februari 2017

Hoogstraten pakt
onnodig vrachtverkeer aan
3

Daan Janssens
wordt onze
stadsdichter

6

AED’s in elke
deelgemeente

15

Als echtpaar
naar het
woonzorgcentrum

Voorwoord...
Beste lezer,

Wat willen wij voor onze kinderen? Zonder twijfel
is dat voor mij: dat ze alle kansen krijgen om hun
dromen waar te maken en dat ze niets tekortkomen, kortom dat ze gelukkig zijn. In dat opzicht
verschilt het stadsbestuur niet veel van een ouderpaar. Elk jaar blikken we in het gezin terug op het
afgelopen jaar, bekijken wat we goed gedaan hebben en wat nog voor verbetering vatbaar is. Dat
doet het stadsbestuur ook. Nu kijken we vooruit
en maken we onze plannen waar.
Zoals in elk huishouden moeten we er allereerst
voor zorgen dat de rekening klopt. Als u meer geld
uitgeeft dan u heeft, komt u onherroepelijk in de
problemen. Bij de opmaak van ons meerjarenplan
2014-2019 hebben we ons tot doel gesteld de
schuldenberg fors terug te dringen. Met succes!
Aan het begin van deze legislatuur had Hoogstraten nog een schuld van 12 miljoen euro. In 2017
zal die verminderen tot 6,5 miljoen euro en we verwachten dat de schuld in 2019 naar een aanvaardbaar peil van 4,4 miljoen euro zal gezakt zijn.
Ons gezin zit dus in goede financiële papieren.
Maar – zoals alle goede ouders – willen we niet
stilstaan maar vooruitgaan. Daarom investeren we
in 2017 niet minder dan 7,8 miljoen euro in nieuwe
projecten. “Allemaal goed en wel”, hoor ik u zeggen, “maar zal de belastingbetaler hier niet voor
opdraaien in de vorm van hogere belastingen?”
Niets is minder waar. Hoogstraten houdt zijn aan-

vullende personenbelasting onveranderd op 6%,
een flink stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde
van 7,27%. Ook de opcentiemen op de onroerende
voorheffing blijven stabiel op 1.400, precies het
Vlaamse gemiddelde.
Onze lijst met plannen is lang, te lang om in dit
voorwoord helemaal weer te geven. Maar – net
zoals ouders met hun kinderen praten over hun
plannen – willen wij ook graag met u in gesprek
gaan. U kan ons uiteraard altijd bereiken via de
gekende kanalen, maar de komende weken komen wij tot bij jullie. In elk deeldorp van onze stad
komt het schepencollege langs op een openbare
vergadering van de dorpsraad. Een democratische
traditie waar wij heel erg aan gehecht zijn. Ik wil
u graag oproepen om allemaal naar die vergaderingen te komen. Hieronder vindt u de data en de
locaties. Hebt u ideeën hoe onze stad beter kan
werken, ergert u zich aan bepaalde zaken, wilt u
een initiatief toejuichen? Of wilt u uw burgemeester en schepenen al lang eens persoonlijk ontmoeten? Wij willen niet liever. Bezorg uw vragen
aan uw dorpsraad of rechtstreeks aan onze communicatiedienst, burgemeester of schepenen en
wij zorgen ervoor dat ze ter sprake komen.
Veel leesgenot,
Uw burgemeester – Tinne Rombouts
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100% gerecycleerd papier

De openbare vergaderingen van de dorpsraad vinden plaats:

verkeer
stadsdichter

Daan
Janssens
Eerste stadsdichter van Hoogstraten

In november lanceerde het stadsbestuur een oproep om voor
de komende twee jaar een stadsdichter voor Hoogstraten aan
te stellen. Na grondige beraadslaging koos de jury voor Daan
Janssens, geboren en getogen in Wortel.

dit zijn de straten
waar ik jaren sleet aan
levensleiden
steeds en zonder eind
telkens weer opnieuw was ik
wie dan ook eender wie
ben ik hier
al ben ik hier niet
steeds keer ik terug
naar de straten
aan de oevers van het groen
keer ik keer op keer
als getij
ebben deze straten mijn vloed
breken hun huizen golf
waar mijn rusteloze hart
het begeert

De jury toonde zich opgetogen over de hoge kwaliteit van
Daans gedichten: “Zijn teksten
geven blijk van een talentvol
dichter. Het rijke en onconventionele taalgebruik kon ons erg
bekoren.” Daan is master in Literatuur van de Moderniteit en
doet momenteel nog een extra
masterstudie in cultuurmanagement. Daans talent werd al eerder opgemerkt in de wedstrijd
‘Naft voor woord’ waar hij met
zijn tekstperformance de tweede
plaats in de wacht sleepte.
De redactie van info’zine was er
als de kippen bij om de nieuwe
stadsdichter enkele vragen te
stellen.

expressie is. In de tweede plaats
hoop ik zo ook een dienst aan de
stad zelf te kunnen bewijzen. Het
stadsdichterschap is een manier
om de eigenheid van de stad in
de verf te zetten, maar ook om
cultuur in brede zin in de stad
mee te ondersteunen.”

Waar haal je je inspiratie uit?
Daan Janssens: “Mijn inspiratie
vloeit voornamelijk voort uit wat
er rond mij gebeurt. Vaak is het
iets als een beeld of een ontmoeting die me bijblijft en waar dan
een tekst uit ontstaat. De gedichten die me nog steeds het meest
bijblijven, zijn die van Paul van
Ostaijen. Ik blijf geboeid door
zijn stijl en hoe hij een wereld
Eerste stadsdichter van Hoogkan weergeven met enkel woorstraten worden... Wat doet dat
den.”
met een mens?
Daan Janssens: “Het is een heel Waar wil je als Hoogstraatse
fijn gevoel en een hele eer om stadsdichter over schrijven?
als eerste het stadsdichterschap Daan Janssens: “Ik zou graag
op te mogen nemen. Het is een enkele eigenaardigheden of
mooie erkenning en een unieke minder bekende kenmerken van
kans om mijn poëzie meer te la- de stad meer bekend maken.
ten betekenen dan enkel woor- Portretten van typische Hoogden op een papier.”
straatse figuren en plaatsen. Om
Wat hoop je als stadsdichter te mensen in contact te brengen
met literatuur, maar ook met de
realiseren in Hoogstraten?
Daan Janssens: “In de eerste geschiedenis en het leven in de
plaats hoop ik zoveel mogelijk stad. Uiteraard speelt ook het
mensen in contact te brengen idee om iets met of rond de Sintmet poëzie. Ik hoop mensen te Katharinakerk uit te werken, het
kunnen laten zien dat poëzie architecturaal boegbeeld van de
een heel veelzijdige vorm van stad.”
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adviesroute vrachtwagens

Camera’s weren zwaar
verkeer uit dorpskernen
Het stadsbestuur maakt werk van de plannen om op het Hoogstraatse grondgebied een adviesroute voor vrachtwagens in te stellen. Onderdeel daarvan
is de aanleg van drie vrachtwagensluizen. Opzet van dit alles is om alle
vrachtwagenverkeer uit de dorpskernen te verbannen dat Hoogstraten niet
als bestemming heeft.
Het vrachtverkeer dat Hoogstraatse bedrijven of het handelscentrum als bestemming
heeft, zal ongehinderd de Hoogstraatse wegen kunnen blijven gebruiken. Tevens zullen
de Hoogstraatse bedrijven niet in hun mobiliteit gehinderd worden door de vrachtwagensluizen. Dat gebeurt door het aanleggen
van een ‘white list’ van Hoogstraatse bedrijven en hun vervoermiddelen, zodat ze ongehinderd langs de camera’s zullen kunnen
passeren.
De stad werkt al jaren aan een mobiliteitsplan om het zwaar verkeer uit de dorpscentra te halen. Daarvoor zijn verscheidene
wegen heraangelegd, waaronder de Loenhoutseweg. De volgende stap is het bannen
van onnodig vrachtverkeer op de Vrijheid en
in de kernen van Meer, Minderhout en Meerle. Heel wat vrachtwagens gebruiken de ge-

wone wegen immers om van de E19 naar de
E34 te rijden. Ook is er heel wat sluipverkeer
om de kilometerheffing langs de E19 te ontwijken. Vrachtwagensluizen met camera’s
die nummerplaten lezen, kunnen die vrachtwagens uit de dorpskernen houden.

Vrachtwagensluizen
Het stadsbestuur trekt 150.000 euro uit voor
de aanleg van drie vrachtwagensluizen in
Hoogstraten (Vrijheid), Meerle (Strijbeek) en
Meer. De drie sluizen moeten ervoor zorgen
dat vrachtwagens op de E19 niet het afrittencomplex in Meer nemen, maar wel de uitrit
in Loenhout of Brecht. Bovendien is de stad
volop bezig met de plaatsing van nieuwe
signalisatieborden en met een hernummering van alle bedrijven op de industriezones.
Vrachtwagens voor de transportzone moeten afrit 1A nemen. Die voor Heideberg (John

adviesroute vrachtwagens

Lijsenstraat en Bredaseweg) nemen afrit 1.
Voor De Kluis, de uitbreiding van De Kluis en
het stukje industrie op grondgebied van Rijkevorsel moet het verkeer afrit 2 nemen. Dat
geldt ook voor De Ster en voor de KMO-zone
aan de Gelmelstraat (VTT).
De vrachtwagensluizen met ANPR-camera’s
hebben nummerplaatlezers die uitgerust
zijn met een hoogtezoeker. Door de hoogte
van de voertuigen te meten, kan bepaald
worden welke de personenwagens zijn en
welke de vrachtwagens. De camera’s registreren de voertuigen die het doorrijverbod
negeren. Als er een vrachtwagen langs de
vrachtwagensluizen passeert die daar niet
moet zijn, dan krijgt de chauffeur een boete.
De bedoeling dat de vrachtwagensluizen
met ANPR-camera’s nog in de loop van 2017
worden geïnstalleerd.

Hoe werkt het?
Een elektronische vrachtwagensluis is een
technische installatie die toelaat om overbodige vrachtwagens uit verboden gebieden te weren. Het vrachtverkeer wordt
hiermee op een effectieve manier gebannen uit dorpskernen en woongebieden.
Eén elektronische vrachtwagensluis bestaat uit twee aparte installaties. Eén bij
het binnenrijden van het controlegebied
en één bij het wegrijden uit het controlegebied. Elke installatie bestaat uit:
- Een hoogtesensor die de hoogte van
een voorwerp registreert. Hierdoor
worden personenwagens niet geregistreerd.
- Elektronische lussen die een voertuig
registreren. Hierdoor worden vogels
die onder de hoogtesensor vliegen,
niet geregistreerd.
- Een onbemande digitale camera met
kentekenherkenning (ANPR). Nummerplaten van bussen en hulpdiensten
worden hierdoor verwijderd. Daarnaast kan men de verbalisatie digitaal
laten verlopen.
- Pc met tijdregistratie. Door het tijds-

Lokale bedrijfsleiders werden in de afgelopen jaren over de adviesroute voor vrachtwagens geconsulteerd. Zij zijn uiteraard
bezorgd, maar het stadsbestuur garandeert
dat hun mobiliteit niet zal worden ingeperkt.
Voor de vrachtwagens van onze eigen bedrijven komen er immers geen boetes. Zij
moeten de nummerplaten doorgeven en zullen dan zonder problemen de sluis kunnen
passeren.”

interval tussen de eerste en de tweede
installatie kan men het plaatselijk (bestemmings)verkeer scheiden van het
doorgaand verkeer.
Wanneer een hoog voertuig wordt gedetecteerd, wordt de camera getriggerd. Die
neemt dan een digitale foto van het kenteken van het voertuig. Voertuigen die de camera triggerden maar toch zijn toegelaten,
zoals hulpdiensten, bussen, leverdiensten
en voertuigen van lokale bedrijven worden
door middel van nummerplaatherkenning
onmiddellijk verwijderd en niet beboet.

Op de openbare vergaderingen van de dorpsraden geeft het stadsbestuur uitleg over de adviesroute voor
vrachtwagens en een antwoord op uw vragen.
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berichten

Kinderen Eerst

Hoogstraten pakt kinderarmoede aan
Niemand kiest voor een toekomst in armoede. Toch lopen 1 op 7 kinderen
in Vlaanderen risico om eraan blootgesteld te worden. Zij starten spijtig genoeg op een oneerlijke manier aan het leven. OCMW en stadsbestuur Hoogstraten willen hier op lokaal niveau iets aan doen.
Overlegplatform Kinderen Eerst
Met steun van de federale overheid richtten het stadsbestuur en het OCMW eind
2014 het overlegplatform Kinderen Eerst op,
waarin de strijd tegen kinderarmoede centraal staat. Het stadsbestuur zet het project
verder als de ondersteuning vanuit de federale overheid wegvalt.
Het overlegplatform voerde verschillende
concrete acties uit zowel op beleidsniveau
als naar de doelgroep toe: een stappenplan
bij het niet betalen van schoolrekeningen,
het inrichten van zitdagen voor studietoelagen, de publicatie van een folder van de
sociale dienst, het charter tegen armoede,
de theatervoorstelling ‘Leven in een krabbenmand’, de opstart van De Speelbabbel,…

Spelboxen en Pampers & Co
Ook voor 2017 staat er al heel wat in de steigers. Zo stellen we spelboxen ter beschikking van de basisscholen en start het initiatief Pampers & Co.
Om het thema armoede bespreekbaar te
maken bij kinderen, werd in samenwerking
met KdG-Hogeschool een spelbox rond armoede opgemaakt. Hier kunnen leerkrachten en leerlingen rond het thema armoede
werken op een laagdrempelige manier. De
box bevat een handleiding, tips, lesvoorbereidingen en kleurrijk les- en spelmateriaal.
Met Pampers & Co zullen alle kinderen voorzien worden in hun basisbehoeften. Kwetsbare gezinnen met kinderen van 0 tot en met

2 jaar kunnen er essentiële benodigdheden
kopen aan een sterk verminderd tarief. Ze
zullen ook gratis info en advies krijgen. Voor
kersverse mama’s die borstvoeding geven
is er specifieke steun. Pampers & Co werkt
met verschillende partners samen: Kind en
Gezin, welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, huisartsen,... De overhandiging vindt maandelijks
plaats op de 2de dinsdag van de maand.
Vrijwilligers van welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je
engageren zich voor de praktische zaken.
Indien u een vrije gift wil doen, kan dit op
rekeningnummer BE25 9731 6848 4182 van
Pampers & Co.
Indien u sponsor wil worden en voor langere duur de steun aan een kwetsbaar kind
wil bekostigen, kan u contact opnemen met
Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je op het nummer
03 314 40 01 of met Dorien Van de Poel van
OCMW Hoogstraten op het nummer 03 340
16 01 of via dorien.vandepoel@ocmwhoogstraten.be.

berichten

Hoogstraten plaatst AED’s
in elke deelgemeente
Jaarlijks worden in België 11.000 mensen het slachtoffer van een
hartstilstand. België heeft een zeer goed uitgebouwd systeem
van urgentiediensten, die gemiddeld binnen 8 à 12 minuten ter
plaatse zijn, maar voorafgaand aan hun aankomst daalt de overlevingskans van een persoon met hartstilstand elke minuut met
7 tot 10%. Maar als een omstaander reanimatie toepast in afwachting van de hulpdiensten, daalt de overlevingskans minder snel. Omstaanders kunnen dus het verschil maken tussen
leven en dood, tussen snel herstel en een blijvende handicap!
Het gebruik van een automatische externe defibrillator of AED kan
de reanimatie ondersteunen. Daarom heeft het stadsbestuur in alle
deelgemeenten AED’s geplaatst.
Op volgende locaties hangen gemeentelijke AED’s in Hoogstraten:
- Hoogstraten
Stadhuis
Vrijheid 149
- Meer
Ingang de Mosten
Hoogeind 74B
- Meer
Bibliotheek
Meerdorp 4
- Meerle
Parochiezaal
Gemeenteplein 2
- Meerle
Martens Vloeren
Groot Eyssel 39A
- Meersel-Dreef
Kapucijnenklooster
Dreef 38
- Minderhout
Mertens
Blauwbossen 20
- Minderhout
Taverne ‘t Heike
Bredaseweg 56
- Minderhout
Huisarts
Meerseweg 82D
- Minderhout
Bibliotheek
Minderhoutdorp 3
- Wortel
Bibliotheek
Worteldorp 15
Wij roepen alle eigenaars van AED-toestellen op om deze officieel te registreren en ook publiek toegankelijk te maken. Zo kunnen alle eigenaars met een minimale kost het netwerk versterken.
Het stadsbestuur biedt dit voorjaar en najaar vormingen aan in samenwerking met het lokale Rode Kruis. Wij roepen alle inwoners op
om deze vormingen te volgen. De data zullen worden meegedeeld
via UIT in Hoogstraten en de nieuwsbrief verenigingen.
Er wordt ook gewerkt aan een oproepsysteem voor vrijwilligers, die
zullen worden opgeroepen als bij de 112-centrale een oproep binnenkomt voor een hartstilstand.

Meer info | Dienst gezondheid | 03 340 19 54 | senior@hoogstraten.
be

Oproep:

Week van de
amateurkunsten
2017
Op zaterdag 29 april en 6 mei stellen kunstenaars uit Hoogstraten hun atelier open
voor bezoekers tussen 11.00 en 21.00 uur.
Voor dit project zoeken we nog volop naar
deelnemers. Zowel individuele kunstenaars als verenigingen komen in aanmerking. Als artiest kiest u uiteraard uw openingsuren zelf. Laat uw muziekgroep graag
de garage eens openstaan voor een repetitie lang? Heeft u het scheppen van twee-of
driedimensionale beelden danig in de vingers? Gebruikt u de tuin als filmset? Werkt
uw toneelgroep momenteel aan een scene
die niemand mag missen? Neem dan zeker
contact op met cultuur@hoogstraten.be.
Over het ganse grondgebied van de fusiegemeente Hoogstraten laten kunstenaars
op 29 april en 6 mei tussen 11.00 uur en
21.00 uur hun kunstwerken in wording bewonderen. Deze creatieve uitspattingen
worden binnenkort meegedeeld en geografisch samengevat in een brochure. Aan de
hand van dit kaartje kunnen bezoekers hun
eigen rondtocht samenstellen. Van alles
wat of enkel de fijnste selectie? Aan u de
keuze. Zie het als de ultieme kans om vragen te stellen over het maakproces en (als
u durft) noodzakelijke feedback mee te delen. Zelfs de reïncarnatie van Picasso wil af
en toe weten wat zijn publiek er van denkt.
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Vier onze
sportkampioenen
van 2016!

Onze stad telde vorig jaar verschillende Belgische kampioenen
in uiteenlopende sporten en disciplines, maar ook provinciale en
gewestelijke kampioenen en dat willen we vieren! De gemeentelijke sportraad huldigt onze kampioenen van 2016 tijdens de
sportlaureatenviering op 18 februari 2017 om 18.30 uur in de
Rabboenizaal. De geselecteerde kandidaten worden op de avond
zelf aan het publiek voorgesteld. Hierna wordt bekendgemaakt
wie de sportvrouw, sportman, sporttiener, sportploeg, sportverdienste en sportvereniging 2016 van de stad Hoogstraten wordt.
Wilt u graag mee komen vieren, schrijf dan in vóór 13 februari
bij de sportdienst. De deuren gaan open om 18.00 uur, waarna
de huldiging stipt om 18.30 uur start, gevolgd door een receptie.
Meer info | sportdienst | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be

Themajaar
GRENZELOOS
van start

Op 11 januari opende het stadsbestuur
van. Hoogstraten officieel het themajaar
GRENZELOOS met de theatervoorstelling
Neeland in het Gemeenschapscentrum.

Cultuurprijzen 2016: wie wint?
Op 27 januari 2017 reikt de Cultuurraad opnieuw de cultuurprijzen uit. De jury maakt op die avond een laureaat bekend in drie
verschillende categorieën: evenement of blikvanger van het jaar,
vernieuwend initiatief en de persoon of vereniging met uitzonderlijke culturele verdienste. Eén van deze laureaten mag op het
einde van de avond naar huis met de Cultuurprijs 2016 op zak.
Er is dit jaar ook weer een publieksprijs: de Gouden Cactus. Het
aanwezige publiek heeft de laatste stem.
Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in het gemeenschapscentrum
Hoogstraten – Raboennizaal Spijker. De uitreiking start om 20.00
uur.
Meer info | cultuurdienst | 03 340 19 84 | cultuur@hoogstraten.be

Tal van Hoogstraatse verenigingen tekenden
enthousiast in op de oproep om projecten rond
het thema GRENZELOOS te ontwikkelen. Met
hun activiteiten maken ze op een originele en
fascinerende manier duidelijk welke grenzen
ze ervaren en – vooral – hoe ze die grenzen
doorbreken. Met een opvallende brochure in
de vorm van een reispaspoort worden inwoners en bezoekers van Hoogstraten door het
welgevulde jaarprogramma geloodst. Van toeristische wandelingen en zoektochten, van theatervoorstellingen en concerten tot tentoonstellingen,… Het passeert allemaal de revue!
De brochure, het reispaspoort en meer info
kunt u bekomen bij de cultuurdienst (cultuur@
hoogstraten.be) of bij de dienst toerisme (toerisme@hoogstraten.be).

gezondheid

Hoogstraten laat u niet vallen
De gezondheidsraad van Hoogstraten zet in
2017 in op valpreventie. Dit voorjaar biedt
ze in samenwerking met het bestuur en gezondheidswerkers informatie en activiteiten
aan om vallen te voorkomen. Een op de drie
65-plussers valt immers minstens één keer
per jaar. Zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen die u liever vermijdt. Gelukkig kan u
de kans op vallen makkelijk zelf verkleinen
door actief te zijn en uw veiligheid te verhogen. Hoe sneller u daarmee begint, hoe
beter. De kans om als oudere op de spoedgevallendienst te belanden omwille van een
valpartij is 10 keer groter dan als gevolg van
een verkeersongeval.

lende keren en vindt tips om vallen tegen te
gaan heel nuttig.

Louisa is 85 jaar en woont zelfstandig in een
ruim gelijkvloers appartement met voor- en
achtertuin in het centrum van Hoogstraten.
Winkels en diensten zijn bereikbaar binnen
loopafstand. Zij zette zelf de stap om te verhuizen van een ruime woning met grote bloementuin aan de rand van Hoogstraten naar
een kleinere woning in het centrum. Die keuze was niet makkelijk. Vele appartementen
zijn niet aangepast aan de noden van ouderen. Ze beschikken niet over een inloopdouche of lift. Garages zijn vaak moeilijk in- en
uit te rijden. Maar haar nieuwe stek heeft die
Zopas zijn we op bezoek geweest bij Louisa nadelen niet, ze woont daar goed.
Van Aert. Zij viel de voorbije jaren verschil-

We vroegen Louisa op welke manier zij de valpreventietips in acht neemt.
Tip 1: Beperk langdurig zitten en kom langzaam recht
“De oorzaak van mijn vallen is vaak het te snel reageren op de bel, de telefoon of een onverwacht voorval. Ik probeer nu rustig recht te komen en op te staan. Niet makkelijk voor
een bezige bij als ik.”
Tip 2: Doe specifieke oefeningen
“Ik ben nooit een fietser geweest en een hometrainer ligt me ook niet echt. Maar mijn
zetelfiets gebruik ik dagelijks een kwartiertje ’s morgens en ’s avonds. De fiets is bovendien helemaal niet duur en makkelijk te verplaatsen. De achterkleinkinderen vragen me ook
steeds te demonstreren. We zetten hem soms ook op tafel en trappen met de handen. Een
cadeautip voor moeder- of vaderdag.”
“Door een kwetsuur aan mijn schouder kan ik moeilijk tillen en reiken. Door oefeningen bij
de kinesist en met de katrol probeer ik mijn beweeglijkheid en kracht te behouden. Verder
ga ik de artrose en verstijving in mijn handen tegen met oefeningen met eivormige ballen
met verschillende hardheid die ik van mijn dochter kreeg.”
Tip 3: Beweeg dagelijks zoveel je kan
“Als ik me onzeker voel omdat het buiten glad is of omdat ik me minder fit voel neem ik mijn
rollator om rond te stappen. Liever een hulpmiddel gebruiken dan te vallen uit schaamte.”
“Ik probeer – koppig als ik ben – zelf te blijven koken, wassen en strijken maar neem tussendoor pauzes om even te rusten.”
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museum

Schenkingen aan
het Stedelijk Museum

Elk jaar ontvangt het Stedelijk Museum Hoogstraten verschillende
grote en kleine schenkingen. Soms
geeft iemand een mooie oude foto
van Hoogstraten, een oud bidprentje, een archeologische vondst, een
boek over Hoogstraten,... Deze
schenkingen zijn belangrijk voor
het museum. Het grootste deel van
hun collectie bestaat immers uit
schenkingen.
Het Stedelijk Museum heeft een afgelijnd verzamelbeleid. Een eerste
criterium is geografisch: objecten
die een sterke band hebben met
Hoogstraten worden verzameld. Dit
kan gaan om objecten vervaardigd
door en voor een persoon, vereniging, instelling of bedrijf die een
band met Hoogstraten hebben. Een
tweede criterium is dat de objecten
de kerncollectie dienen aan te vullen of te vervolledigen. Tenslotte
wordt elk object individueel geëvalueerd. Er wordt gekeken of het al
niet in de collectie zit, of het museumwaardig is,...

De glasnegatieven afkomstig van fotograaf Jos Hendrickx geven een beeld van de
bevolking in Hoogstraten in de jaren dertig.

De belangrijkste schenkingen uit
2016 sommen we graag voor u op:
(1) Jan Huijbrechts uit Meer schonk
verschillende archeologische
vondsten o.a. uit het verdwenen
huis “Moriaenshoofd” in Hoogstraten, een handgeschreven
gedicht van dokter Hendrik Versmissen over de wederopbouw
van de Sint-Katharinakerk, een
gravure van MaximilianusBausart (Hoogstratens eerste parlementslid),…
(2) Uit de nalatenschap van Jan
Mercelis uit Hoogstraten ontvingen we heel wat Hoogstraats
erfgoed: een 800-tal glasnegatieven van de Hoogstraatse
fotograaf Jos Hendrickx uit de
periode 1930-1940, een 18deeeuwse kist afkomstig van
de hertog van Salm-Salm, de
18de-eeuwse deurwaaier van

het verdwenen huis “het Hert”
in Hoogstraten, archeologische
vondsten van het begijnhof, enkele oude merklappen van rond
1900 gemaakt op Spijker,…
(3) Agnes De Roover uit Merksplas
schonk tientallen oude foto’s
van Hoogstraten, documenten
van soldaat Joseph Swaenen uit
Meer die vocht in WOI, oude gedenkprentjes, menukaarten,…
Alle geschonken voorwerpen worden geïnventariseerd zodat het altijd duidelijk blijft wie de schenker
is. Het museum zorgt voor de goede bewaring en indien nodig voor
de restauratie.

museum

Veroniek van Samang
exposeert in Stedelijk Museum
Op 11 januari is in het Stedelijk Museum de tentoonstelling EXOTICA van
start gegaan. Exposerend kunstenaar Veroniek van Samang werkte samen
met Benjamin Demeyere aan een exotische reactie op de oervlaamse taferelen die in het museum te zien zijn in de vorm van landkaarten, oude foto’s
en dergelijke. Info’zine sprak met Veroniek van Samang.
Hoe ga je tewerk?
“Ik werk vaak aan vijftig werken tegelijk.
Ben ik uitgekeken op één materiaal, dan
begin ik met een ander. Ik werk met olieverf op doek of hout en met keramiek. Verder maak ik installaties, assemblages, performances, handwerk en kleding. Het gaat
om het vinden van een balans. Vele werken
blijven wankelen voor een lange tijd, ze
zijn nooit af. Ik blijf ze maar overschilderen. Soms is het ook beter om de werken
gewoon te laten rusten voor een periode.
Waar haal je je inspiratie vandaan?
In het algemeen komt mijn inspiratie van
alles rondom mij. Ik uit mijn frustraties en
verlangens en toon de dingen waar ik mee
bezig ben in het dagelijkse leven. Mijn visie tegenover de maatschappij en over hoe
ons systeem vooral niet werkt, kan hier
en daar wel eens de kop op steken. Ik heb
het moeilijk om tot rust te komen in deze
maatschappij en verlang wel eens naar een
andere wereld.

Hoe kwamen je schilderijen voor
EXOTICA tot stand?
“Primitieve motieven kunnen me erg aantrekken. Vaak probeer ik ze mezelf meester
te maken, maar word ik er zo onrustig van
dat ik het weer deels overschilder. Hierna
herbegin ik weer op een nieuwe laag. Het
is een proces van opbouwen en vernietigen
tot er een bepaald rustpunt in de chaos ontstaat. Dit kan lang duren. Wanneer er een
mysterieuze communicatie ontstaat tussen
de verschillende lagen, begint het schilderij
tot me te spreken. Er moet een evenwicht komen. Als dat er niet is, is het werk niet af.”

EXOTICA
Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten
Open van woensdag tot zondag van 14.00 tot 17.00 uur
De tentoonstelling loopt nog t/m 26 maart 2017
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grenzeloos
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.

bent. Met veel goesting en enthousiasme
helpt hij inburgeraars op weg in Hoogstraten. Hij geeft hen vooral aanknopingspunten om hun eigen netwerk op te bouwen.
“To be connected”, zoals hij het zelf graag
zegt.

Samen
inburgeren

Edmunds conclusie na een jaar samen inburgeren: “Ik zou het zeker opnieuw doen!
Ik heb hier in Hoogstraten een goed leven,
maar ervaar dat de taal nog steeds een barrière is in het opbouwen van contacten. Ik
begrijp al veel Nederlands, maar spreken
blijft moeizaam. Daarom start ik eind januari met een nieuwe lessenreeks.

OCMW- en stadsbestuur Hoogstraten lanceren opnieuw het initiatief Samen Inburgeren. Een inburgeringscoach (persoon die
Hoogstraten goed kent) en een inburgeraar
(anderstalige nieuwkomer) spreken gedurende een 9-tal maanden geregeld af om samen iets te doen (een wandeling, een fietstocht, iets gaan eten samen,…). Daarnaast
worden er ook groepsactiviteiten georganiseerd voor alle deelnemers. Zo kunnen de
inburgeraars Nederlands oefenen, maar ook
Hoogstraten en onze samenleving beter leren kennen. De coaches leren op hun beurt
heel wat bij over andere culturen.
Op maandag 13 februari om 20.00 uur is er
een infomoment gepland voor kandidaatdeelnemers.

Een getuigenis
Edmund Siatka verhuisde drie jaar geleden
vanuit Polen naar België. In 2016 nam hij
deel aan “Samen inburgeren” en leerde zo
Jos Vermeiren kennen.
Jos is een ervaren inburgeringscoach, die
zelf heeft ervaren hoe moeilijk het kan zijn
als je helemaal alleen in een vreemd land

Polen
- 38.200.000 inwoners
- 10,5% van de bevolking is arm
- 0.03% van wie ouder is dan 15 jaar is
analfabeet
- De levensverwachting is 77,4 jaar
- 4,5 van de 1000 pasgeborenen
sterft voor ze 5 jaar zijn
- Hoge Human Development Index

Meer info:
Sociale dienst OCMW | Michelle Pelkmans | 03 340 16 01 |
michelle.pelkmans@ocmwhoogstraten.be

toerisme

Natuurwandelen
in Den Rooy
Het wandelpad in het prachtige natuurgebied Den Rooy in
Meerle trekt heel wat wandelaars. Terecht, want het 42 hectare groot natuurgebied is een belangrijke verbindingszone
tussen een aantal grote natuurgebieden in Nederland en
België. U ontdekt er verschillende biotopen en leefgebieden
met unieke inlandse planten en dieren.
Om die reden heeft de gemeenteraad in zijn laatste zitting
van 2016 beslist aan Natuurpunt Markvallei, eigenaar en beheerder van Den Rooy, een subsidie toe te kennen van 10
procent van de aankoopprijs. Dat komt neer op 88.000 euro,
die de stad gespreid over 10 jaar zal betalen. Er zijn heel wat
gesprekken aan deze beslissing voorafgegaan. Het stadsbestuur wenste goede afspraken te maken om de belangen van
alle betrokkenen in het verhaal Den Rooy te vrijwaren, ook
die van de eigenaars van naburige gebieden en de lokale
landbouwers. De gemeenteraad heeft die afspraken vastgelegd in een engagementsverklaring.
Ondertussen kan er volop gewandeld worden in Den Rooy,
dat ook in de winter een bezoekje zeker verdient. Natuurpunt organiseert er ook gegidste wandelingen.
Wandelpad Den Rooy (3,8 km) | vertrekpunt: Ulicotenseweg,
Meerle

Ontwerp
een koffiemok
voor Hoogstraten
Toerisme Hoogstraten is op zoek naar één of meerdere ontwerpen om haar nieuwe koffiemok te illustreren. Nog tot 15
februari kunt u uw ontwerp indienen.
Heeft u een goed idee? Laat maar komen! Het ontwerp mag
bestaan uit beelden, foto’s, woorden en tekeningen. Er
wordt wel verwacht dat uw ontwerp refereert naar de toeristische troeven van Hoogstraten.

Wedstrijd

Winnaar fotowedstrijd

Marc Van Aelst uit Minderhout heeft gezien dat bovenstaande foto getrokken is aan de fietsrekken aan de
pastorij van MInderhout.

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord voor 12 februari 2017 naar het emailadres van de communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@hoogstraten.be.
U mag maximum één e-mail per gezin insturen. Uit
de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand
één winnaar.

Zondag 23 april 2017 om 15.00 uur vindt de bekendmaking
met plaats. Dit valt samen met de opening van het toeristisch seizoen in Hoogstraten.
U vindt alle praktische voorwaarden en details in het wedstrijdreglement dat u kunt downloaden op www.hoogstraten.be.
Meer info | Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@
hoogstraten.be
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Armoedeoverleg
Jaarlijks vindt er in Hoogstraten een armoedeoverleg plaats. Op 17 februari 2017 zitten weer verschillende organisaties samen rond de tafel. Denk hierbij aan de welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, de Toevlucht
(voedselbedeling), Opvoedingswinkel, Kind en Gezin, CLB, basisscholen, buurtwerk, sociale dienst,
stadsbestuur,… Het aanbod van de verschillende
organisaties wordt er beter op elkaar afgestemd,
er worden onderling contacten gelegd en ideeën
worden uitgewisseld. Op deze manier zullen ze tot
nieuwe inzichten komen en zullen er worden nieuwe initiatieven ontwikkeld.
Op dit armoedeoverleg worden ook de spelboxen
overhandigd aan de directeurs van de basisscholen en stellen we officieel het project Pampers & Co
voor.

Inzameling 11.11.11
haalt mooi
eindbedrag
Tijdens de 11.11.11-campagne zetten zo’n 200 Hoogstraatse vrijwilligers zich in om geld in te zamelen
voor een betere en betaalbare gezondheidszorg in
het zuiden én om u te vertellen waarom ze dit doen.
U kwam hen heel het najaar tegen op verschillende
evenementen.
Zij mochten ook dit jaar weer op uw steun rekenen. Tijdens de huis-aan-huisinzameling was de
opbrengst wat lager dan de voorgaande jaren,
maar het leverde nog steeds een mooi bedrag van
10.174,52 euro op. De overschrijvingen gaan echter
jaar na jaar in stijgende lijn, u schreef 8.329 euro
over ten voordele van 11.11.11. Samen met de gemeentelijke toelage mocht 11.11.11 op een mooi
eindbedrag van 54.698,75 euro vanuit Hoogstraten
rekenen.
Bedankt voor uw bijdrage. En natuurlijk een dikke
merci aan alle vrijwilligers voor uw onvermoeibare
inzet.

Familiegroep
(Jong)dementie
In januari 2017 is in de regio Hoogstraten een
nieuwe Familiegroep (Jong)dementie van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw opgericht. De eerste
bijeenkomst gaat door op vrijdag 20 januari 2017
van 14.00 tot 16.00 uur. ‘Wat je moet weten over
dementie’ is het thema van deze bijeenkomst. Er
wordt gestart met een voorstelling van en kennismaking met de familiegroep. Lotgenoten krijgen
de kans om vragen, bedenkingen, ervaringen
over wat dementie voor hen betekent met elkaar
te delen. Ook voor hen die liever hun oor te luisteren komen leggen, is er plaats in de Familiegroep.
Tevens zijn wij op zoek naar meer vrijwilligers om
deze Familiegroep Dementie te ondersteunen.
Wij nodigen alle mantelzorgers uit om hieraan
deel te nemen. De bijeenkomst gaat door in vergaderzaal 1 van WZC Stede Akkers (Jaak Aertslaan
2, 2320 Hoogstraten).
Alzheimer Liga Vlaanderen vzw heeft tot doel
zoveel mogelijk familieleden en mantelzorgers
van (jonge) personen met dementie te bereiken
en wil hen de mogelijkheid bieden om elkaar te
ontmoeten en elkaars ervaringen te delen. Hiertoe richt de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw Familiegroepen (Jong) dementie op, verspreid over de
vijf Vlaamse provincies. Met de Familiegroepen
(Jong)dementie speelt de vzw in op één van de
grootste behoeften van de mantelzorgers en familieleden, namelijk informele toegang tot informatie en lotgenotencontact.

Interesse?
Neem contact op met Lien Vandenbergh of Kim
Michielsen via het nummer 03 340 16 00 of via
mail hoogstraten@alzheimerliga.be

ocmw

Als echtpaar
naar het woonzorgcentrum
Eind vorig jaar verschenen er verscheidene berichten in de media over echtparen die niet samen in een woonzorgcentrum terecht kunnen. Een probleem
dat we in Hoogstraten gelukkig niet kennen. In woonzorgcentrum Stede Akkers zijn koppels meer dan welkom.
Alleen verhuizen
Wanneer één of beide partners hulpbehoevend zijn en zelfstandig thuis wonen niet
langer haalbaar is, dan kan een verhuis naar
het woonzorgcentrum een oplossing zijn.
Meestal verhuist de hulpbehoevende partner alleen naar het woonzorgcentrum en
blijft de andere partner in zijn vertrouwde
thuisomgeving wonen. Het Hoogstraatse
woonzorgcentrum wil in de eerste plaats dat
nieuwe bewoners zich thuis kunnen voelen
wanneer ze verhuizen. Dat kan alleen maar
als ook de thuiswonende partner zich welkom voelt als hij/zij op bezoek komt.
Er zijn verschillende manieren waarop de
thuiswonende partner betrokken wordt.
Dat gebeurt met kleine zaken, bijvoorbeeld
door een tweede comfortabele zetel te voorzien op de kamer, door steeds koffie en thee
te hebben klaarstaan in de leefruimte, door
de mogelijkheid aan te bieden om samen te
eten, enz. Sinds kort is er zelfs de mogelijkheid om af en toe nog eens samen de nacht
door te brengen.
Op de talrijke activiteiten die voor bewoners
worden georganiseerd, zijn de partners ook
steeds welkom. Het is fijn om koppels samen te zien genieten van een uitstap naar
de markt, of samen deel te kunnen uitmaken
van een verjaardagsfeestje van een medebewoner,…

Een aantal keer per jaar worden er activiteiten georganiseerd speciaal voor koppels.
Denk maar aan het jaarlijks Valentijnsdiner,
de huwelijksverjaardagen die uitgebreid
worden gevierd, de ontmoetingsmomenten
voor de thuiswonende partners,...

Samen verhuizen
Het gebeurt natuurlijk ook dat koppels samen de stap zetten naar het woonzorgcentrum. Sinds de verhuis naar de nieuwbouw
mocht het woonzorgcentrum van Hoogstraten al meer dan 15 echtparen verwelkomen.
Koppels krijgen steeds twee kamers ter beschikking. Iedereen beslist zelf hoe ze deze
kamers gebruiken. Zo zijn er echtparen die
één kamer inrichten als woonkamer en de
andere als slaapkamer. Anderen kiezen er
dan weer voor om af en toe de rust van hun
eigen kamer op te zoeken of bijvoorbeeld de
nacht apart door te brengen.
Er wordt getracht om in samenspraak met
beide partners een manier te zoeken waarop
ze ook na hun verhuis naar het woonzorgcentrum ten volle als koppel kunnen samenleven. Samen genieten als echtpaar in alle
rust en privacy, met de geruststelling dat
men steeds kan rekenen op een helpende
hand die de zorgen mee kan dragen.
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Goe bezig

Music for Life heeft de Hoogstratenaren geïnspireerd tot heel wat liefdadige acties. We besteden in deze rubriek ‘Goe Bezig’ aandacht aan
drie opvallende initiatieven. Knap gedaan! En uiteraard ook onze felicitaties aan de andere Hoogstraatse acties in De Warmste Week.
- In Meer werd voor het zesde jaar Run for
Life georganiseerd. 75 lopers liepen op
3,5 uur ruim 655 kilometer bij elkaar. Dat
was goed voor een opbrengst van ruim
5000 euro. Run for Life wordt gedragen
door heel wat verenigingen zoals De
Mussenakker, Chiro Meer, Meetria en
nog heel wat anderen. Een mooi voorbeeld van samenwerking.
- Jordi, Beau en Kiara van VTI Spijker verkochten tijdens De Warmste Week eigengebakken cakes en andere lekkernijen
en kwamen langs op het stadhuis. Dat
zien we graag! Ook proficiat aan hun medeleerlingen van VTI Spijker die zowat
overal in Hoogstraten hartelijk werden
verwelkomd.
- Dweilband ‘schwoon van weid, weid van
schwoon’ organiseerde op 19 november
een bottenpillampentocht in Minderhout. Wel 300 wandelaars namen deel
aan de tocht van 4 kilometer. De volledige opbrengst van 2269.59 euro wordt
geschonken aan het Kinderkankerfonds.

TERUG

blik

1

2

3

4

4

54
1. Hoogstraten ontving diverse bekroningen in de intergemeentelijke wedstrijd ‘Groene Lente’, o.a. voor de daktuin in het woonzorgcentrum, park Den Dijk en het plein aan de Gravin Elisabethlaan. Op de foto: schepen van openbare werken Michel Jansen en
hoofd van de groendienst Louis Geerts (rechts). 2. OCMW Hoogstraten en Feestvarken vzw hebben een verjaardagsbox ontwikkeld, zodat kinderen in armoede alsnog een leuke verjaardag kunnen vieren. 3. Vuurwerk is gevaarlijk, zoals u kunt zien. Onze
stadsdiensten hebben de beschadigde borden onmiddellijk vervangen. 4. Ook dit jaar gingen weer heel wat kindjes op pad om
Nieuwjaarke Zoete te zingen. Het stadsbestuur was in elke deelgemeente aanwezig om de zangertjes een fietsbel met kompas
te schenken.

Hoogstraten
stadsbestuur

Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening. Daarvoor doet de organisatie beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. Momenteel is het stadsbestuur op zoek naar een (m/v):

Diensthoofd technische diensten
(niveau A1a-A2a-A3a)

Functie
Als diensthoofd technische diensten ben je verantwoordelijk voor de werking en organisatie van de
technische diensten van de stad en OCMW Hoogstraten. De technische diensten zorgen voor:
- onderhoud en schoonmaak van gebouwen
- onderhoud van groenvoorzieningen
- onderhoud van wegen
- uitvoering van logistieke taken
- perfect beheer van materiaal, wagenpark en magazijn
Je bent een geboren peoplemanager die samen met de ploegbazen gebouwen, groen, wegen en
schoonmaak een sterke dienst uitbouwt, onder supervisie van de coördinator ruimte.
Je behaalt goede resultaten, zowel op het vlak van kwaliteit als op het vlak van cijfers. Je kan goed
organiseren en plannen. Je rapporteert regelmatig over de behaalde resultaten en stuurt bij wanneer
nodig.

Profiel
-

Je bent in het bezit van een masterdiploma
Je hebt een rijbewijs B
Ervaring in leiding geven is een pluspunt

Aanbod
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband van onbepaalde duur met voltijdse prestaties. Je
aanvangswedde bedraagt 2.987 euro bruto per maand. Dit bedrag kan verhoogd worden als je relevante ervaring kan bewijzen.
Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekom je ook volgende bijkomende voordelen:
- maaltijdcheques met een waarde van 7,20 euro.
- gratis hospitalisatieverzekering
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT
- fietsvergoeding: 0,22 euro/km of terugbetaling kosten openbaar vervoer.

Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor deze boeiende functie door vóór 19 februari 2017 een motivatiebrief met curriculum vitae en een kopie van je diploma en rijbewijs te versturen naar: College van burgemeester en
schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.
De selectieproef vindt plaats in de week van 27 februari 2017 of 6 maart 2017. Meer informatie over de
selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden vind je op www.hoogstraten.be.

Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten
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en B. Sterkens.
T. Rombouts, R. Van Aperen

Noodhulp

Touwtje Trek
Zeggen meegroeiboeken en samenleesboeken u iets? Na hun deelname aan Touwtje trek kunnen de kinderen van het eerste leerjaar
en hun ouders u er alles over vertellen. Bij Touwtje Trek krijgen de
deelnemers eerst een rondleiding in de plaatselijke bibliotheek.
Daarna lossen zij allerlei vragen en opdrachten op. Ze zoeken informatie in boeken, gebruiken een tablet en verkennen de BiB. Per
juist antwoord krijgen ze een letter waarmee alle kinderen samen
op het einde een slagzin vormen. Als beloning voor dit speurwerk
vertelt een van de BiB-voorlezers een verhaal. De inschrijvingen
verlopen via de basisscholen in Hoogstraten. De klasleerkracht
zorgt ook mee voo de begeleiding tijdens dit leesbevorderend traject.

Pyjamalezen

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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Tijdens het pyjamalezen in de BiB voeren de kleinsten onder ons
opdrachten uit rond het slaapritueel.
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Wordt uw band
de beste
van de Noorderkempen?
Hoogstraatse groepen nemen
deel aan intergemeentelijke
rockrally Kamp Noord
De intergemeentelijke muziekwedstrijd Kamp Noord is
uitgegroeid tot de ideale springplank voor jong muzikaal
geweld in de Noorderkempen. In 2016 gaven verschillende DJ’s het beste van zichzelf met voor de winnaar als
prijs maar liefst een optreden op Tomorowland.
2017 wordt weer het jaar van de livemuziek en de bands.
Kamp Noord gaat dit jaar dus op zoek naar de beste
band van de Noorderkempen. Die treedt in de voetsporen van voorgangers als Equal diots (uit Hoogstraten!)
en Geppetto & The Wales... Er is een indrukwekkende
prijzenpot: 1.300 euro in de vorm van studiotijd, optredens op festivals en clubs en een fotoshoot.
Bij het ter perse gaan van Info’zine hadden volgende
bands uit Hoogstraten zich al aangemeld: Kevlar en Pulled Aside. Zij mogen het tegen elkaar en tegen een heleboel andere groepen opnemen in de eerste voorronde
in Jeugdhuis ’t Slot in Wortel op 24 februari. Er volgen
nog drie andere voorrondes, twee halve finales en één
grote finale. Deze laatste vindt plaats op 28 april 2017
en maakt deel uit van het project ‘Lokale Helden’.
Kom allen dus supporteren voor onze Hoogstraatse beloften!
Jeugdhuis ’t Slot, Wortel | Vrijdag 24 februari 2017
Meer info: www.kampnoord.be | info@kampnoord.be

