in de toekomst strenger
toegezien. Foutparkeerders zullen een boete ontvangen!
Met deze maatregelen wil het OCMW:
- Minder mobiele bezoekers,vaak naaste familieleden van
bewoners,zoveel mogelijk de kans geven om dicht bij het gebouw te parkeren.
- De veiligheid op de woonzorgcampus verhogen doorde campus
meer autoluw te maken. Dat is fijn voor iedereen.

Zitdag
studietoelage
Hulp nodig bij het invullen van uw studietoelage of die van uw kind(eren)?
Op woensdag 24 augustus kan u terecht in het stadhuis bij één van onze
medewerkers. Dit kan van 9u tot 12u
en van 13u30 tot 15u30. Een afspraak
maken is niet nodig.
U kan op 24 augustus niet, maar u wil
wel graag hulp? Geen enkel probleem:
u kan hiervoor ook dagelijks terecht
bij de sociale dienst van het OCMW,
tijdens de gewone openingsuren.

berichten
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Verklapt

Zomeravondvertellingen in openlucht
Iedere dinsdag in juli en augustus presenteren RTV/TVPLUS en Gazet van
Antwerpen een boeiende verteller met een straf verhaal op verschillende
locaties doorheen de Kempen en Mechelen. Dit jaar strijken ze ook in
Hoogstraten neer!

www.hoogstraten.be
in een nieuw jasje

Hoogstraten.be ziet er vanaf 1 juli helemaal anders uit, misschien heeft u het al opgemerkt?
Met de nieuwe website willen we u als burger
nog beter bereiken met onze diensten. Zo kan u
vanaf vandaag diverse attesten online aanvragen en thuis zelf afdrukken op elk gewenst moment. Organiseert u of uw vereniging wel eens
een evenement? Dan hoeft u niet meer naar het
stadhuis te komen, regel alles zelf vanachter
uw computer of tablet.

Online attesten
De online attesten zijn ondertekend met een
digitale stempel, een Intellistamp. De Stempel
voorziet de opgevraagde attesten van een wettelijke digitale handtekening. De Intellistamp
vervangt niet alleen de klassieke handtekening
en stempel. Ze voegt ook een extra beveiliging
toe waardoor ook de authenticiteit van de papieren afdruk gegarandeerd blijft.
Volgende attesten kunnen op deze manier aangevraagd worden:
- Samenstelling van het gezin
- Bewijs van woonst
- Bewijs van verblijf voor het huwelijk
- Uittreksel uit het bevolkingsregister
- Bewijs van nationaliteit
- Bewijs van leven
- Getuigschrift van inschrijving
Meer info | 03 340 19 50
communicatie@hoogstraten.be
|www.hoogstraten.be/attest-aanvragen
www.hoogstraten.be/aanvraag-evenementen.

Op dinsdag 26 juli 2016 om 20u kan u in Hoogstraten gratis komen genieten van Dirk Denoyelle en zijn kompaan Kris De Jean. De legendarische
cabaretier brengt zijn show ‘Alles behalve stand-up’. Want wat blijkt? Na
25 jaar durft hij het toegeven: het zijn niet woorden maar getallen die
hem passioneren. Dirk Denoyelle heeft een niet te stillen fascinatie voor
cijfers en vindt ze schromelijk ondergewaardeerd. Hij heeft iets met het
getal, hij is er door geobsedeerd, hij droomt ervan en ziet alleen nog
maar cijfers rond zich: 14-18, 9/11, 1492, BTW voeten, spaarrentes, indexsprongen, 6 naamvallen in het Russisch, …
Maar met cijfers wordt niet gelachen, of toch wel?! Kom het zelf ontdekken op 26 juli!
De vertelling gaat bij goed weer door op Den Dijk. Breng uw stoeltje naar
goede gewoonte mee. Bij slecht weer wijken we uit naar de Rabboenizaal
van het Gemeenschapscentrum Hoogstraten!
Praktisch
Dinsdag 26 juli 2016 vanaf 20u op Den Dijk (Gelmelstraat nr. 109 – 111 of
via de Ganzendries) of in de Rabboenizaal (Lindendreef 37, 2320 Hoogstraten) bij slecht weer. De toegang is gratis!
Meer info vindt u opwww.verklapt.be,www.facebook.com/verklapt of
www.hoogstraten.be. Of via 03 340 19 57 en cultuur@hoogstraten.be.
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Geocaching!?!

Wist u dat er een mooie geocache ronde gerealiseerd is op het grondgebied van De Mosten en natuurgebied De Aschputten?
Het concept van geocachen is simpel: iemand verstopt ergens
een kleine schat, dit noemen we een cache. Een cache is een
waterdicht doosje met daarin steeds een logboek, dat is een
klein boekje waarin de vinder zijn naam achterlaat. Wie een
cache verstopt, plaatst de coördinaten hiervan op Geocaching.com, de officiële website voor alle geocachers ter wereld. U kan dan op zoek gaan naar deze cache door via Geocaching.com de coördinaten te downloaden naar uw GPS of
via de Geocaching-app op uw smartphone. Eens u de coördinaten heeft, trekt u naar de locatie van de cache en begint de
zoektocht. Een cache kan verstopt liggen in een boomstronk,
onder een steen, in een emmer in een waterput, enz. Kortom:
het is steeds een spannende zoektocht. Eens u de cache gevonden heeft, laat u uw naam achter in het logboek. Daarna
laat u een logbericht achter op Geocaching.com, ook als u de
cache niet hebt gevonden. Zo weet de verstopper hoe eenvoudig of hoe moeilijk de cache verstopt ligt. Mocht er iets
mis zijn met de cache, meldt u dat ook hier.
Op het grondgebied van De Mosten en de wandeling van Natuurpunt “De Aschputten” zijn 15 geocaches verstopt. Heeft u
ze allemaal gevonden, dan kan u de coördinaten van de bonuscache vinden en hiernaar op zoek gaan. Geocachen wint
de laatste jaren enorm aan populariteit. Amper twee uur nadat deze ronde actief werd gezet, heeft de 1ste persoon deze
reeds gevonden. Op een maand tijd zijn al meer dan 145 mensen hiernaar op zoek gegaan. Zeker de moeite waard om het
zelf ook eens uit te proberen!
Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be

Wilt u besparen
op uw
energiefactuur?
Doe mee met de groepsaankoop groene
stroom en/of aardgas en u geniet een
jaar lang van een voordelig energietarief. Hoogstraten neemt intussen voor de
zevende keer deel en biedt ondersteuning aan alle inwoners. Zelfs wanneer u
al eens heeft deelgenomen, moet u opnieuw inschrijven als u dat wenst.
Hoe neemt deel?
Schrijf uvrijblijvend in van 1 juli tot 4 oktober via de website www.samengaanwegroener.be. Neem uw laatste jaarafrekening bij de hand en vul stapsgewijs de
gevraagde gegevens in.
Of kom tussen19 september en 4 oktober langs op het stadhuis tijdens onze
openingsuren. U krijgt een ruime toelichting over de groepsaankoop en we
beantwoorden alle vragen over energieverbruik en –besparing. Neem uw laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of
aardgas mee.
Meer info | Woonloket | 03 340 19 11
wonen@hoogstraten.be |

bibliotheek

Geniet van uw vakantie
Stralende zon, een fikse regenbui of een hevige storm? Laat het weer uw vakantie niet verknallen.BiB Hoogstraten geeft u allerlei tips om van een ontspannen vakantie te genieten. Gaat u
op reis? Dan kan u boeken, strips, luisterboeken en tijdschriften langer lenen tot maximum 8
weken. Ook voor dvd’s, cd’s en games is een speciale regeling mogelijk.
1. Pinterest – tips
Bib Hoogstraten heeft een eigen pinterestaccount met allerlei interessante tips voor
daguitstapjes, zomerse boekentips, sprinters of heerlijke leesplekjes.

2. Fietsen en wandelen
U werkt toch ook graag op een leuke manier
aan uw conditie. Leen dan zeker een van de
vele wandel- en fietsgidsen. Als u een natuurwandeling verkiest, vindt u heel wat tips
voor een uitstap in België, maar ook verder
weg.

tekeningen inkleuren. Om fundels te gebruiken, installeert u eerst de app of downloadt
u het programma op uw computer. Dit doet
u via de link bij uw Mijn-Bibliotheekaccount.
Die account heeft u ook nodig omfundels te
lenen. Jaarlijks leent u per account maximum
7 fundels gratis, telkens voor een periode van
4 weken.

5. DVD’s en games
De vakantie is het ideale moment om er eens
een lui dagje bingewatching van te maken.
Neem uw tijd om series zoals Game of thrones, Fargo ofCall themidwife te bekijken. Er
zijn ook heel wat Scandinavische toppers
zoals Occupied, The bridge en het humoristische Bankerot.Geen zin om zo lang televisie
te kijken, dan is de MOOOV-stand iets voor
u.Voor gamers biedt de BiB spelletjes aan op
Playstation, Xbox, Wii, Nintendo DS en 3DS.
Snuister dus zeker eens in de uitgebreide
multimediacollectie.

3. Luisteren naar verhalen
Lange autoritten zorgen soms voor klagende kinderen op de achterbank. Luisterboeken bieden dan de ideale oplossing voor
het hele gezin. Naast de traditionele verhalen waarbij één persoon een bestaand
boek voorleest, zijn er ook heel wat leuke
hoorspelen, zoals die van het Geluidshuis.
Grappige, moderne bewerkingen van traditionele sprookjes, gecombineerd met het
stemmenwerk van topacteurs zoals Nathalie
Meskens, Pieter Embrechts, Koen De Bouw
en Warre Borgmans zijn een garantie op
uren luisterplezier.

4. Fundels
Fundels zijn digitale prentenboeken. Het verhaal wordt niet alleen voorgelezen en door
bewegende beelden begeleid, kinderen
kunnen ook spelletjes spelen, puzzelen of

ZOMERSLUITING BIB
HOOGSTRATEN: Ma 11 juli t.e.m. do 21 juli
Ma. 15 augustus
MEER:

Wo 3, vr 5, wo 10 en vr 12 augustus

MEERLE:

Di 12, za 16, di 19 en za 23 juli

MINDERHOUT:

Ma 11 juli, do 21 juli
Ma 1, do 4, ma 8, do 11, ma 15 augustus

DREEF:

Wo 6, 13, 20 en 27 juli
Wo 3, 10, 17, 24 en 31 augustus

WORTEL :

Wo 3, vr 5, wo 10, vr 12 augustus

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen Koffiekrant,
voorleesuurtjes en Digidaklessen.
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museum

Van 6 augustus tot 23 december loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten
de tentoonstelling “De Marck#hoehetwas”, een tentoonstelling over de geschiedenis van de Markvallei. Hoe we naar de Mark kijken verandert nogal
eens in de geschiedenis.Is het een waterloop die economisch moet renderen met haar molens? Kunnen we er vissen of zwemmen? Kijken we door de
ogen van Emilie Rolin-Jacquemyns en Jan Huet, beiden kunstenaars die in
zwart-wit of met kleurige aquarelsde Markvallei verbeelden? Of protesteren
we zoals LENK in de jaren ‘70 tegen de rechttrekking van de Mark? Gelukkig
zijn er vandaag de dag nog enkele mooie meanders bewaard gebleven die
de Markvallei aantrekkelijk maken voor fietsers en wandelaars.
Op eeuwenoude kaarten kan u de loop van
de Mark volgen vanaf haar bron bij Koekhoven in Merksplastot voorbijBreda. Heel
bijzonder zijn de kaarten uit 1716 van de
Hoogstraatsehertogen van Salm-Salm die
hun bezittingen lieten optekenen. Prachtige
kaarten waarop het oude Gelmelslot nog
herkenbaar is, omgeven door de bedding
van de Mark.
Op de expositie zijner ook heel wat mooie
natuurfoto’s te bekijken. Het museum kreeg
de medewerking van Natuurpunt Markvalleiom de prachtige fauna en flora van de Markvallei in beeld te brengen. Andere pareltjes
zijn de foto’s die vanuit een luchtballongenomen zijn. Het zijn foto’s die het landschapvervormen naar een abstract kleurig
schilderij.
Niet alleen zijn er de oude kaarten en de vele
oude en nieuwe foto’s van de Mark maar is
er ook een documentaire film uit de jaren

zeventig. De vallei van het Merkskewordt er
verfilmd tijdens vier seizoenen. Een mooie
getuigenis van “De Marck#hoe het was”!
Over de Mark zijn er ook vele legendes, verhalen en drama’s. Ooit gehoord van de twee
kapucijnenpaters die verdronken in Meersel-Dreef? Of van de klok in de Mark die om
middernacht met Kerstmis luidde? U komt
het te weten op de tentoonstelling.
Noteer ook zeker 27 oktober in uw agenda!
Dan zal Pien Storm Van Leeuwen een poëzieavond houden samen met de foto’s van haar
man Jan Willem Storm van Leeuwen. We kennen haar van de teksten op de zwerfkeien
langs de Mark.
Het Stedelijk Museum Hoogstraten is geopend van woensdag tot en met zondag, telkens van 14u tot 17u. Meer info:museum@
hoogstraten.be, of 03/340 19 80.

museum

IKO-laureaten
in het Stedelijk Museum
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Wedstrijd

Winnaar fotowedstrijd
Susan Snoeys heeft gezien dat bovenstaande foto
getrokken is van Grote Plaats 37 in Wortel
Elk jaar stellen de laureaten van het IKO tentoon in het
Stedelijk Museum Hoogstraten. De laureaten van de afdelingen tekenkunst, grafiek, schilderkunst, interieurvormgeving, beeldhouwkunst, fotografie en keramiek krijgen
hierdoor de kans hun werk aan het grote publiek te tonen.
Het is ook nu weer een boeiende en gevarieerde tentoonstelling te worden. De tentoonstelling loopt van zaterdag 25
juni 2016 tot en met zondag 31 juli 2016.
Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, Hoogstraten
Open van woensdag tot zondag, van 14.00 tot 17.00 uur
Tel: 03 340 19 80
web: http://www.hoogstraten.be/museum
mail: museum@hoogstraten.be

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord voor 8 augustus naar de dienst
communicatie:
- communicatie@hoogstraten.be
- Dienst communicatie, Vrijheid 149, Hoogstraten
U mag maximum één mail of brief per gezin insturen.
Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige had
één winnaar. De winnaar van deze maand krijgt een
culinaire fietsroute voor één persoon.

NIEUWE

FOTO

TERUG

blik
Stratenloop 2016

Stratenloop
1211 sportievelingen lieten zich op woensdagavond 25 mei van hun sportiefste kant zien tijdens de
legendarische Hoogstraatse stratenloop.

1
2

3

4
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1. De Nederlandse auteur Mirjam Mous gaf aan 199 leerlingen van het 4de leerjaar een zeer interactieve lezing vol vaart en
humor over haar boeken. De kinderen mochten zelfs via een schimmenspel haar verhaal uitbeelden. - 2. 199 anderstaligen
volgden het voorbije schooljaar avondlessen Nederlands bij CVO Taxandria. Als waardering voor hun inzet en inspanningen
om Nederlands te leren, werd de proclamatie op het stadhuis gehouden. - 3. De tekeningen van de school in Benin worden
overhandigd aan de gemeenteschool van Hoogstraten. - 4. Zaterdag 28 mei werd in de Mouterijstraat voor de eerste keer
een Weggeefplein georganiseerd. Bruikbare spullen konden er worden weggeven of gratis worden meegenomen. - 5 Met de
wedstrijd ‘Rookvrije Klassen’ worden leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs aangemoedigd om niet te roken
of ermee te stoppen. Op 6 juni werden de deelnemende klassen van VITO, VTI Spijker en Instituut Spijker ontvangen op het
stadhuis.
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Neem
het stuur
in handen
Het OCMW zet sterk in op de begeleiding van haar cliënten in hun
zoektocht naar een gepaste job. Sinds november werkt Hilde
Cornelis als projectleider @werk bij OCMW Hoogstraten. Hilde
begeleidt deelnemers van verschillende OCMW’s van de Noorderkempen (Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Baarle- Hertog,
Ravels en Arendonk) naar werk. Het project wordt gesubsidieerd
door provincie Antwerpen. We stelden aan Hilde enkele vragen
om over het project @ werk.

Hoe verloopt zo’n traject?
Bij onze eerste samenkomst wordt de groep
gevormd, staan deelnemers stil bij zichzelf
en stellen ze zich aan elkaar voor.
Als erkend analist geef ik daarna elke deelnemer een individuele kerntalentenanalyse.
Hierbij worden de kerntalenten in beeld gebracht. Dit is een zeer beproefde methode
waarbij wordt gekeken naar wat je speelde
als kind. Dit gebeurt aan de hand van een
lijst met zo’n 150 vragen. Het is een simpele,
laagdrempelige test omdat je niets hoeft op
te lossen. Je kijkt alleen naar je herinneringen. Ondanks de 150 vragen ben je in een
half uurtje klaar.
Aan de hand van je antwoorden kan ik iets
zeggen over wie je bent, welke vaardigheden je snel sterk zal ontwikkelen. En wat je
altijd met plezier zal doen.

Hilde Cornelis
Projectleidster@werk

Wat is de meerwaarde hiervan
voor de deelnemers?
Mensen herkennen waarom de dingen in
hun leven lopen zoals ze lopen. Ze leren dit
ook aanvaarden. Ik kan hen handvatten geven om valkuilen te vermijden en daag ze uit
om goed bij zichzelf te blijven en zo energieversterkende keuzes te maken. In een lang
gesprek ontdekken we hoe ze hun kerntalenten hebben ontwikkeld en doorheen welke omstandigheden. Hun kerntalenten zijn
eigenlijk hun hoogst persoonlijke ingrediënten waarmee ze iets van hun leven kunnen
maken. In het traject gaan we op zoek naar

wat dat precies kan zijn want net als bij het
koken kan je met dezelfde ingrediënten veel
verschillenden dingen maken. Het hangt
maar net af van wat je persoonlijke smaak
is.
Hoe gaat het dan verder?
Met hun kerntalentenprofiel als basis gaan
de deelnemers aan de slag. Ze onderzoeken
welke competenties ze al hebben ontwikkeld, wat ze al goed kunnen en in welk soort
werk ze energie zullen opbouwen.
Nadat iedereen zijn kerntalenten kent, komen we gedurende vier weken, twee keer
per week samen voor een groepssessie.
Deze begint telkens met een deelronde:
waar sta je, wat wil jij gaan doen, wat pak je
eerst aan, …
Van zodra deelnemers hun droomjob in
beeld hebben, zoeken we samen naar een
bedrijf. In samenwerking met de VDAB organiseren we er een beroepsverkennende
stage van één voltijdse week of twee halftijdse weken.
Hebben jullie dan vaste samenwerking met
bepaalde bedrijven?
Er zijn reeds verschillende bedrijven in
Hoogstraten die hun medewerking hebben
verleend aan dit project. Eenmaal de kandidaat een bedrijf gevonden heeft dat tewerkstelling biedt in diens droomjob, ga ik het
project voorstellen aan het bedrijf.

ocmw

Wat is de meerwaarde voor een bedrijf om
hieraan mee te werken?
Het bedrijf krijgt kandidaten aangeleverd
die misschien niet het gevraagde diploma
hebben, maar wel sterke competenties op
het voorliggend takenpakket. Bovendien is
het een zeer kortdurend engagement: één
week voltijds of twee weken halftijds. Voor
het bedrijf is dit kosteloos, maar er zijn wel
twee gesprekken aan verbonden: het sollicitatiegesprek en het evaluatiegesprek.
Deze stage, alsook het traject wordt opgenomen in het profiel ‘mijn loopbaan’ van de
kandidaat bij de VDAB waar het door potentiële toekomstige werkgevers kan geraadpleegd worden.
Wat zijn de resultaten uit het eerste traject?
Twee deelnemers zijn aan het werk in het
reguliere arbeidscircuit, één daarvan heeft
inmiddels een vast contract aangeboden gekregen. Twee deelnemers zijn tewerkgesteld
in het socio-economisch circuit en nog twee
andere deelnemers starten binnenkort een
opleiding. De laatste twee tenslotte lopen
nog hun beroepsverkennende stageen worden nog verder begeleid in hun zoektocht
naar gepaste job/opleiding.
Staat het traject open voor iedereen?
Het traject is er in de eerste plaats voor mensen die door de mazen van het arbeidsvangnet vallen en ten gevolge hiervan steun en
begeleiding ontvangen van het OCMW.
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Michaelawam

rk k
Traject @we
voor mij.
jd
precies op ti
ule
er goede form
p
u
s
n
e
e
is
Het
at je jezelf
vind ik omd
enen.
beter leert k

Linda

Ik heb geleerd da
t ik eigenlijk go
ed
leiding kan geve
n, dat ik sociaal
en empathisch
ben en dat ik
écht creatief ben
. Nu is het de bed
oeling
dat ik een soort
werk vind
dat ik graag doe
,
dus met die kern
talenten.

15

16

toerisme

Bokes in’t groen
Ook deze zomer bent u welkom in het parkje van de Gravin Elisabethlaan om gezellig samen te lunchen. Op woensdag 13 juli en op
woensdag 10 augustus wordt dit opnieuw het decor voor een ongedwongen lunch in openlucht.
Spreek af met buren, collega’s, vrienden of familie en klets bij tijdens de middagpauze. Iedereen is welkom tussen 12 en 14 uur.
Op 13 juli steekt triStan de vlam in de pan en op 10 augustus zorgt
2BLOND voor een sfeervol streepje muziek.

Wat mag u verwachten?
triStan: Drie keer Standaert; twee zonen, één vader. Drie muzikale
duizendpoten. triStan brengt een afwisselend repertoire met nummers van onder andere Crosby, Stills, Nash & Young, Bastille en Jamie Lidell.
2BLOND is het muzikale project van Jens Broes en Sara Van Opstal.
Deze twee bekenden uit Hoogstraten hebben al lang bewezen dat zij
op het podium thuishoren.

UiT in het Land van
Mark & Merkske:
zomer en najaar
Hoogstraten, Baarle-Hertog en Merksplas zijn drie bruisende gemeenten. De
nieuwe, goedgevulde evenementenkalender is hiervan het beste bewijs. Maak
u klaar voor een boeiende, en liefst ook
hete zomer, want tijdens het tweede deel
van 2016 heeft u nog weinig redenen om
binnen te blijven.
Met de gratis evenementenkalender van
het Land van Mark & Merkske blijft u op
de hoogte van de meest uiteenlopende
evenementen en activiteiten die in de
zomer en in het najaar in Hoogstraten,
Baarle-Hertog en Merksplas plaats vinden.
Dit leuke bewaarboekje in handig pocketformaat geeft u een overzicht van
een reeks gezellige, hartverwarmende
en kindvriendelijke evenementen in het
Land van Mark & Merkske.Haal een gratis
exemplaar bij Toerisme Hoogstraten en
noteer deze ‘niet-te-missen-festiviteiten’
alvast in uw agenda! Welkom… en tot
snel!

toerisme

Laat van u horen:

‘Langs verloren
smokkelsporen’!
Met de wandeling ‘Langs verloren smokkelsporen’ hoopt Hoogstraten de titel ‘Wandeling van het jaar 2016’ binnen te halen. Op
dit moment staat Hoogstraten slechts op de
derde plaats, dus uw hulp is meer dan welkom. Als u dit eenvoudige stappenplan volgt,
kan Hoogstraten nog een inhaalmanoeuvre
doen en de titel alsnog binnen halen.
Stemmen kan nog tot 15 augustus.
1. Haal de gratis wandeling bij Toerisme
Hoogstraten of download ze op www.wandelingvanhetjaar.be.
2.Trek uw wandelschoenen aan en geniet van
deze prachtige wandeling.
3. Surf, nagenietend van ‘Langs verloren
smokkelsporen’, opnieuw naar www.wandelingvanhetjaar.be. Stem voor Hoogstraten.
4. Motiveer al uw vrienden, kennissen en collega’s voor deze wandeling en vraag ook
hen te stemmen.
5. Vier in augustus samen met VVV & Toerisme Hoogstraten deze gloednieuwe titel.

Meehelpen met
Hoogstraten in Groenten & Bloemen.
Iets voor u?

Hoogstraten in Groenten & Bloemen is reeds aan haar 18de editie toe. 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, maar deze oproep richt zicht uitdrukkelijke aan alle mannen die een handje willen toesteken bij
de opbouw en afbraak van de creaties. De informatieavond voor
de vrijwilligers gaat door op maandag 22 augustus om 19.30 uur
inCoöperatie (de vroegere Veiling) Hoogstraten.
Interesse? Neem contact op met Toerisme Hoogstraten.

Moederdagbox
In augustus, met Moederdag, is er weer een speciale versie van de Hoogstraatse geschenkbox.
De box bevat een zomerse verzameling van de lekkerste Hoogstraatse specialiteiten, aangevuld
met exotische Fair Trade sapjes en mooie fietsroutes. Bestel uw box voor dinsdag 9 augustus en
op zondag 14 of maandag 15 augustus staat hij voor u klaar.

Een
origineel
cadeau v
o
Moederd or
ag

De box (inclusief verpakking) kost 25 euro. Hierin vindt u: Hoogstraatse aardbeien, zomerse kerstomaatjes
en minikomkommers, een chocoladen fantasie van het Chocoladehuis, mosterdkaas & verse hoeveboter
van de Meirhoeve, advocaat van de Bouwhoeve, 3 flesjes fruitsap en verse scharreleitjes. Als extraatje zijn
de nieuwe Kempense Zalighedenroute en de vernieuwde Enclaveroute toegevoegd.
U vindt het bestelformulier bij Toerisme Hoogstraten of download het op www.hoogstraten.be. Let wel: de
bestelling is pas definitief na betaling. Als u het formulier bij Toerisme Hoogstraten binnenbrengt, dient u
dus tevens het volledige bedrag te betalen.

Cadeaubon Culinaire Route
Met de cadeaubon voor de Culinaire Route maakt u ongetwijfeld iedereen blij. U geeft met deze specifieke
cadeaubon maar liefst twee cadeaus: een gezellige fietstocht én een heerlijk viergangenmenu. De geluksvogel die de cadeaubon heeft gekregen, maakt later zelf een reservatie op een dag naar keuze.De cadeaubon
is te koop bij Toerisme Hoogstraten en kost 37,50 euro.
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Staycation?
Tips voor een heerlijke zomer!
Ook al van ‘staycation’ gehoord en uw wenkbrauwen gefronst? Terecht, want moeilijke woorden
zijn vaak overbodig en er is steeds een eenvoudige verklaring voor. Ook nu: als u aan staycation
doet, blijft u tijdens uw vakantie lekker, gezellig thuis. Simpel toch? En hip! In Hoogstraten zijn
er meer dan mogelijkheden genoeg om van uw staycation een topvakantie te maken.
Culinaire Route
Met de culinaire route fiets u een heerlijk
viergangenmenu tegemoet. Voor de vierde
editie van deze culinaire route werd de route
opnieuw aangepast en houdt u halt in nieuwe horecazaken. Vooraf reserveren is noodzakelijk. U kunt de route fietsen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, starten
doet u steeds tussen 10 en 12u.

Wandeling Barmhartige Samaritaan
Het ‘Buitengewoon jubeljaar van de barmhartigheid’ is in volle gang. Naast de Pater Pio fietsroute is er een wandeling door
Hoogstraten uitgestippeld.Deze wandeling
kreeg de naam ‘Barmhartige Samaritaan’ en
leidt u langs de vele kapelletjes die Hoogstraten rijk is.

Kinderzoektocht
Speciaal voor kinderen tussen 7 en 9 jaar is
er een actieve zoektocht die u langsheen de
gevangenis van Hoogstraten brengt. Los de
vragen, raadsels en puzzels op en ontdek
Hoogstraten op een ontspannende manier.
De route is 5 km.

hoekje in de omgeving van de kerk, maar op
één van de vele terrasjes in Hoogstraten valt
er eveneens uitstekend te genieten. Kom
langs en geniet van een stukje - door Unesco
erkend - immaterieelcultureelerfgoed!

Schakel Noord
Op zondag 28 augustus is er opnieuw de
razend populaire fietshappening De Schakel. Bewegwijzerde lussen sturen duizenden fietsers op een verrassende tocht langs
prachtige, groene decors en gezellige dorpen. Maar liefst dertig Kempense gemeenten nemen deel.

In de voetsporen van de landlopers:
de Kolonie-app
Voor de kolonies van Wortel en Merksplas
bestaat een leuke app die het verhaal van de
landlopers opnieuw tot leven brengt. De app
is gratis te downloaden via de gloednieuwe
website van Hoogstraten.

Fietszoektochten
Onder het motto ‘Wie zoekt, die vindt’ organiseren verschillende verenigingen uit
Hoogstraten tijdens de zomermaanden een
fiets- en/of wandelzoektocht.

Beiaardzomer
In augustus wordt Hoogstraten elke woensdag verwend met echte beiaardconcerten.
De concerten starten telkens om 19u30 en
zorgen voor een aangename sfeer in het
centrum. Vijf weken lang krijgen beiaardiers
uit binnen- en buitenland de kans om een
staaltje van hun kunnen te tonen. Echte liefhebbers kiezen als luisterplaats een rustig

Alle brochures, routes of wandelingen zijn te koop of gratis af
te halen bij Toerisme Hoogstraten. Meer info vindt u op www.
hoogstraten.be

milieu
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Wanneer planten of dieren
niet gewenst zijn…
Wanneer beschouwen we planten als onkruid en dieren als ongedierte? Wanneer zijn ze niet langer gewenst in onze omgeving en
wat kunnen we zelf doen om de overlast te beperken?
Ongewenste planten:
Planten zijn ongewenst wanneer ze verschijnen op plaatsen waar we ze niet
willen of wanneer ze te hard woekeren en hierdoor onze inheemse planten verdringen.
- Verkeerde locatie? Grijp niet meteen naar herbiciden, maar probeer eens
een alternatieve bestrijdingsmethode. Met kookwater van uw aardappelen,
pasta of groenten kan u bijvoorbeeld onkruid op uw terras bestrijden.
- Verkeerde soorten? Woekerende planten zijn ongewenst in de tuin, maar ook
in natuurgebieden en bossen. Het gaat hier dan over zogenaamde ‘exotische
plantensoorten’ die de inheemse flora verdringen en de biodiversiteit in een
gebied naar beneden halen. Het stadsbestuur bestrijdt zo al meerdere jaren
Amerikaanse Vogelkers in de openbare bossen. De dienst integraal waterbeleid van het provinciebestuur is de strijd aangegaan tegen waterplanten en
Natuurpunt zal daarom deze zomer de Rododendrons bestrijden in Den Rooy
in Meerle. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft hen dit al voorgedaan in
domeinbos Den Elsakker.

Ongewenste dieren:
Dieren zijn vooral ongewenst wanneer ze schade toebrengen aan onze (groenten)tuin of wanneer ze een probleem vormen voor onze gezondheid.
- Gezondheidsrisico’s? Processierupsen veroorzaken jeuk en irritatie en teken kunnen ziekten overbrengen. Probeer contact te vermijden en controleer
uw lichaam na een wandeling door het bos of lang gras op teken.Ook ratten
kunnen ziekten overbrengen. Ratten houden van rommelige hoekjes en eten
graag mee met kippen. Geef daarom nooit meer voedsel dan uw dieren dezelfde dag kunnen opeten. Heeft u toch ratten in uw tuin, bestrijdt ze dan met
klemmen of vergif. Het stadsbestuur investeert in het bestrijden van ratten
op het openbaar domein en geeft ook advies indien nodig.
- Eten dieren uw tuin op? Grijp ook nu niet meteen naar slakkenkorrels of pesticiden. Een ingegraven potje met een beetje bier werkt als een prima slakkenval of hou ze uit de buurt met dennennaalden. Mollen kan u verjagen door
een omgekeerde plastic fles zonder bodem in de gangen te stoppen.
- Naast exotische planten zijn er ook exotische dieren die onze natuur bedreigen. Het stadsbestuur werkt daarom mee aan de bestrijding van de stierkikker.
Meer tips rond het pesticidevrij bestrijden
van dieren en planten op
www.zonderisgezonder.be.
Informatiefolders over wat u zelf kan
doen bij overlast van allerlei dieren
zoals duiven, kraaiachtigen, konijnen
e.d. op www.natuuralsgoedebuur.be

Werkten mee
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Noodhulp

Brand/Dringend ziekenvervoer
100/112
Politie
101
Politie administratie
03 340 88 00
Brandweerkazerne
- Niet-dringend ziekenvervoer
en administratie
03 314 32 11
Hidrosan (riolering)
0800 90 300
Anti-gifcentrum
070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten
03 482 46 06

Wachtdiensten

Dokters
Tandartsen
(weekends en feestdagen)
Apothekers

014 410 410
0903 39 969
0903 99 000

Zitdagen

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

Vragen

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

03 340 19 11
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Stoom u klaar voor

een gezond en veilig barbecuefeest
Een gezonde voorbereiding
- Gebruik geen aanmaakvloeistof zoals petroleum. Gebruik nooit hout voor de barbecue, zeker geen geverfd hout. Maak gebruik van natuurlijke aanmaakblokjes en/
of aanmaakhoutjes.
- Plaats het rooster op minimum 25 centimeter van het vuur om de kans op verbranding te beperken.
- Laat de houtskool volledig uitbranden.
Begin pas te roosteren als de gloeiende
houtskool bedekt is met een dun laagje as
en als er geen vlam meer te zien is.
- Vermijd te vette vleessoorten omdat vet
vlammen veroorzaakt. Als u toch een vlam
ziet, doof ze dan eerst voor u verder bakt
en plaats het rooster verder van het vuur.

- Gebruik zo weinig mogelijk olie om het
vlees in te smeren. Kies hittebestendige
olie zoals arachideolie of olijfolie die een
meer uitgesproken smaak heeft.
- In zwartgeblakerd vlees zitten schadelijke
stoffen: snijd de zwarte stukken altijd
weg.
- Let erop dat vlees, vis en gevogelte goed
gaar zijn. Leg de gebakken voedingsmiddelen nooit terug op de schotel van de
rauwe producten. Gebruik een verschillend mes voor de bereide en de rauwe
producten.
- Laat schotels met gegrilde producten,
salades en sauzen nooit in de zon staan.
Tracht alles warm (van de barbecue) of
koud (salades enz.) te houden.

Veilig barbecueën

Geniet gezond en evenwichtig

- Gebruik nooit brandalcohol. Dit kan levensgevaarlijke steekvlammen opwekken.
- Draag geen loshangende of licht ontvlambare kleren die gemakkelijk vuur kunnen
vatten.
- Plaats de barbecue stabiel. Zorg ervoor
dat het toestel niet te dicht bij tafellakens,
tuinmeubelen en planten staat.
- Hou kinderen en huisdieren uit de buurt
van het barbecuetoestel.
- Zorg ervoor dat er geen alcoholhoudende dranken in de buurt van de barbecue
staan. Door de hitte kunnen de alcoholdampen ontvlammen.

Op de barbecue
- Zorg ervoor dat u het barbecuerooster
vooraf grondig hebt schoongemaakt. Gebruik alleen zeer verse producten en
haal ze pas uit de koelkast zodra ze op de
barbecue kunnen.

- Beperk de porties vlees of vis en kies voor
magere varianten.
- Zorg voor een groot aanbod aan groenten
(bereid zonder saus).
- Beperk vette sauzen zoals mayonaise,
cocktailsaus en ga voor de lichtere varianten, eventueel zelfgemaakt op basis van
yoghurt of platte kaas en verse kruiden.
- Verse aardappelen in de schil in aluminiumfolie zijn een heerlijk alternatief voor
bruin brood.
- Geef een extra zuiderse toets aan uw barbecuefeest en probeer ook eens groenten
op de grill bv. schijfjes of repen aubergine,
courgette, paprika, ui, paddenstoelen of
tomaat lichtjes ingestreken met een zachte of pittig gekruide olie. (zie foto)
Eet smakelijk!

(Bronnen: Logo Kempen vzw, Info Vlaamse Liga tegen Kanker, www.stookslim.be, www.gezondheid.be, www.veiligbarbecuen.be)

