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Voorwoord...
Beste lezer
Best inwoner van Hoogstraten

Vorig jaar startte het stadsbestuur met een
eigen cultureel programma in het nieuwe
gemeenschapscentrum. Waar het culturele
programma vorig jaar nog beperkt was in
het aantal voorstellingen, biedt het komende seizoen 22 podiumvoorstellingen
en maar liefst 24 films. De brochure met het
volledige programma heeft u, als het goed
is, afgelopen maand ontvangen in uw brievenbus, lees nog meer details in dit info’zine
en bestel alvast uw tickets. Check zeker ook
de voordelen van een vriendenpas! Heeft u
interesse in een samenwerking tussen uw
vereniging en het GC? Laat het weten aan
onze cultuurdienst.
Vrijwilligers vormen het cement van onze
samenleving, dat staat vast. Zij zorgen voor
een warme, behulpzame gemeenschap,
voor net dat tikkeltje extra. Daarom dat we
hen zo moeten koesteren. Ook het stadsbestuur rekent voor heel wat taken op de helpende handen van vrijwilligers. Deze maand
komt u verschillende oproepen tegen voor
allerhande vrijwilligerswerk. Het woonzorgcentrum Stede Akkers, het Praatpunt, het
peuterspeelpunt, GC Hoogstraten maar ook
onze brandweerzone Taxandriazoeken ondersteuning in hun werking. Misschien vindt
u er wel helemaal uw ding in?

In juni komen we met het mooie weer graag
buiten. Welke sport ook uw voorkeur geniet, bewegen is gezond voor jong en oud.
De sportdienst neemt deze maand initiatieven om nog meer mensen aan het sporten
te krijgen. Zo zijn er hockeylessen gestart
voor de jeugd. Met een overrompelende
opkomt, kunnen we zeker spreken van een
geslaagde start‘Sporten voor jong en oud’.
Ook voor de 55plussers organiseren we deze
maand een sportdag. Benieuwd naar wat dit
precies inhoudt, lees dan zeker verder!Wil
umet uw sportclub sporten in één van de
Hoogstraatse sportzalen of andere gemeentelijkeinfrastructuur, reserveer dan tijdig.
Het stadsbestuur ondersteunt u graag, maar
een goede planning is dan belangrijk. Meer
details vindt u verder in dit info’zine.
Als laatste wil ik in juni ook steevast alle
leerlingen en studenten veel succes wensen
met de komende examens! Nog even volhouden om dan te genieten van een lange
vakantie! Succes!
Veel leesplezier
Tinne Rombouts
Burgemeester

100% gerecycleerd papier

Misschien heeft u de zone 30-50-70km
borden ook al in het straatbeeld zien verschijnen? Voert Hoogstraten dan ook zo’n
zoneborden in zoals in andere gemeenten?
Dat klopt! Het stadsbestuur nam vorig jaar
de beslissing om het algemene regime van
30-50-70 km in te voeren. Momenteel is men
bezig met het plaatsen van de zoneborden.
U zal merken dat de hoeveelheid aan borden
aanzienlijk zal verminderen en het dus een
stuk overzichtelijker wordt, maar het respecteren van de snelheid blijft minstens even
belangrijk. Opletten dus!

GC Hoogstraten

GemeenschapsCentrum
Hoogstraten
Seizoen 2016-2017

Zag u afgelopen maand het beeld van de verbrande piano passeren? Dan vroeg u zich misschien
af wat dit te betekenen heeft. Dit jaar vormt deze eigenzinnige compositie het campagnebeeld
van het Gemeenschapscentrum (GC) Hoogstraten. Laat ons het u toelichten!
Het campagnebeeld vat de ambities van
het volgende seizoen van het GC perfect samen. Met het GC willen we immers van alle
markten thuis zijn. Het beeld van de piano
is een beeldend kunstwerk van IKO-student
Eddy Meijs. Uiteraard refereert een piano
ook aan muziek. IKO-docenten Sofie Nagels
en Katrien Gilis gingen aan de slag met het
kunstwerk om er het campagnebeeld van te
maken. Met een theatrale uitlichting voegden ze het element van podiumkunsten toe.
En door dit resultaat vast te leggen op de
gevoelige plaat maakten ze de cirkel rond
door ook fotografie als kunstvorm toe te
voegen aan het rijtje.
De ambities die we in de piano tonen komen ook duidelijk naar voren in het nieuwe
programma. We testen tijdens het seizoen
2016-2017 verschillende nieuwigheden uit.
Zo experimenteren we met nieuwe genres,
schoolvoorstellingen, workshops, samenwerkingen en abonnementsformules! Kortom, we wagen ons op een heleboel nieuwe
markten!
Tijdens het seizoen 2015-2016 schotelde
het stadsbestuur reeds een divers programma voor. Die lijn zetten we verder met een
uitgebreide mix van theater, comedy, film,
muziek en circus. Ook bieden we voorstellingen aan voor alle mogelijke leeftijden.
Bent u twee jaar of 65+? GC Hoogstraten
heeft voor ieder wat wils.
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GC Hoogstraten

School- en kindervoorstellingen
Omdat we er van overtuigd zijn dat u niet vroeg genoeg
met cultuur kan starten, zetten we hier een aantal stappen in. Na contacten met de scholengemeenschappen
van Hoogstraten werd een eerste schoolvoorstelling
toegevoegd aan het programma. Hopelijk wordt dit de
start van een boeiend traject samen met de scholen.
Maar ook in de vrije tijd willen we kinderen bereiken
met cultuur. Daarom dat we, naast de kindervoorstellingen in het reguliere aanbod, een kunst-educatieve
workshop voor kleuters en een kindervoorstelling zullen voorzien via het Vlieg-UITaanbod. Ook hier hopen
we daarmee een doorstart te maken en dit aanbod in de
toekomst nog te kunnen verruimen.

Maakt u
graag deel
uit van
het GC?
Heeft u de culturele kriebels goed te pakken en wil u graag deel uitmaken van het
gemeenschapscentrum? Dan hebben we
goed nieuws voor u! Het gemeenschapscentrum is steeds op zoek naar gemotiveerde suppoosten die mee hun schouders onder het boeiende traject van het
GC willen zetten.
Heeft u interesse in film- en podiumkunsten? Bent u een (klant)vriendelijk persoon en steekt u graag de handen uit de
mouwen? Dan ziet u het misschien zitten
om te helpen bij een aantal voorstellingen van het komende GC seizoen? Aarzel
niet en stuur een korte motivatiebrief/
mail naar gemeenschapscentrum@
hoogstraten.be waarin u vertelt welke
taken u liggen en waarom u denkt dat we
u zeker moeten contacteren.
Meer uitleg vindt u op
www.gchoogstraten.be!

Samenwerking met de Warande
De naam ‘gemeenschapscentrum’ impliceert het al:
gemeenschapsvorming staat centraal en daar maken
samenwerkingen logischerwijs een deel van uit. Zo
bundelen we het cultureel aanbod van de verschillende
stadsdiensten in het programma van het GC, zoeken we
naar partners in het verenigingsleven en slaan de handen in elkaar met de Warande.
In mei en juni 2017 wijkt de Warande uit naar de Kolonie van Wortel en Merksplas. Voor de locatieprojecten
die de Warande daar zal ontwikkelen voert het stadsbestuur mee promo en bieden we een deel van de tickets aan. De samenwerking met de Warande stelt ons
in staat om het programma van het GC te verruimen en
een bijkomend kwalitatief aanbod aan te bieden aan de
Hoogstratenaar.

GC Hoogstraten

Zaalverhuur in het GC
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om
de verschillende locaties van het Gemeenschapscentrum te huren voor socio-culturele activiteiten. Of u nu een podiumvoorstelling, tentoonstelling, workshop, lezing
of vergadering wil organiseren. Er is vast en
zeker een locatie binnen het GC waar u terecht kan. De cultuurdienst denkt graag met
u mee waar uw activiteit kan doorgaan!
Heeft u vragen over het gemeenschapscentrum, het programma, de suppoostenfunctie
of het zaalverhuur? Contacteer zeker de collega’s van de cultuurdienst.

Vriendenpas
Omdat we het totaal aantal voorstellingen gestegen
is, is het hoog tijd voor een abonnementsformule. U
kan een vriendenpas aankopen voor 10 euro. Deze
gepersonaliseerde kaart geeft u recht op allerhande
voordelen. In de eerste plaats heeft u steeds recht op
het goedkoopste tarief, de Vriendenprijs. Daarnaast
ontvangt u één gratis filmticket en proberen we u te
verrassen met kortingen en speciale acties doorheen
het seizoen. Eén gelukkige Vriend wordt op het einde
van seizoen uitgeloot voor een Golden Ticket!
Het resultaat van al deze vernieuwingen vindt u terug
in de programmabrochure, op www.gchoogstraten.
be en www.facebook.com/gchoogstraten. De ticketverkoop startte op 28 mei.
Uw tickets bestelt u best online, maar kan u ook verkrijgen via de onthaalbalie vrije tijd.

Meer info
Dienst Cultuur
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
+32 (0)3 340 19 57 | cultuur@hoogstraten.be
gemeenschapscentrum@hoogstraten.be

5

6

berichten

Brandweer Taxandria
werft
aan…
De Hulpverleningszone Taxandria is op zoek naar een aantal helpende handen (mannen/vrouwen) voor onze organisatie. U houdt
van uitdagingen? U treedt op bij brand, verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade, wateroverlast of
wespenverdelging. Om uw paraatheid te onderhouden, oefent het
korps intensief. U beschikt over een goede lichamelijke en geestelijke conditie en een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en
verantwoordelijkheidszin.
Meer info | www.hvztaxandria.be

Vrijwilligers gezocht:
Voor woonzorgcentrum Stede Akkers

Heeft u ergens een vrij moment? En heeft u zin om dit vrij moment
door te brengen met de bewoners van het woonzorgcentrum? Het
woonzorgcentrum zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van bingo
en zetelfietsen. Dankzij de vrijwilligers kunnen we extra activiteiten aan de bewoners aanbieden.

Zomerspeelgoed
De zomer kom
t eraan! Zach
te nachten, warme da
gen, mét de no
dige verfrissing natuur
lijk! Nog zom
erspeelgoed nodig?
Vanaf woensda
g 1 juni
hebben De Kr
ingwinkels W
EB voor
jou: opblaass
peelgoed, stra
ndspullen, zwembade
n, en nog veel
meer.
Meer info |
www.dekringw
inkelweb.be

Meer info | An Aerts | 03 340 16 00 | an.aerts@ocmwhoogstraten.be

Voor Praatpunt

Praatpunt is een plaats waar anderstaligen Nederlands kunnen oefenen op een ongedwongen manier. Nederlandstalige vrijwilligers
en anderstaligen zitten samen aan tafels en praten over allerlei zaken.Praatpunt is elke woensdagavond open tussen 19 en 21 uur,
behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.

Voor het peuterspeelpunt

Het peuterspeelpunt is een ontmoetingsplek voor (groot)ouders
en hun kindjes tot 3 jaar. De kinderen kunnen er samen spelen en
op ontdekking gaan. De (groot)ouders kunnen er gezellig babbelen en ervaringen delen. Als vrijwilliger zorgt u voor het onthaal,
begeleiding, klaarzetten en opruim, en een drankje of gezond tussendoortje voor de deelnemers. Het peuterspeelpunt gaat van start
in september, wekelijks op woensdag- of donderdagvoormiddag.
Meer info | vrijwilligersloket | 03 340 19 59
vrijwilligers@hoogstraten.be

Vakantie in
Hoogstraten
rechtzetting
In het info’zine van mei staat op pagina 25 dat Stekelbees tijdens het
speelplein open staat voor kinderen
geboren in 2013 – 2008. Dit moet
zijn: 2013 – 2009.
Meer info | jeugddienst | 03 340 19
52 | jeugd@hoogstraten.be

berichten
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Woonwensen
van
starters in Hoogstraten
Bent u tussen de 18 t.e.m. 35 jaar oud? Vul dan zeker de woonenquête van het stadsbestuur Hoogstraten in. Met deze enquête wil
het stadsbestuur peilen naar de woonwensen van starters in Hoogstraten.
De resultaten van de enquête gebruiken we om toekomstige woonprojecten en plannen af te stemmen met uw ideeën, zodat we meer
kunnen inspelen op kwalitatief en betaalbaar wonen voor starters.
Het invullen van de enquête duurt slechts 10 minuten en de gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Door het invullen van de enquête maakt u ook kans op een Hoogstraatse cadeaubon ter waarde
van 100, 50 of 25 euro.
U kan de enquête invullen via onderstaande link voor 20 juni 2016
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=276550
De resultaten worden na de verwerking toegelicht in het Infozine en
op onze website.

La segunda
in
Hoogstraten
In navolging van La Ganga, de eerste tweedehands kledingwinkel van De Kringwinkel
WEBvolgt nu een tweede exemplaar, heel
toepasselijk ‘la segunda’ gedoopt. Deze
tweedehands kledingwinkelgaat open zaterdag 18 juni in de Heilig Bloedlaan 242/1 in
Hoogstraten.
Meer info | www.dekringwinkelweb.beof
www.webwerkt.be.

Composteren in
de
Samentuin Bonenakkers
Wat doet u tijdens het weekend? Onkruid wieden en grasmaaien? Dat is zonde van uw
tijd. Zet vaste planten die de bodem bedekken. Zo bespaart u tijd en tuinafval. Of gebruik
uw tuinresten om de bodem te beschermen.
Kom dan op zaterdag 11 juni van 10.00 -12.00 unaar de Samentuin Bonenakkers in de
Mouterijstraat. De Kringloopkrachten staan hier paraat om u onder te dompelen in de
wereld van het thuiscomposteren en het kringlooptuinieren.
Meer info| staf.coertjens@telenet.be
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Stad en OCMW op de fiets
Rijden met de elektrische fiets is ideaal voor verplaatsingen binnen
onze uitgestrekte gemeente. Snel, comfortabel en gezonder dan de
auto. Het stadsbestuur kocht daarom drie elektrische fietsen voor korte
dienstverplaatsingen van het personeel. Een slimme investering, want
de fietsen verdienen zich snel terug door de vermeden brandstofkosten.
U zal ze deze zomer zeker zien rijden. Fietst u mee?

Hoogstraten ondertekende het burgemeestersconvenant. Hierin gaan we het engagement aan om tegen 2020 minder CO2 uit te stoten. Regelmatig zetten we goede klimaatacties in de kijker. U kan ze herkennen aan dit logo.
Meer info : www.kempen2020.be

bibliotheek

MAAND
VAN HET

Leestip van
bibmedewerker Han

SPANNENDE BOEK

Toni Coppers,
Iris was haar naam

Tijdens de maand juni staan de spannende boeken in de kijker. Het aanbod is echter zo enorm
dat u door de bomen soms nog amper het bos ziet
staan. Daarom enkele tips van bibgebruikers en
bibmedewerkers:

Ik ontdekte dit boek door de actie “Verborgen parels”
waarmee vorig jaar vergeten toppers in de kijker gezet
werden. Iris was haar naam bleek een vlot leesbaar boek
met een goed uitgewerkte plot. In het Zoniënwoud nabij
Brussel wordt het lijk gevonden van een NAVO-kolonel.
Het slachtoffer werd doodgeschoten en droeg om zijn
nek een opvallend sieraad. Als er een tweede slachtoffer met hetzelfde sieraad opduikt, wordt de zaak nog
ingewikkelder. De verhaallijnen passen mooi in elkaar
zodat ik het boek moeilijk kon wegleggen.

Leestip van
lener Ellen

David Baldacci,
De zesde man
Dit boek maakt deel uit vande reeks King & Maxwell. De
voormalige secret service agenten helpen een vriend
van King uit de nood bij de verdediging van een zesvoudig moordenaar. Maar niets is wat het lijkt.
Actie en politieke intrige op zijn best!

Leestip van
bibmedewerker Marritta

HarlanCoben,
Vals spel
Hoewel ik geen thrillerfan ben, heb ik met veel plezier
Vals spel gelezen. Het is het eerste boek over sportmakelaar Myron Bolitar. Die link met de sport boeit me, zeker met de sportzomer die eraan komt.
Harlan Coben schrijft spannende boeken, die toch niet
te griezelig zijn. De verhalen zijn vlot geschreven zodat
ik amper kon stoppen met lezen. Een echte pageturner!

Leestip van
bibmedewerker Jan

Simon Scarrow,
Als de adelaar jaagt
Hoewel ik een historisch verhaal op zich vaak zeer interessant vind, wordt het verhaal des te boeiender als het
geschiedkundig kader met actie gecombineerd wordt.
Simon Scarrow neemt u in dit boek mee naar de eerste
eeuw na Christus in Brittannië. Als lezer ervaart u heel
goed de bevreemdende indruk die de Druïden op de Romeinen maken. Als de adelaar jaagt brengt een geslaagde combinatie van fictie en realiteit. Aangezien dit het
derde boek in de reeks is, raak ik ook al wat vertrouwd
met de hoofdpersonages Macro en Cato, wat voor een
extra aantrekkingspunt zorgt.
Zin in nog meer spannende boeken? Neem dan zeker
een kijkje in de bibcatalogusof aan de themastand.
Als u op reis gaat, kan u de materialen zelfs langer lenen. Boeken, strips, luisterboeken en tijdschriften kan
u langer lenen, tot maximum 8 weken. Ook voor dvd’s,
cd’s en games is een speciale regeling mogelijk. U kan
multimedia maximaal 4 weken lenen. In de hoofdbib
leent u dan niet aan de zelfuitleentoestellen, maar u
gaat met uw materialen naar de balie.
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Week
van de Bij
Het gaat niet goed met onze bijen, populaties
nemen wereldwijd af en ook de vitaliteit van de
overlevende bijenvolken laat te wensen over.
De oorzaak ligt bij het samenvallen van een aantal factoren zoals o.a. ziekteverwekkers (met
o.a Varroa mijt), achteruitgang van de biotopen,
monocultuur in de landbouw, bestrijdingsmiddelen, minder nestgelegenheid ,opwarming van
de aarde..enz...

Wat doet de gemeente?

Het schepencollege keurde onlangs een
actieplan goed met daarin een aantal maatregelen Om Hoogstraten ‘bij-vriendelijk’ te
maken. De pesticidenreductie is alvast een
belangrijke stap. Daarnaast wordt in de
aanplantingen voorrang gegeven aan bijvriendelijke soorten. Ook zullen een aantal
bloemrijke plekjes en bloemenweides aangelegd worden en plaatsen we insectenhotels.

- bijenhotels of -kastjes te plaatsen in de
tuin.
- dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen te behouden.
- zelf blokken hout met gaten in te voorzien.

Kom meer te weten over bijen

Wat kan u doen?
Gratis bloemenzaad

De gemeente verdeelt gratis pakketjes bloemenzaad. Met dit inheems bloemenmengsel zaait u de natuur letterlijk uit rond uw
huis en tuin. U creëert een kleurrijke bloemenpracht vanaf de lente tot het najaar.
Voor u een genot om te kijken, maar ook
bijen, vlinders en hommels genieten er van.
U kan uw gratis zakje afhalen aan de onthaalbalie in het stadhuis of op de milieudienst.

Nestjes voor bijen
Naast voldoende voedsel hebben bijen ook
behoefte aan een nest, liefst in de nabijheid
van bloemrijke planten. U kan uw steentje
bijdragen door:

Op zondag 5 juni 2016 kan u terecht in het
“Bijencentrum De Raam” – Keischothoeveweg in Rijkevorsel (Achtel). Dit bijencentrum
omvat een bijenstand, een slingerruimte
maar vooral een prachtige bijentuin met een
grote verscheidenheid aan bijvriendelijke
planten. U kan hier heerlijk rondwandelen.
Ondertusen maakt u kennis met het leven
van de bij en vindt u misschien inspriratie
om zelf uw tuin ‘bijvriendelijk’ te maken.
In de hal van het Administratief centrum zal
u in de periode van 10 tot 23 juni een infostand vinden. Hierop worden de problemen
van de bij en de mogelijke oplossingen ervoor weergegeven.

milieu
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Wedstrijd
Winnaar fotowedstrijd
Tiny Fransen heeft gezien dat bovenstaande foto getrokken is van de start van het fietspad langs de Mark
in Meer.

In de periode van 15 juni tot en met 31 augustus kan
u dit jaar opnieuw uw taxussnoeisel gratis binnenbrengen op het containerpark. Zo ondersteun je de
strijd tegen kanker. Taxussnoeisel bevat baccatine,
een actief bestanddeel dat wordt verwerkt in heel wat
kankermedicijnen. Voor 1 kg baccatine heb je echter
12 ton vers taxussnoeisel nodig, een hele hoop!
Praktisch:
- Eenjarige, jonge, niet houtachtige scheutjes van
max 20-30 cm.
- Snoeisel opvangen op doek, niet mengen met ander snoeisel of bladeren.

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord voor 13 juni 2016 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 de
nieuwe Vlaanderen fietsroute.

IOK Afvalbeheer schenkt de opbrengst van deze actie integraal aan het Olivia Hendrickx Research Fund.
Het Olivia Hendrickx Research Fund ondersteunt wetenschappelijk therapeutisch onderzoek naar kanker
in België. De aandacht gaat voornamelijk naar vernieuwende projecten waarvoor weinig commerciële
belangstelling bestaat of die niet als basisonderzoek
worden beschouwd. Meer informatie kan u vinden op
www.olivia.be
Stel de snoei van je taxushaag of –struik nog even
uit tot in die periode en breng dan massaal uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark.

NIEUWE

FOTO
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heilig bloed

TERUG

blik
opening toeristisch seizoen

Opening toeristisch seizoen
Ondanks het slechte weer was iedereen Welkom in Hoogstraten! En met iedereen bedoelen we ook
écht iedereen…

1

2

3

4

5

1. Tijdens de paasvakantie verwelkomden Vlieg-Uit en de vrijwillige BiBvoorlezers 21 kleuters om naar spannende verhalen
over piraten te luisteren en allerlei creatieve opdrachten uit te voeren. - 2. Jeugdauteur Guy Didelez gaf 3 lezingen voor 218
leerlingen van het 5de leerjaar. Deze geboren verteller boeide op een heel eigen, gedreven en vaak ook humoristische manier de kinderen en zette hen aan tot lezen. - 3. De Kinder- en Jeugdjury heeft haar eindoordeel bekendgemaakt. De 10- tot
12-jarigen verkozen Want een ezel is een voorbeeldig mens! van Frank Pollet als beste boek, de voorkeur van de oudere juryleden gaat uit naar De vloek van Wendy Stroobant. - 4. De voorbije maand heeft weer heel wat jeugdig volk de BiB bezocht
voor extra activiteiten. De Academie, afdeling Woord speelde drie voorstellingen van Hoogstratopolis. 5. : Startdag Vlieg uit!
monitoren
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sport

Sportieve
ontmoetingsnamiddag
voor 55+
Donderdag 16 juni
van 13u15 tot 16u30

Sportieve ontmoetingsdag

55 plussers

Reservatie uren sportinfrastructuur
seizoen 2016-2017
Verdeling op maandag13 juni 19u30
Heeft u als vereniging of als individuele sporter interesse
om volgend seizoen gebruik te maken van bepaalde sportruimten, dan kan u een aanvraag doen bij de sportdienst. De
aanvraag moet ten laatste op woensdag 8 juni binnen zijn.
De verenigingen met reservaties voor het ganse seizoen (9
maanden) hebben voorrang op verenigingen met een reservatie voor een kortere periode! Iedereen die een aanvraag heeft
ingediend wordt op een vergadering verwacht op maandag 13
juni om 19u30 in het administratief centrum. Reserveert u een
zaal na 15 augustus, dan kan dit voor een kortere aaneengesloten periode.
Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be

Lokaal Dienstencentrum
Stede Akkers

Op donderdag 16 juni organiseert de
sportdienst in samenwerking met de ouderenraad een sportieve ontmoetingsnamiddag voor 55+. Dit is een ideale
gelegenheid om kennis te maken met verschillende beweegactiviteiten aangepast
aan de leeftijd van 55-plussers. Voldoende bewegen is immers voor iedereen van
belang, maar zeker als u 55+ bent!

Goe bezig

Deze namiddag vindt plaats in en rond
het lokaal dienstencentrum Stede Akkers,
Jaak Aertslaan 4 te Hoogstraten.
Deelname is gratis. We vragen u wel ten
laatste zondag 12 juni in te schrijven bij de
sportdienst via telefoon of email. Gelieve
ook door te geven welke 2 activiteiten uw
voorkeur genieten: kubb, petanque, line
dansen, wandelvoetbal of volksspelen.
Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51
sport@hoogstraten.be

68 sportievelingen zijn goe bezig omdat ze deelnemen
aan de initiatielessenreeks hockey in Hoogstraten. In samenwerking met de Vlaamse hockeyliga en enkele vrijwilligers worden de lessen in goede banen geleid.

vacature

Het stadsbestuur van Hoogstraten werft aan:

Communicatieambtenaar:

Deskundige externe communicatie (niveau B – voltijds)
De communicatieambtenaar geeft vorm aan een mix van externe communicatiemiddelen om een open
en transparante communicatie te verzekeren naar burgers en de ruime omgeving over het beleid,
dienstverlening en de troeven van de stad. Daarnaast worden de diverse diensten geprikkeld om een
creatief participatiebeleid uit te bouwen in al datgene wat het stadsbestuur onderneemt.
Het betreft een aanwerving in contractueel dienstverband van onbepaalde duur met voltijdse prestaties.
Vereisten:
- beschikken over een bachelor diploma bij voorkeur richting communicatie, journalistiek of andere
richtingen.
- Laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen mits zij binnen drie maanden afstuderen.
- een rijbewijs B bezitten.
- bereid zijn tot avond- en weekendwerk.

Communicatieambtenaar:

Deskundige interne communicatie / coördinator integrale veiligheid (niveau B – voltijds)
De communicatieambtenaar staat in voor het ontwikkelen en in stand houden van verschillende communicatieprocessen en -vormen met als doel informatie vanuit de verschillende stadsdiensten en
managementteam op een systematische, correcte, tijdige en verstaanbare wijze bij de verschillende
interne doelgroepen over te brengen. Daarbij staat de organisatie voor grote ontwikkelingen in het
kader van integratie OCMW-stad. De betrokkenheid van het personeel in dit proces, alsook een permanente goede communicatie- en informatie-doorstroming is daarbij belangrijk.
Anderzijds vragen heel wat complexe uitdagingen in het kader van veiligheid en leefbaarheid een
geëigende aanpak om tot een gepaste oplossing te komen.
Het betreft een aanwerving in contractueel dienstverband van bepaalde duur (3 jaren) met voltijdse
prestaties.
Vereisten:
- beschikken over een bachelor diploma bij voorkeur richting bestuurskunde, organisatiemanagement, communicatie of andere richtingen.
- Laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen mits zij binnen drie maanden afstuderen.
- een rijbewijs B
- bereid zijn tot avond- en weekendwerk alsook oproepbaar bij eventuele calamiteiten.
De infobundel voor beide functies met functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en weddegegevens kan u raadplegen op www.hoogstraten.be werken/vacature.
Hier vindt u ook de selectieprocedure.
U kan zich kandidaat stellen voor deze beide vacatures door een motivatiebrief met curriculum Vitae
en kopie van diploma en rijbewijs te versturen naar:
College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 in 2320 Hoogstraten.
ofwel door deze af te geven op de personeelsdienst tijdens de openingsuren.
Uiterste datum van indienen van kandidaturen: 3 juni 2016.
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toerisme

Uw hart al verloren aan

‘Langs verloren
smokkelsporen’?

Met de wandeling ‘Langs verloren smokkelsporen’ hoopt Hoogstraten de titel ‘Wandeling van het jaar 2016’ binnen te halen.
Hiervoor is uw hulp meer dan welkom. Als
u dit eenvoudige stappenplan volgt, is de titel ongetwijfeld voor Hoogstraten. 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.

Nieuwe
fietskaarten
Een nieuwe lente, een nieuwe reeks
fietskaarten. De voorbije winter werden heel wat fietskaarten vernieuwd
en herwerkt.
Toerisme
Hoogstraten
probeert
steeds om de meest recente versies
van de verschillende kaarten aan te
bieden. Nieuw in het aanbod:
- Vlaanderen Fietsroute
- Proef de 5 Trappisten!
- Limburg
- Leiestreek
- Brugse Ommeland
- Westhoek
- Kust
- Waasland
- Meetjesland

Winnaars Opening Toeristisch Seizoen
Advertentiewedstrijd: Fles Sint-Sebastiaan Grand Cru: Frans Bartholomeeusen uit Minderhout
Kleurwedstrijd: Daan Verheyen uit Deurne, 5 jaar - Arne Van Opstal uit Hoogstraten, 6 jaar - Arno Peeters uit
Hoogstraten, 9 jaar - Owen Vanluffelen uit Hoogstraten, 6 jaar - Esmee Loomans uit Oostmalle, 2,5 jaar
Stadsbestuur Hoogstraten schenkt alle winnaars een Hoogstraatse cadeaubon van 10 euro.

wonen

Verkoop
van 3 bouwpercelen
in Koolhof (lot 47-48-51) - Hoogstraten

Betaalbaar
Wonen

Van 6 t/m 24 juni 2016 kan u zich inschrijven op de dienst
openbare werken (loket 7) voor de aankoop van één van
deze drie sociale bouwgronden.
De loten worden verkocht door de verkavelaar i.s.m. het
stadsbestuur. Bij inschrijving ontvangt u een brochure
met een liggingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften, het reglement van toewijzing en een model van de
aankoopbelofte. Op dat ogenblik kan eveneens de nodige
informatie worden gegeven omtrent de verkoopmodaliteiten.
Bij inschrijving dient u volgende documenten
voor te leggen:
- kopie van identiteitskaart(en)
- verklaring van de ontvanger van registratie waaruit blijkt
dat u geen eigenaar bent van een ander woning of bouwgrond in volle eigendom, noch als vruchtgebruiker, noch
enig ander zakelijk recht heeft op een ander bouwterrein
dat u de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te
wonen. Dit document is te verkrijgen op het registratiekantoor in Turnhout, Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout
(Tel. 0257 817 10). Open van maandag tot vrijdag tussen
08u00 en 12u00.
Wanneer u op dit moment NIET staat ingeschreven als inwoner in Hoogstraten:
- attest “bewijs van woonst met historiek adressen”
- attest “samenstelling van het gezin” (wanneer u en/of
uw partner kinderen heeft)
Beide documenten kunt u bekomen op het gemeentebestuur van uw woonplaats
Na afgifte van deze documenten, kunt het inschrijvingsformulier invullen op de dienst openbare werken
De toewijzing zal plaatsvinden op woensdag 13 juli om
19u30 in zaal de Welgezinde van het stadhuis te Hoogstraten. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze loting, kunt u
ook iemand een volmacht geven die in uw plaats aanwezig
is op deze avond.
Meer info | dienst openbare werken | 03 340 19 21
www.hoogstraten.be

Betaalbaar wonen in een rustige en
landelijke omgeving
IOK verkoopt in samenwerking met de stad
Hoogstraten de verkaveling “CapucieneBosschen 2”. De verkaveling is gelegen in
Meersel-Dreef aan de Jan de Wysestraat. Het
betreft loten 1 t.e.m. 5 en lot 10 van het verkavelingsplan.
Kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven
van maandag 30 mei 2016 tot en met vrijdag
10 juni 2016 op de dienst Ruimtelijke Ordening, stadhuis Hoogstraten, Vrijheid 149. Op
maandag kan dit eveneens tussen 18u en
20u.
De verkoop is voorzien op maandag 20 juni
2016 in het stadhuiste Hoogstratenom 18u.
Meer informatie zoals o.a. prijzen, oppervlakten, voorwaarden …
- www.iok.be/CapucieneBosschen
- grondbeleid@iok.be
- 014 56 27 44
- scan QR-code

17

18

gezondheid

Zet uw uitstrijkje niet op
rust na de menopauze
In het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden alle 25
t.e.m. 64-jarige vrouwen in Vlaanderen aangemoedigd om elke drie jaar
een uitstrijkje te laten nemen.
Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk op te sporen. Ook
de voorstadia ervan, waarin de ziekte nog heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, worden via de test opgespoord. U heeft dan nog geen kanker
en een eenvoudige behandeling is vaak al genoeg om te voorkomen dat
u wel baarmoederhalskanker krijgt.
Wat is eigenlijk een
bevolkingsonderzoek naar kanker?
- Het onderzoek is voor mensen die geen
klachten hebben en geen verhoogd risico op de ziekte hebben.
- Het bevolkingsonderzoek wordt aangeboden door de Vlaamse overheid.
- U maakt gewoon zelf een afspraak voor
een uitstrijkje bij uw huisarts of gynaecoloog.
- Er wordt gekeken of er afwijkingen zijn
die kunnen wijzen op een bepaalde
kanker. Pas na vervolg-onderzoek (indien nodig) wordt een diagnose gesteld.
Wanneer u in de afgelopen drie jaar geen
uitstrijkje hebt laten nemen, ontvangt u
van het Centrum voor Kankeropsporing
een uitnodigingsbrief om een uitstrijkje
te laten nemen door uw huisarts of gynaecoloog. Enkele weken nadat u het
uitstrijkje hebt laten nemen ontvangt uw
arts het resultaat.
In 2014 heeft maar liefst 61.2% van de
Vlaamse vrouweneen driejaarlijks uitstrijkje laten nemen. Het Centrum voor
Kankeropsporing en de Vlaamse Overheid
streven naar een deelname van 65% van
de vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar in 2020.
In Hoogstraten nam 62.2 % deel aan dit
bevolkingsonderzoek en zo scoren we een
beetje lager dan de deelname voor onze
provincie Vlaanderen.
We zijn als gemeente trots op dit cijfer en
streven ernaar om dit gunstige participa-

tiecijfer te behouden en zelfs verder te verhogen in de toekomst.

Een uitstrijkje blijft belangrijk
na de menopauze!
Vaak denken vrouwen dat ze na de leeftijd
van 50 jaar geen risico meer lopen, dat een
baarmoederhalskanker een ziekte van jonge
vrouwen is. Dat is een misvatting!
In onze gemeente liet slechts 55% van de
vrouwen ouder dan 60 een driejaarlijks uitstrijkje nemen.

Vragen?
Heeft vragen over je persoonlijke medische situatie, neem
contact op met uw huisarts of gynaecoloog!

Vragen over het bevolkingsonderzoek?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be, stuur een e-mail
naar kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het
Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en
12 uur en 13 en 16 uur.
Bekijk ook het animatiefilmpje over het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker via www.bevolkingsonderzoek.be/
baarmoederhalskanker.

vat van ‘t stad

19
Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Werkten mee

Vat van ’t Stad

Redactie:

T. Rombouts, R. Van Aperen
R. Pijpers, J. Cools, I. Brosens,
J. Verlinden, H. Goossens,
L. Martens, J. Desoete, P. Van
Dijck, P. Van Deun, J. Paulussen,
C. Van den Bogaert en K. Koyen.

V.U. : T. Rombouts, R. Van Aperen

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
Vlaanderen feest! En Hoogstraten doet naar goede gewoonte mee! Met een
opgefrist concept trakteert het stadsbestuur al haar inwoners op een avond
vol swingende jazz, Franse chansons, een DJ met authentieke grammofoonspelers en uiteraard een gratis consumptie!
In een unieke retro caravan die omgebouwd werd tot podium treden de sfeerorkesten Nomad Swing, En Danseuse en Expo ’38 aan. De namen zeggen u
niets? Niet erg, maar geloof ons op ons woord als we zeggen dat u maar beter
uw beste dansschoenen kan aandoen. Met hun muzikale kunsten nemen ze
u mee doorheen de swing jazz, het betere Franse levenslied en aanstekelijke
klezmerdeuntjes! De afsluiter Expo ’38 belooft een optreden zonder weerga
te worden. Twee oude grammofoonspelers en één DJ in vol ‘roaringtwenties
ornaat’ nemen u mee op een muzikale roadtrip tot laat in de nacht!
Geen zin om de beentjes los te gooien? Ook voor de rustigere levensgenieter voorzien we het nodige om er een perfecte zomeravond van te maken.
Met liefde geselecteerde biertjes, een selectie van het betere leesvoer aangeleverd door de bibliotheek, de gelegenheid om de betere bordspellen uit
te proberen onder de deskundige begeleiding van De Kolonisten of gezellig
een spelletje Kubb, petanque of frisbee spelen? We voorzien het allemaal! En
als u honger krijgt van al dat zomers genieten kan u terecht bij de culinaire
hoogstandjes van de foodtrucks.
Ook de kinderen leggen we in de watten op deze feestelijke avond. We bouwen een heuse kinderburcht waar kinderen baas zijn. Tussen 17u00 en 21u00
voorzien we een uitgebreid aanbod voor de kinderen dat doorlopend beschikbaar is. Knotsgekke fietsen, heerlijke vertellingen, kindercocktails en speelplezier in alle vormen en maten zullen er te vinden zijn.
Kortom, op vrijdag 8 juli heeft u redenen te over om af te zakken naar Den Dijk
en daar eens goed met uw tenen in het gras te komen wroeten!

Vat van ’t Stad
Vrijdag 8 juli op Den Dijk
17u00 – 21u00: doorlopende (gratis) kinderanimatie
17u00 - …: foodtrucks, optredens en animatie

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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