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BESTE LEZER

 
Investeren in de toekomst van Hoogstraten is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Want iedereen kan wel aanduiden met welke problemen wij kampen. 
Maar als het erom gaat wat daarvoor de beste oplossingen zijn, dan wordt 
het moeilijker. Alle mensen op één lijn krijgen is bijna onmogelijk,  toch zeker 
als het gaat om projecten of gebouwen die nog nooit in Hoogstraten hebben 
bestaan. Dat blijkt wel bij de totstandkoming van ons nieuwe cultuurhuis. 
Dat is een project waar al jaren over wordt nagedacht, waar tal van experts 
hun professionele mening over hebben gegeven en waar al een uitgebreide 
bevraging van de Hoogstraatse bevolking over is geweest. Toch is de discussie 
daarover nog niet verstomd en mogelijk zullen er wel altijd verschillende 
meningen blijven bestaan.  

Ook over een ander groot plan is al veel inkt gevloeid: de aanleg van een stads-
plein ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan met een ondergrondse parkeer-
garage. Als wij dit kunnen realiseren, betekent dat een ware revolutie voor 
Hoogstraten. Een plein met veel groen en water pal in het centrum van onze 
stad, daar wordt al tientallen jaren over gedroomd, maar weinigen geloofden 
dat het ooit echt tot stand zou komen.

De belangrijke eerste stap is intussen gezet. De gemeenteraad heeft het 
bestek goedgekeurd om een multidisciplinair team van specialisten aan te 
stellen dat het stadsbestuur zal bijstaan op technisch, juridisch en financieel 
vlak. Dankzij het werk van deze specialisten zullen we erin slagen om een pro-
gramma op te stellen van alle vereisten waaraan dit stadsplein moet voldoen. 
Zodat we enerzijds een mooi centraal plein krijgen en anderzijds ook een 
oplossing bieden aan het parkeerprobleem dat steeds nijpender wordt. In de 
toekomst kunnen wij dan de bezoekers en bewoners van onze stad voldoende 
parkeermogelijkheden bieden in het winkelcentrum. Ook de (hopelijk) talrijke 
bezoekers van het cultuurhuis kunnen hier dan hun vervoermiddel kwijt, als ze 
de bibliotheek bezoeken, als ze naar het toeristisch kantoor gaan of als ze een 
voorstelling willen bijwonen. 

Dit stadsbestuur hecht veel waarde aan de mening van onze burgers. Niet 
alleen van hen die in de directe omgeving wonen, maar ook van de handelaars 
en van hun klanten. Er zijn immers heel veel mensen die de impact van dit 
project zullen voelen en die er hun voordeel mee zullen doen. Daarom gaan 
we verschillende inspraakmomenten organiseren met alle betrokkenen. Het 
is onze bedoeling om de verschillende ideeën in elkaar te laten vloeien en te 
bundelen om zo een leidraad op te stellen die alle behoeften dekt. Het uitein-
delijke doel is om een plein te realiseren waar iedereen van kan genieten.”

Het hele project is op dit moment nog een idee. Enkel de locatie ligt vast en 
het concept van een ondergrondse parkeergarage met daarboven een mooi, 
aantrekkelijk plein met veel groen en water. Hoeveel plaatsen die parking zal 
tellen, aan welke tarieven er geparkeerd zal mogen worden, hoe groot het 
plein wordt, hoe het er precies uit zal zien, hoe de verkeersafwikkeling zal zijn 
– dat zijn allemaal vragen die het onderwerp zijn van de studie. We snappen 
dat jullie staan te popelen om mee na te denken en de handen mee uit de 
mouwen te steken. Dat zal spoedig kunnen. We plannen om aan het einde van 
de zomervakantie het expertenteam aan te stellen. Ze zullen dan meteen de 
Hoogstratenaren polsen naar hun meningen en ideeën.  Hou zeker ons digitaal 
stadsplein www.denkmee-hoogstraten.be in de gaten. 

Michel Jansen
Schepen van stadsontwikkeling
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MILIEU

Sociale dienst: 
onderdeel van het lokaal bestuur
De sociale dienst is bevoegd voor sociale hulpverlening. Haar 
doel? Elke inwoner de mogelijkheid geven om op een menswaar-
dige manier te participeren aan de maatschappij. 

De steun die de sociale dienst toekent, kan verschillende vormen 
aannemen en is afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt. 
Elke steunaanvraag wordt eerst onderzocht. We gaan steeds op 
zoek naar de meest passende ondersteuning die beantwoordt 
aan de behoefte van de persoon in kwestie. 

Daarnaast houdt de sociale dienst ook nauwe contacten met 
andere sociale netwerken, zoals onder andere buurtwerking, het 
JAC, het CLB, het CAW, Boeren op een kruispunt, Dyzo, de sociale 
dienst van de politie,... Zo spelen we kort op de bal en bieden 
we de juiste hulp aan mensen die plots in een benarde situatie 
terechtkomen. 
 

Waarvoor kan je terecht bij de sociale dienst?
De sociale dienst ondersteunt je tijdens moeilijke periodes of 
wanneer je je in een problematische situatie bevindt. Een maat-
schappelijk werker luistert naar je vraag en bekijkt waar je recht 
op hebt. Dat kan gaan om financiële steun, zoals een leefloon of 
een mazouttoelage, een aanvraag voor een sociale woning, maar 
wij helpen ook bij schulden en psychosociale of administratie-
ve ondersteuning. Kan de sociale dienst je niet verder helpen 
bij je vraag, dan gaan we samen op zoek naar wie jou wel de 
gepaste hulp kan bieden. Wanneer je financiële hulp vraagt aan 
de sociale dienst, dan zal het BCSD je aanvraag eerst moeten 
goedkeuren.

 
Iedereen kan soms wat extra hulp gebruiken, 
zeker in deze ongeziene coronatijden. De sociale 
dienst van Hoogstraten staat dan ook  klaar om 
te luisteren en ondersteunen waar dat mogelijk 
is. Van nieuwkomers en doorwinterde Hoogstra-
tenaren tot studenten en zelfstandigen; iedereen 
kan bij de sociale dienst terecht wanneer het iets 
moeilijker gaat.

Hoe kan 
onze sociale dienst 

jou helpen?
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Het BCSD: wat is dat?

BCSD staat voor Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst. Alle OCMW’s zijn 
wettelijk verplicht om een BCSD op te 
richten. Het bijzonder comité heeft twee 
belangrijke taken: 

• Het BCSD is verantwoordelijk voor 
de beslissingen over individuele 
steunaanvragen van Hoogstraatse 
burgers. Na elke steunaanvraag volgt 
er een sociaal-financieel onderzoek 
door de maatschappelijk werkers van 
de sociale dienst. Op basis daarvan 
beslist het comité over het al dan niet 
toekennen van financiële steun en 
over alle andere vormen van directe 
of indirecte financiële ondersteuning.

• Het BCSD geeft ook advies op vlak 
van het gemeentelijk sociaal beleid. 

 Het BCSD bestaat uit een voorzitter, 
acht raadsleden en het diensthoofd 
van de sociale dienst. Elke maand 
komt het BCSD eenmaal samen om de 
verschillende dossiers in detail te be-
spreken en beslissingen te nemen. Zo 
trachten we de aanvrager zo goed mo-
gelijk te ondersteunen. Alle dossiers 
worden vertrouwelijk behandeld. De 
maatschappelijk werkers en de leden 
van het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst zijn immers gebonden 
door het beroepsgeheim.

Sociaal onderzoek op maat
Je moet een aantal stappen doorlopen 
vooraleer de sociale dienst kan over-
gaan tot daadwerkelijke ondersteuning. 
Het is daarom belangrijk dat je tijdig 
aan een aanvraag begint, zodat de so-
ciale dienst je ook zo snel mogelijk kan 
ondersteunen. 

Concreet zijn er vijf grote fases in het 
verkrijgen van sociale hulp:
1. Je dient bij de sociale dienst een 

aanvraag voor ondersteuning in. 
2. Een maatschappelijk werker be-

spreekt in een intakegesprek jouw 
sociale uitdagingen en welke hulp de 
sociale dienst je kan bieden. 

3. De maatschappelijk werker verza-
melt alle nodige informatie specifiek 
toegespitst op jouw situatie. Dat gaat 
van bepaalde rechten die in jouw 
situatie gelden tot het analyseren van 
je inkomens- en leefsituatie. In het 
geval van een leefloon gaat deze fase 
gepaard met een huisbezoek. 

4. De verzamelde informatie wordt neer-
geschreven in een sociaal verslag en 
naar het BCSD gestuurd. 

5. Binnen de dertig dagen na de aan-
vraag neemt het BCSD een beslissing 
over je dossier en kan de sociale 
dienst beginnen met het toekennen 
van steun of andere hulp. 

Hulp op maat 
van elke Hoogstratenaar 

Is het je nog niet helemaal duidelijk 
wat de sociale dienst specifiek voor jou 
kan betekenen? Misschien kunnen we 
helpen met een overzicht van de ver-
schillende thema’s waarvoor de sociale 
dienst voor jou kan tussenkomen:

Jij bent een inwoner of 
nieuwkomer en ...
• je bent plots je werk verloren en je 

aanvraag voor een werkloosheids-
uitkering is niet onmiddellijk in orde, 
waardoor je geen inkomen meer hebt 
en heel wat onverwachte kosten zich 
opstapelen? Je kan een leefloon aan-
vragen bij de sociale dienst. Indien 
je voldoet aan bepaalde financiële 
en sociale voorwaarden, heb je recht 
op een leefloon. Dat bedraagt voor 
een samenwonende, alleenstaande 
of samenwonende met gezinslast 
respectievelijk 656,45 euro, 984,68 
euro en 1.330,74 euro per maand.

• je ziet het allemaal niet meer goed 
zitten en je hebt nood aan psycho-
sociale ondersteuning? De sociale 
dienst bekijkt samen met jou welke 
ondersteuning je juist nodig hebt en 
ondersteunt je zo nodig in het betalen 
van deze steunverlening.

• je bent op zoek naar werk? De sociale 
dienst voorziet arbeidstrajectbegelei-
ding voor leefloongerechtigden. We 
gaan samen met jou op zoek naar een 
geschikte job en naar oplossingen 
voor bepaalde persoonlijke barrières, 
zoals mobiliteit, kinderopvang en 
psychische problematieken. 

• je hebt schulden en ziet door het 
bos de bomen niet meer? De sociale 
dienst kan je helpen aan de hand van 
schuldbemiddeling. We ondersteunen 
je tot je weer zelf op weg kan. 

• je huis is onbewoonbaar verklaard, 
bijvoorbeeld door een brand of 
overstroming? De sociale dienst kan 
een noodwoning voor jou en je gezin 
voorzien. 

Jij bent een jongere of student 

tussen 18 en 25 jaar die…
• door de coronacrisis zijn/haar stu-

dentenjob verloren heeft en moei-
lijkheden heeft om de rekeningen te 
betalen? De sociale dienst kan mee 
bekijken hoe ze je kan ondersteunen.

• in een dipje zit en zich niet goed 
in zijn/haar vel voelt? De sociale 
dienst bekijkt samen met jou welke 
ondersteuning je juist nodig hebt en 
ondersteunt je zo nodig in het betalen 
van deze steunverlening.

• een zieke ouder heeft of verzorgt? De 
sociale dienst kan jou en je gezin on-
dersteunen in het levensonderhoud 
en kan bepaalde partners aanspreken 
die een deel van de verzorging op 
zich nemen. 

Jij bent een zelfstandige en…
• je zaak draait momenteel niet meer 

zo goed? De sociale dienst bekijkt 
samen met jou hoe we jou tijdelijk 
kunnen ondersteunen. Indien nodig 
roepen we de expertise van Dyzo of 
boeren op een kruispunt in.

• je ziet het allemaal niet meer goed 
zitten en je hebt nood aan psycho-
sociale ondersteuning? De sociale 
dienst bekijkt samen met jou welke 
ondersteuning je juist nodig hebt en 
helpt je, indien nodig, in het betalen 
van deze steunverlening.

Heb je nood aan ondersteuning of wil je 
graag weten wat de sociale dienst voor 
jou kan betekenen? Dan kan je steeds 
contact met ons opnemen. Momenteel 
werken we enkel op afspraak. Vanaf het 
moment dat de coronamaatregelen het 
toelaten, kan je elke voormiddag bij de 
sociale dienst langskomen, zelfs zonder 
afspraak.

Praktisch

• Je kan mailen of bellen om een 
afspraak te maken via 

    03 340 16 01  of
   socialedienst@hoogstraten.be
•  Adres: Jaak Aertslaan 7 
 2320 Hoogstraten
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Sportoase Stede Akkers
Sinds januari 2016 kan je in Hoogstra-
ten terecht bij Sportoase Stede Akkers 
om baantjes te trekken. Met de zomer 
in het vooruitzicht doet het zeker deugd 
om je eens te komen opfrissen in het 
zwembad dat zeven op zeven geopend 
is. Sportoase hoopt dat op korte termijn 
ook het recreatieve gedeelte van het 
zwembad terug kan openen.  Het 25 
meter lange sportbad heeft heel ruime 
openingsuren en op elk moment zijn er 
minstens twee banen beschikbaar voor 
vrije zwemmers. 

Hoe ziet een zwembadbezoek er uit?
Op www.sportoase.be reserveer je voor-
af je plaatsje. Je passeert bij binnen-
komst langs de temperatuurscanner en 
begeeft je naar de balie. Na bevestiging 
van je reservatie kan je je omkleden. Je 
draagt een mondmasker tot je omge-
kleed bent en bewaart je spullen in een 
locker (muntstuk van € 2 nodig). Na 
een douche en voetbad kan je aan jouw 
baantjes beginnen.

De Mosten
Vanaf de maand mei kan je weer op 
woensdag en in het weekend terecht 
in De Mosten voor een frisse duik in de 
zwemvijver. Vanaf 21 juni is De Mosten 
ook dagelijks open.  Meer info hierover 
vind je op pagina 16.

Sportmaatjes: op zoek naar 
iemand om samen mee te 
bewegen?
Je kan je nog steeds inschrijven bij het 
‘contactpunt sportmaatjes’ als je een 
maatje zoekt om mee te sporten of als 
je iemand hierbij wil begeleiden. Je kan 
je opgeven om samen te wandelen, 
joggen, fietsen of zwemmen. Op basis 
van jouw keuzes tracht het contactpunt 
je te matchen met één of enkele andere 
kandidaten. Zo vormen we een groep-
je van twee of drie sportmaatjes. Het 
contactpunt sportmaatjes is er ook voor 
beginners!

Inschrijven kan via het contactpunt:
• www.hoogstraten.be/sportmaatje

    •  03 340 19 30  
       frontoffice@hoogstraten.be

Zin om meer te bewegen? Waarom probeer je niet om baantjes te 
gaan zwemmen in het zwembad? Zwemmen is één van de gezondste 
en doeltreffendste manieren om aan je conditie te werken. Je belast 
je botten niet en het is nog leuk ook! Regelmatig zwemmen heeft 
daarnaast nog positieve effecten op je bloeddruk, lichaamsgewicht, 
slaappatroon, longcapaciteit, spieren, botten en zelfs op je humeur. 
En niet onbelangrijk in deze coronatijden: zwemmen kan coronavei-
lig en is op dit moment de enige sport die je als +12-jarige of vol-
wassene indoor mag beoefenen. 

GEZONDHEID

onze tips om (meer) te bewegen

Jos Snels 
uit Hoogstraten 

... gaat bijna dagelijks baantjes 
trekken in het zwembad van 
Sportoase.  Jos zwom vroeger al 
veel, ook op school. Hij is daar 
een tijdje mee gestopt. Maar 
toen Jos last kreeg van zijn rug, 
besloot hij om terug naar het 
zwembad te trekken. 

Daar ondervond hij dat zwem-
men niet alleen ontspannend is, 
maar ook goed voor de gezond-
heid. “Sinds Sportoase er is en 
ik veel kan gaan zwemmen, heb 
ik veel minder last van mijn rug. 
Ik realiseerde me dat het be-
langrijk is om te bewegen. Het 
maakt uiteindelijk niet uit hoe 
je aan beweging doet, zolang 
je het maar graag doet. Zo ben 
ik soms ook in de tuin bezig. En 
dat is ook een vorm van bewe-
gen, natuurlijk.”

Jos’ tip: 
“Je kan best niet ineens voluit 
gaan met zwemmen. Door rustig 
het aantal baantjes op te trek-
ken, bouw je stilletjesaan kracht 
en uithoudingsvermogen op.”

Jos gaat bijna dagelijks zwemmen in Sportoase

BV
van 

de maand

SAMEN bewegen
gezondSAMEN
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ONTHARDING

• Verharding absorbeert warmte en 
straalt die terug uit, waardoor ver-
harde plaatsen warmer zijn dan niet 
of minder verharde plaatsen. Ont-
harding en meer groen verminderen 
zowel overdag als ‘s nachts het hitte-
-eilandeffect en de hittestress.

• Afgedichte bodems verliezen vrijwel 
al hun functies. Door ontharding kan 
de bodem mondjesmaat zijn functies 
(biodiversiteit, humusopbouw, kool-
stofopslag …) herstellen. Gezonde 
bodems zijn namelijk essentieel voor 
goed functionerende kringlopen van 
water en voedingsstoffen. 

Hoogstraten breekt uit!

Waarom ontharden? 
Verharding is toch gemakkelijk in onderhoud?

• Ontharden biedt bescherming 
tegen overstromingen en droogte 
en verhoogt de veerkracht van ons 
watersysteem. Door ontharding kan 
regenwater opnieuw in de bodem 
infiltreren en vastgehouden worden. 

• Door te ontharden en de vrijgekomen 
ruimte van groen te voorzien, maken 
we onze lucht gezonder. Bomen en 
planten produceren de zuurstof die 
wij inademen, zuiveren de lucht van 
schadelijke stoffen en zorgen voor de 
opname van broeikasgassen.

Waarom ontharden op 
de Vrijheid?
De lindenbomen op de Vrijheid maken 
deel uit van het beschermd cultuurhis-
torisch landschap ‘Gekandelaarde Lin-
dendreef Vrijheid’. Deze bescherming 
geldt al vanaf 19 april 1955. 

De stad is als eigenaar en beheerder 
van de bomen verantwoordelijk voor het 
behoud van dit houtig erfgoed. We moe-
ten de bomen dus maximaal bescher-
men. Dat wil niet alleen zeggen dat we 
ze niet zomaar mogen kappen, maar 
ook dat we hen van voldoende groei- en 
overlevingskansen moeten voorzien.
In de praktijk stellen we echter vast dat 
de bomen zwaar te leiden hebben onder 
de parkeerdruk. De kasseien en de 
bodem zijn door het jarenlange gebruik 
sterk verdicht waardoor de wortels zeer 
moeilijk aan zuurstof komen. Ook water 
trekt moeilijk de bodem in. 

Toch blijken er mogelijkheden te zijn 
om de parkeerplaatsen te behouden én 
meer ruimte te creëren voor de boom-
wortels. Andere infrastructuur, zoals 
lantaarnpalen, maakt het parkeren 
soms onmogelijk. Daarnaast geeft de 
ruimte tussen twee bomen soms plaats 
aan anderhalve auto. Daar dient dan 
enkel een volwaardige parkeerplaats 
behouden te blijven. 

De technische uitvoering zal veelal 
handwerk zijn om de boomwortels niet 
te beschadigen. Na de ontharding zul-
len de boomspiegels aangeplant wor-
den met een bloemrijke en bijvriendelij-
ke beplanting in rode en witte tinten. De 
kleuren van Hoogstraten lachen je toe!

Ontharding is een belangrijk thema waar de stad Hoogstra-
ten volop op wil inzetten. En waarom beginnen we daar niet 
mee op de meeste zichtbare locatie van onze stad, midden 
in het centrum? We hebben toestemming gekregen van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed om onze trots, de beschermde 
lindenbomen op de Vrijheid, meer levensruimte te geven. Ze 
zullen er wel bij varen.

Tussen de Gravin Elisabethlaan en de Karel Boomstraat worden de boomspiegels 
maximaal vergroot. Hierbij boeken we niet alleen winst voor het klimaat en de bio-
diversiteit, ook de beschermde Lindebomen krijgen er meer levenskansen door. 
De beschikbare parkeerplaatsen blijven behouden, maar worden teruggebracht 
naar de noodzakelijke breedte. Waar nu bijvoorbeeld ruimte is voor anderhalve 
auto, wordt een meter aan kasseien weggenomen. 

Ook op andere locaties maakt verharding plaats voor groen. Onlangs namen we 
in Minderhoutdorp ter hoogte van de kruispunten met de Schoolstraat en de Ven-
hoefweg verharding weg om de zichtbaarheid van de oversteekplaats te vergroten. 
En er is nog meer op komst…
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HOOGSTRATEN BOUWT

Digitaal infomoment
 Klooster Meer

 
Op dinsdag 29 juni 2021 om 20.00 uur  (let 
op: deze datum kan nog wijzigen) nodigen 
wij je uit voor een toelichtingsvergadering 
rond de toekomstige werking van de voor-
malige parochiezaal op de kloostersite in 

Meer. Wat zal je er allemaal kunnen doen, 
zien en beleven? Wanneer kan je er terecht 

voor de diensten van het lokaal dienstencen-
trum? Wanneer gaat de uitleenpost van de 

bibliotheek open? Welke ruimtes kunnen er 
gehuurd worden en aan welke voorwaarden? 
Kortom, allerhande praktische informatie om 
maximaal op de hoogte zijn van de mogelijk-

heden van het gebouw.

Deze informatievergadering richt zich in eer-
ste instantie tot Meerse verenigingen, maar 

staat uiteraard open voor iedereen die graag 
meer te weten komt over de invulling van 
Klooster Meer en het toekomstig aanbod. 

Interesse om deel te nemen? 
Schrijf je in via www.hoogstraten.be/inschrij-

vinginfosessieklooster. Gezien de corona-
maatregelen moeten we het infomoment 

digitaal organiseren via Microsoft Teams. 
Iedereen kan hier gratis gebruik van maken 

(mogelijks moet je wel een applicatie down-
loaden bij eerste gebruik). Alle geregistreerde 

deelnemers ontvangen in de week voor de 
vergadering een link om deel te nemen. 

Heb je hierover vragen? 
Contacteer de cultuurdienst via 03 340 19 57 

of cultuur@hoogstraten.be.

Nieuwe brandweerkazerne 
komt in Minderhout

De stad Hoogstraten heeft in Minderhout een strook grond aangekocht aan de 
Desmedtstraat  (in de buurt van de vroegere zoutopslagplaats op de kruising 
van de N146 met de N14).  De stad wenst op deze locatie de nieuwe brandweer-
kazerne te bouwen. Deze locatie zal toelaten dat Hulpverleningszone Taxandria 
(HVZ Taxandria) straks op het ganse grondgebied van Hoogstraten hulp kan 
bieden met een aanrijtijd van maximum 15 minuten. Dat betekent voor de 
inwoners van Meersel-Dreef, Meer en Meerle een aanzienlijke verbetering in 
vergelijking met de huidige toestand. 

Naast de bouw van een nieuwe kazerne, zijn er nog andere belangrijke beslis-
singen die moeten toelaten een snellere en kwalitatievere hulpverlening te 
bieden aan alle inwoners:

• Op het moment dat de nieuwe brandweerkazerne in gebruik wordt genomen, 
zullen de brandweerposten van Meerle en Hoogstraten geïntegreerd worden 
tot één brandweerkorps in Hoogstraten. Dat moet ten laatste in september 
2024 een feit zijn. 

• Het aantal beroepsbrandweerlui in Hoogstraten verhoogt van 7 naar 20 per-
sonen.

• Dankzij de nieuwe kazerne en de uitbreiding van de deze bezetting aan be-
roepskrachten, kunnen we de tijd om overdag uit te rukken laten dalen van 
vijf tot twee minuten.

Kunstgrasveld Sportpark 
Wereldakker en Hoogstraten VV
Half mei is fase 2A van de werken aan Sportpark Wereldakker gestart. De 
bouw van het gymcomplex (fase 1) vordert goed en zit op schema om tegen 
eind 2021 klaar te zijn. We zijn nu ook begonnen aan de aanleg van een 
kunstgrasveld tussen de jeugdkantine van Hoogstraten VV en het nieuwe 
gymcomplex. Er wordt verwacht dat deze werken half augustus 2021 klaar 
zijn. 

De werfweg van de werken loopt door de Dreef vanaf de Katelijnestraat tot 
aan de jeugdparking. Deze parking blijft bereikbaar voor auto’s om kinde-
ren naar school of naar de sportclub op de site te brengen. Voor fietsers 
en voetgangers voorzien we echter een omleiding door de Burgemeester J. 
van Aperenstraat. We vragen aan iedereen om deze omleiding voor traag 
verkeer te respecteren, zodat er zich geen zachte weggebruikers tussen het 
werfverkeer begeven.
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Al bij de voorstelling van het meerjaren-
plan aan het begin van deze legislatuur 
werd het duidelijk dat het stadsbestuur 
ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan, 
grenzend aan de Vrijheid, een stads-
plein wil aanleggen boven een onder-
grondse parkeergarage. De eerste stap 
daarvoor is nu gezet. De gemeenteraad 
heeft het bestek goedgekeurd om een 
multidisciplinair team van specialisten 
aan te stellen dat het stadsbestuur gaat 
bijstaan op technisch, juridisch, financi-
eel en participatief vlak.  

Het doel is om Hoogstraten een mooi 
centraal stadsplein te schenken met veel 
groen en water. Tegelijkertijd zullen al 
onze bezoekers en bewoners voldoende 
parkeermogelijkheden krijgen pal in het 
centrum. Dat wordt mogelijk gemaakt 
door onder het stadsplein een onder-
grondse parkeergarage te bouwen.
Het stadsbestuur legt de potentiële 
kandidaten in het bestek stevige eisen 
op. Niet enkel op financieel en juridisch 
gebied, maar ook wat het ontwerp en de 
participatie betreft. De stad legt name-
lijk een grote nadruk op het belang van 
participatie, zowel van de buurtbewo-
ners als van de ondernemers. Iedereen 
moet ideeën naar voren kunnen bren-
gen. Het uiteindelijke doel is om een 
plein te realiseren waar iedereen van 
kan genieten.

Voorlopig ligt enkel de locatie vast. Hoe-
veel plaatsen de parking zal tellen, aan 
welke tarieven er geparkeerd zal mogen 
worden, hoe groot het plein wordt, 
hoe het er precies uit zal zien, hoe de 
verkeersafwikkeling zal zijn … dat zijn 
allemaal vragen die het onderwerp zijn 
van de studie. 

En verder?
Het multidisciplinair team zal aange-
steld worden aan het einde van de 
zomervakantie. Ze zullen meteen aan de 
slag gaan om een leidraad op te stellen 
voor het ontwerp en de bouw van het 
plein met de parkeergarage. Iedereen 
die wil meedenken zal na de zomer 
hiervoor uitgenodigd worden. Hou dus 
zeker ons digitaal stadsplein 
www.denkmee-hoogstraten.be in de 
gaten. Maak je alvast lid om te zien wat 
erop beweegt!

Rond de zomer van 2022 verwachten we 
een aannemer te hebben gekozen die 
dan in de lente van 2023 aan de slag 
zal gaan gedurende anderhalf jaar. We 
verwachten dat het plein met parking-
functie er eind 2024 zal zijn. Het is de 
bedoeling dat de ondergrondse parking 
operationeel is alvorens het nieuwe 
cultuurhuis van Hoogstraten (op de 
PAX-site) zijn deuren opent.
 

 

Opening 
Raadhuis 
Meerle 
na de zomer
De restauratiewerken schieten 
aardig op in het Raadhuis in 
Meerle. Er is een fraaie aanbouw 
in glas en staal toegevoegd aan 
het historische monument. 

Het stadsbestuur heeft besloten 
dat de opening over de zomer 
zal worden getild om dit op een 
mooie en feestelijke manier te 
kunnen doen. Houd onze website 
en Info’zine in de gaten om de 
precieze datum te vernemen. Het 
Raadhuis zal straks onderdak 
bieden aan het lokaal diensten-
centrum en de bibliotheek. 

Buiten de openingsuren zullen 
deze locaties ook te huur zijn 
voor socioculturele activiteiten en 
vergaderingen via het Gemeen-
schapscentrum. 

Hoogstraten krijgt stadsplein boven 
ondergrondse parkeergarage
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Top in je kop
In de Noorderkempen is er nog een grote groeimarge op vlak 
van het aanbod op het vlak van psychisch welzijn. Aange-
zien Hoogstraten het onderwijscentrum van de regio is met 
vier secundaire scholen waar elke schooldag ruim 4.000 
middelbare scholieren school lopen, heeft onze stad een 
focus op jeugd nodig. Omdat Hoogstraten in de schoot van 
de interlokale vereniging Noorderkempen Werkt (ILV NW) 
al jaren succesvol samenwerkt met vijf andere gemeenten 
op het vlak van kinderarmoede, grijpen we de kans om ook 
inzake psychisch welzijn de handen in elkaar te slaan. 

Op maandag 3 mei werd het nieuwe project ‘Top in je Kop’ 
voorgesteld. Samen met Arendonk, Ravels, Merksplas, 
Rijkevorsel en Baarle-Hertog gaan we het aanbod aan gees-
telijke gezondheidsondersteuning voor jongeren verster-
ken. De bedoeling is dat kinderen en jongeren de weg naar 
mentale welzijnshulp vinden en dat de wachtlijsten worden 
ingekort. Het project krijgt een steuntje in de rug van de 
Provincie Antwerpen en doet een beroep op de mankracht 
van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

   Ben jij al een 

   bijenheld? 
   Of word je er één?

Bijen vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver 
van het groen om ons heen. Ze hebben het echter steeds 
moeilijker om te overleven. De Week van de Bij, die van 30 
mei tot 6 juni loopt, neemt het daarom voor hen op.
Door de toenemende verharding en het verminderde groen 
in onze omgeving, wordt het moeilijker voor bijen om aan 
voedsel te geraken. Daarnaast leeft 80 procent van de bijen 
onder de grond. Dus hoe meer oppervlakjte wij verharden, 
hoe moeilijker het wordt voor bijen om een woonplaats te 
maken. Een echte bijenheld ruilt daarom tegels voor plan-
ten, plant bomen en struiken en zaait bloemen. 

Jonge bijenhelden met HiveLife
Hivelife is een educatief game over bijen voor jong en oud. 
Ben je een echte stuntvliegbij die alle bloemen kan bestui-
ven? Laat je uitdagen door de boeiende en wonderlijke 
bijenwereld door Hive Live gratis op je computer of tablet te 
installeren vanuit de Google play store of de App store.

BERICHTEN

DogID en CatID
Jaarlijks belanden duizenden verloren gelopen honden en 
katten in een asiel. Meerdere dieren krijgen een nieuw baas-
je, omdat de eigenaar niet te vinden is. Dat kan vermeden 
worden door een correcte registratie van de gegevens.  

De wet op de privacy zorgt ervoor dat alle contactgegevens op 
de chip van je hond of kat vanaf 1 mei anoniem in het online 
zoeksysteem staan. Dat maakt het moeilijker om een gevon-
den hond of kat aan een baasje te koppelen. 

Dat kan je oplossen door toestemming te geven je gegevens 
openbaar te zetten via de site van DogID (www.dogid.be) of 
CatID (www.catid.be). Je moet hiervoor je rijksregisternummer 
koppelen aan de chip van je huisdier.

Op reis? 
Denk aan je reisdocumenten!

Heb je plannen om deze zomer naar het buitenland te gaan? 
Denk dan op tijd aan je officiële reisdocumenten. Voor de 
meeste Europese landen volstaat het om een Belgische iden-
titeitskaart bij je te hebben. Voor kinderen tot 12 jaar is de 
elektronische Kids-ID voldoende. 

Bij een reis buiten de EU zal je een reispaspoort (eventueel 
met visum) moeten aanvragen. Je doet de aanvraag voor je 
reisdocumenten best één maand voor je vertrek. Let wel op: 
een verblijfskaart is geen reisdocument. Om te reizen heb 
je een paspoort of identiteitskaart van je land van herkomst 
nodig. 

Denk er zeker aan om voor je vertrek de reisadviezen in 
verband met Covid-19 van het land van bestemming te 
raadplegen. Die kan je terugvinden op de website van de FOD 
Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.belgium.be

Praktisch
• Maak een afspraak om je reisdocument aan te vragen via 

www.hoogstraten.be/afspraak-maken
• Je ken ook mailen naar bevolking@hoogstraten.be of 

bellen naar 03 340 19 11
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   31 mei
   Werelddag 
   zonder tabak 

In België willen 7 van de 10 rokers stoppen met 
roken. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. On-
derzoek toont aan dat het gebruik van medicatie, 
zoals nicotinevervangers, in combinatie met de 
steun van een tabakoloog de doeltreffendste ma-
nier is om te stoppen met roken. Een roker die zich 
laat helpen, heeft drie keer meer kans om daarin 
te slagen. Uiteraard staat ook je huisarts voor je 
klaar met goed advies.

Praktisch
• Op www.tabakstop.be vind je informatie over 

de verschillende manieren om te stoppen 
met roken. Je kan hen ook gratis bellen op 
werkdagen van 15.00 tot 19.00 uur op het 
nummer 080011100.

 Gezocht

Enthousiaste tuinrangers
Hoogstraten gaat van start met een gloednieuw vrijwilligers-
project in samenwerking met Inverde. Een team speciaal 
opgeleide tuinrangers neemt je mee op safari in je eigen tuin, 
op zoek naar het fascinerende ‘wildlife’. Tegelijk geeft de 
ranger advies op maat voor een meer natuurvriendelijke tuin 
die bruist van het leven.

Zegt dat je wel wat en wil je ook tuinranger worden? Neem dan 
deel aan de infoavond op 9 juni om 19.30 uur in het stadhuis, 
zaal De Welgezinde. We vragen je om in te schrijven, zodat we 
een alternatief programma kunnen uitwerken indien een fysie-
ke bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk 
is. Inschrijven doe je op www.hoogstraten.be/tuinrangers. 

  Dag van 
  de armoede: 
ticketverkoop concert Stef Bos start op 7 juni

Op 22 oktober nodigt GC Hoogstraten in samenwerking met 
verschillende lokale armoedepartners Stef Bos uit in Hoogs-
traten. Hij brengt in de Raboenizaal zijn intieme voorstelling 
Bloemlezing waarbij hij, vergezeld van zijn piano, een combi-
natie brengt van een aantal bekende en nieuwere songs. 
De avond staat volledig in teken van de dag van verzet tegen 
armoede van 17 oktober. Het concert wil mensen samenbren-
gen rond dit thema en wil mensen met elkaar in ontmoeting 
brengen om samen onbeperkt te kunnen genieten van muziek. 
Tickets kosten 20 euro per stuk en zijn vanaf 7 juni te koop bij 
Toerisme Hoogstraten of via www.gchoogstraten.be. Wie recht 
heeft op een verlaagd tarief, koopt de tickets aan 4 euro via de 
UiTPAS. Per verkocht ticket gaat er een bedrag naar het goede 
doel. 

Voor de Zomer van Hoogstraten is Toerisme 
Hoogstraten op zoek naar Hoogstratenaren die 
voor 24 uur de instagrampagina willen overne-
men. 

Wat vind je leuk aan Hoogstraten? Wat zijn je 
favoriete plekjes? Waar ga je iets drinken? Waar 
ga je wandelen? Fietsen? Of iets helemaal an-
ders doen … als het maar in Hoogstraten is.
Altijd al ambassadeur willen worden van je 
eigen stad? Dit is je moment! Stuur een mailtje 
naar toerisme@hoogstraten.be en we bekijken 
samen welke dag je het best uitkomt. 

Gezocht
stadsambassadeurs

Stadsambassadeur Lori Bosmans
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TOERISME

Clochard
Geert Snoeys, Wortelaar in hart en 

nieren, brengt met Clochard een nieuwe, 
lokale gin op de markt. Clochard 

combineert gagel en blauwe bosbessen 
met de meer gebruikelijke botanicals. 

Een vleugje eucalyptus maakt het 
bijzondere smaakpallet compleet. En 
de naam doet het reeds vermoeden: 

Geert liet zich inspireren door het unieke 
verhaal van Wortel-Kolonie om zijn 

product dat extra streepje karakter mee 
te geven. Hoogstraten is ontzettend 

veelzijdig en laat zich moeilijk vatten in 
woorden, maar in het geval van Clochard 
wel in smaak en gebotteld met passie en 

gepaste trots.

Clochard, in de kenmerkende stijlvolle, 
zwarte fles, vind je bij Toerisme 
Hoogstraten en kost 46 euro. De 
geschenkverpakking met garnituur is 
eveneens beschikbaar en kost 50 euro.

Aan rechtheid het lak 
‘Aan rechtheid het lak’ laat zich het best omschrijven als een samensmelting 
van fotografie en poëzie. Woord en beeld worden samengebracht en brengen 
allebei een krachtig stukje natuurbeleving. Hoogstraats natuurfotograaf Wim 
Verschraegen maakte de afgelopen jaren honderden adembenemende foto’s in 
de vallei van het Merkske. Koen Verschueren, dichter van dienst, liet zich hierdoor 
inspireren en zorgde voor de bijhorende gedichten. Het resultaat is een prachtig 
fotoboek en tegelijkertijd een gedichtenbundel waarmee je al deze natuurpracht 
in huis haalt om zalig bij weg te dromen.

• Het boek is te koop bij Toerisme Hoogstraten en kost 25 euro. 
• Wil je de foto’s en de gedichten live bewonderen, dan kan dat nog tot 13 juni in 

bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie.

   Kempische BELPOP
   muziek
Toerisme Hoogstraten verkoopt het nieuwe boek van Belpop Bonanza. Belpop 
Bonanza grasduint al langer in de geschiedenis van de Belgische popmuziek en 
is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder verschenen al verschillende titels in deze 
reeks, maar met deze Kempense versie presenteert Jan Delvaux wel een heel 
bijzondere editie. Zoals gewoonlijk brengt hij de geschiedenis van de Belgische 
popmuziek tot leven en nu haalt hij de muziek, de anekdotes en de sterke verha-
len rechtstreeks uit de Kempen. 

Niet verwonderlijk, want in onze regio zit dan ook heel wat muzikaal talent ver-
scholen. Guido Belcanto, Equal Idiots en Lazy Jay zijn maar enkele artiesten die 
in het boek worden uitgelicht, maar ze zijn wel toevallig allemaal uit Hoogstraten. 
Verder gaat het van Bobbejaan tot Natalia en van Graspop tot Pennenzakkenrock. 
En zelfs de Koninklijke Fanfare de Kempenzonen uit Tielen komt aan bod, die ooit 
op het hoofdpodium van Pukkelpop stond. Je leest het allemaal in de ‘nieuwe 
Belpop’.
•  Het boek is verschenen in beperkte  oplage en kost 23 euro. 

Nieuw
in ons assortiment
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Word jij een vriend 
of vriendin van de 
Sint-Katharinakerk
Dankzij de ‘Vrienden van de Sint-
Katharinakerk’ is de Sint-Katharinakerk 
van mei tot en met oktober vrij te 
bezoeken. Uitgezonderd op maandag 
houden ze dagelijks toezicht in de kerk. 
Ze houden een oogje in het zeil en 
zorgen ervoor dat de indrukwekkende 
verzameling kunstschatten ontsloten 
wordt voor het grote publiek. Haast 
ongemerkt gaan ze mee op in het 
bijzondere interieur, maar met gepaste 
trots geven ze ook graag een woordje 
uitleg aan de verraste bezoeker. Ze 
zijn dan ook van goudwaarde voor de 
gekende Hoogstraatse gastvrijheid.

Misschien is dit ook wel iets voor jou? 
Word jij ook graag een ambassadeur voor 
Hoogstraten en heb je een tweetal uurtjes 
vrij per maand? Aarzel dan niet en neem 
contact op met Toerisme Hoogstraten (03 
340 19 55 of toerisme@hoogstraten.be). 
Zij brengen je graag in contact met de 
Vrienden van de Sint-Katharinakerk die je 
met open armen zullen ontvangen.

Je hebt het even moeten missen, maar 
stilaan krijgen vaste waarden en goeie 
gewoonten opnieuw vorm. Ook de maan-
delijkse geleide wandeling ‘Kolonie 5-7’ in 
Merksplas-Kolonie hoort daarbij.
Elke vierde zondag van de maand neemt 
een gids je mee voor een wandeling 
doorheen de geschiedenis van Wortel- en 
Merksplas-Kolonie. Tijdens de wandeling 
kom je te weten wat de koloniën zo uniek 
maakt. De gids vertelt je over het ont-
staan, de bloei, het verval en de nieuwe 
wind die doorheen dit imposante gebied 
waait. Naast het cultuurhistorische ver-
haal maak je kennis met de vele nieuwe 
initiatieven en de toekomst van deze 
bijzondere omgeving. En uiteraard kan je 
ook het bezoekerscentrum bezoeken.

Praktisch
• Vooraf inschrijven bij Toerisme 

Hoogstraten is noodzakelijk: 
 03 340 19 55 of toerisme@hoogs-

traten.be. Maximum aantal deel-
nemers naargelang de geldende 
coronamaatregelen. 

• Start wandeling: 14 uur

• Plaats van afspraak: Bezoekers-
centrum Kolonie 5-7 – Kapelstraat 
- Merksplas-Kolonie

• Data tijdens de zomermaanden:
 o zondag 23 mei
 o zondag 27 juni
 o zondag 25 juli
 o zondag 22 augustus

Maandelijkse wandeling 
Kolonie 5-7 herstart

Uiteraard worden alle coronamaatregelen in acht genomen.
 De gids draagt een gelaatsscherm en uit respect voor de gids en de andere deelnemers 

vragen we je om een mondmasker te dragen.
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Ook dit jaar hebben de Sportraad en 
sportdienst een leuk alternatief uitge-
werkt voor de 36e editie van de Stra-
tenloop Hoogstraten. Loop of wandel jij 
ook mee voor het goede doel? 

Wat is de uitdaging? 
• Loop of wandel in de Heilig Bloed-

week (29 mei – 6 juni) één of meer-
dere routes van de ‘36 van Hoog-

    straten’. Voor elk niveau is een route 
uitgestippeld met wandelknooppun-
ten gaande van 3,5 kilometer tot 16 
kilometer. 

• De jeugd (tot geboortejaar 2009) da-
gen we uit om een toertje of 1 km op 
de Finse looppiste achter Sportoase 
Stede Akkers te lopen. 

• Halen we allemaal samen 3.600 
km, dan stort de organisatie 1 euro 
per twee kilometer aan ’t Verzetje 
die hiermee gezonde basisvoeding 
voor de lokale voedselbedeling gaat 
aankopen.

• Slaag jij er in om alle routes te lopen 
of te wandelen (36 km in totaal), dan 
schenken we 1 uitstelbrood voor je 
prestatie. 

Hoe neem je deel?  
De verschillende routes en meer infor-
matie vind je op www.hoogstraten.be/
stratenloop. Hier vind je ook het web- 
formulier om achteraf de registratie 
van je loop of wandeling te uploaden 
zodat je inspanning meetelt voor het 
goede doel! Voor de jeugdloop is een 
foto als bewijs voldoende.

Bovendien maken geregistreerde 
deelnemers nog kans op een van de 
36 sponsorpakketten die we verloten, 
dankzij de trouwe steun van Coöperatie 
Hoogstraten, Desta, Sportcity, Spran-
co-Matic, Toyo Tires en Versmissen, 
Janssens & partners. 

Laat anderen mee genieten van je pres-
tatie door je foto of prestatie te delen 
op sociale media #stratenloophoog-
straten en word lid van de stravaclub 
‘Stratenloop Hoogstraten’. 

Heilig Bloedweek 2021
Hoewel de besmettingscijfers stilaan de goede kant uit 
gaan, strooit ook dit jaar het coronavirus roet in het eten 
tijdens de Heilig Bloedweek, die dit jaar plaatsvindt tussen 
zaterdag 29 mei en zondag 6 juni. Vertrouwde evenemen-
ten zoals de Heilig Bloedprocessie, de Heilig Bloedfoor, 
de jaarmarkt en het Heilig Bloedfestival zijn geannuleerd. 
Maar het Heilig Bloedcomité en de stad Hoogstraten la-
ten deze bijzondere week niet zomaar voorbij gaan. Voor 
de Heilig Bloedprocessie is een alternatief bedacht en de 
Hoogstraatse stratenloop vindt plaats in een gloednieuwe 
formule.

• Op zondag 30 mei om 9.30 uur kun 
je via RTV een viering volgen rond het 
Heilig Bloedverhaal met muzikale 
omlijsting. Normaliter komen velen 
jaarlijks meevieren in de Hoogstraat-
se kerk en naar de processie kijken. 
Dit jaar komt Heilig Bloed binnen in 
uw eigen woonkamer. Dankzij deze 
uitzending blijf je niet op je honger 
zitten.

• Op Sacramentsdag, donderdag 3 juni, 
kun je in de Sint-Katharinakerk tussen 
15.00 en 17.00 uur even verwijlen 
bij het Heilig Bloeddoek en Heilig 
Sacrament. Let op! Er worden slechts 
15 personen tegelijkertijd toegelaten. 
Reserveren voor een kwartiertje of 
halfuur kan via het telefoonnummer 
03 314 51 54.

• Tijdens de Heilig Bloedweek is de 
Sint-Katharinakerk dagelijks, behalve 
op maandag, geopend van 13.00 tot 
17.00 uur (op zondag tot 16.00 uur) Je 
kan een kaarsje branden bij het Heilig 
Bloedschrijn, het beeld van Onze-Lie-
ve-Vrouw of Sint-Jozef.

• Net zoals vorig jaar zijn er noveen-
kaarsen gemaakt met het logo van 
Heilig Bloed. Deze noveenkaarsen 
kosten 7 euro en worden te koop 
aangeboden bij de meeste bakkers en 
apothekers in Hoogstraten. Je onder-
steunt daarmee het Heilig Bloedcomi-
té en de vernieuwing van de proces-
sie. Een extra gift is ook welkom op 
het rekeningnummer BE49 7360 6988 
9271 van het H. Bloedcomité.

Meevieren met Heilig Bloed

foto: Paul Hermans
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Via deze rubriek willen we graag de 
honderden vrijwilligers bedanken 
die hebben meegeholpen aan 
de digitalisering van de 270.000 
landlopersdossiers van Wortel en 
Merksplas. Dankzij hun werk zijn de 
levens van de landlopers te raadplegen 
op de website www.kolonie57.be. 

Misschien heeft een van jouw 
voorouders wel in de koloniën 
verbleven? Daar kan je nu gericht naar 
op zoek gaan. Dit monnikenwerk kwam 
tot stand op initiatief van Kempens 
Landschap, het Rijksarchief Antwerpen-
Beveren, het Gevangenismuseum van 
Merksplas, Erfgoed Noorderkempen en 
het Stedelijk Museum Hoogstraten. Het 
kreeg de naam ‘Dwaallichten’.

Goe
Bezig!

BERICHTEN

Stadhuis blijft werken op afspraak
Sinds de aanvang van de coronamaatregelen werken de stadsdiensten 
nog uitsluitend op afspraak. Dat blijkt voor zowel onze burgers als voor 
onze medewerkers een aangename en efficiënte manier van werken. 
Er komen immers geen lange wachttijden meer voor. Daarom heeft het 
stadsbestuur beslist om dit te bestendigen.
Het stadhuis zal dus niet meer opengaan ‘met vrije inloop’, waarbij de 
burger het stadhuis zomaar binnenloopt om aan de balie bediend te 
worden. Uit onze contacten met de burgers bleek dat daar ook geen 
vraag meer naar is. 

Hoe maak ik een afspraak?
Je maakt een afspraak bij voorkeur op onze website, maar 
via e-mail of telefoon kan ook: 
www.hoogstraten.be/afspraak-maken
onthaal@hoogstraten.be  | 03 340 19 11

Hulp nodig bij je 
belastingaangifte?
Je belastingaangifte invullen is niet altijd 
eenvoudig. Daarom organiseerde de FOD 
Financiën altijd zitdagen in de Hoogstraatse 
BiB, waarbij burgers konden langskomen 
om zich te laten helpen bij het invullen van 
de aangifte. Omwille van de coronamaat-
regelen worden er dit jaar geen zitdagen 
georganiseerd en kan je ook niet in het 
belastingkantoor terecht. Wel bieden de 
medewerkers van de FOD Financiën op een 
aantal andere manieren hulp:
• Je vindt allicht een antwoord op je vraag 

op de website van de FOD Financiën www.
financien.belgium.be/nl/particulieren.

• Je kan telefoneren naar de FOD Financiën. 
Gebruik hiervoor het nummer dat op je 
aangifte vermeld staat.

Payconiq in de hoofdbib
Al enkele maanden kan je in onze uitleen-
posten contactloos via Payconiq betalen. Nu 
wordt die mogelijkheid ook op de betaalau-
tomaat in de hoofdbib aangeboden. Vanaf 
nu kan je dus je bankkaart of je smartphone 
gebruiken om in de hoofdbib contactloos 
te betalen. Als dat voor jou niet mogelijk is, 
kan je aan de balie ook cash betalen.

BIB-nieuws
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Vanaf 1 mei tot 15 september kan je weer in De 
Mosten terecht om te zwemmen. En dat onder het 
toeziend oog van onze gedreven redders!

Er zijn ook dit jaar weer enkele aanpassingen omwille van 
de geldende coronamaatregelen.
• Online reserveren via www.hoogstraten.be/demosten. Dat geldt 

ook als je een vrijkaart hebt.
• Er is een maximum aantal bezoekers toegestaan. Wanneer deze 

limiet bereikt wordt, is reserveren niet meer mogelijk. 
• Er is enkel toegang mogelijk met een geldig online ticket. Aan de 

kassa worden er geen tickets verkocht.
• Op de website www.hoogstraten.be/demosten vind je alle aan-

passingen omwille van corona terug.

Openingsuren van De Mosten
Het zwemseizoen is opgedeeld in 3 delen:
1. Voorseizoen: vanaf zaterdag 1 mei tot en met zondag 20 juni kan 

je op woensdag, in het weekend en op feestdagen zwemmen in 
de zwemvijver van 10u tot 18u (of tot 20u bij zeer mooi weer). 
Er zijn dan steeds redders aanwezig. Je reserveert en betaalt je 
inkomticket online. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
is de speeltuin geopend, maar mag je niet zwemmen. Je betaalt 
geen inkom op deze dagen.

2. Hoofdseizoen: vanaf maandag 21 juni tot en met dinsdag 31 
augustus is de zwemvijver dagelijks geopend van 10u-18u (of tot 
20u bij zeer mooi weer). Er worden steeds redders voorzien. Je 
reserveert en betaalt je inkomticket online.

3. Naseizoen: Vanaf  woensdag 1 september tot en met woensdag 
15 september kan je op woensdag en in het weekend zwemmen 
in de zwemvijver van 10u tot 18u (of tot 20u bij zeer mooi weer). 
Er zijn dan steeds redders voorzien. Je reserveert  en betaalt je 
inkomticket online. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
is de speeltuin geopend, maar mag je niet zwemmen. Je betaalt 
geen inkom op deze dagen.

Heb je niet echt veel zin om te zwemmen? Geen nood, want er 
vertrekken een paar mooie wandelingen op ons domein en onze 
partners hebben ook nog een mooi aanbod in petto met onder 
andere het klimparcours, minigolf en wakeboard.
Via www.hoogstraten.be/demosten kan je doorklikken naar onze 
partners om hun aanbod en openingsuren te bekijken.
• Treehouse Bar (horeca  – minigolf)
• Klimpark aan de Mosten (klimpark)
• Goodlife Cablepark (wakeboarden, waterskiën en suppen)
• Buitenspel (teambuildingactiviteiten)

recreatiedomein 

Mostende

opening 

seizoen
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VACCINATIE

De vaccinatiecampagne is volop be-
zig. Het merendeel van de mensen uit 
de zorgsector, de 60-plussers en de 
risicopatiënten hebben ondertussen 
hun eerste vaccin gekregen. Stilaan 
worden de volgende leeftijdsgroepen 
(van 60 tot 18 jaar) uitgenodigd voor 
hun vaccinatie.

Wanneer is het mijn beurt?
Veel inwoners kijken reikhalzend uit 
naar de uitnodiging voor een vaccin. 
Wil je weten wanneer jij aan de beurt 
bent? Neem dan een kijkje op www.
laatjevaccineren.be/wanneer-word 
-ik-gevaccineerd-tegen-corona. Hier 
kan je je leeftijd ingeven en wordt 
een simulatie gemaakt, wanneer jij 
jouw uitnodiging mag verwachten en 

wanneer je je eerste en tweede 
prik krijgt. 
Houd er rekening mee dat dit 
geschatte termijnen zijn en dus 
geen definitieve data. Ze geven 
je enkel een idee over de peri-
ode waarin jij zal gevaccineerd 
worden. Voorzie dus zeker een 
week extra speling.

Vakantieplannen 
Veel inwoners maken stilaan 
vakantieplannen voor de zomer-
vakantie. De overheid raadt aan 
om rekening te houden met de 
data van je vaccin en je vakantie 
hierop af te stemmen. Dit is een 
reden te meer om je op de web-
site te informeren wanneer jouw 
vaccins gepland zijn. Zo kan je 
proberen om je vakantieplannen 
hierop af te stemmen. 
Info: www.laatjevaccineren.be 

Wil je met het openbaar vervoer 
naar het vaccinatiecentrum in 
Weelde? Doe dan beroep op het 
gratis ticket van De Lijn

je vaccinatie. Je ontvangt een bericht 
dat geldt als vervoerbewijs voor 1 
heen- en terugreis tussen je wo-
ning en het vaccinatiecentrum. Dit 
ticket is enkel geldig op de dag van 
je vaccinatie en op vertoon van je 
uitnodiging of vaccinatiebevestiging. 
De telecomoperatoren rekenen 0,15 
euro aan voor het verzenden van het 
sms-ticket. Meerdere tickets nodig? 
Met één gsm-nummer kun je maximum 
vier keer een sms-ticket bestellen. 
Dit kan tegelijk, zo betaal je één keer 
de operatorkost van 0,15 euro. Stuur 
een SMS naar 4884 met bestelcode 
KEMPENLAND gevolgd door het aantal 
nodige tickets. Meer info vind je op 
www.elzkempenland.be. 

Jammer genoeg is er geen vlotte 
busverbinding tussen Hoogstra-
ten en het vaccinatiecentrum. Als 
je er toch voor kiest om met de 
bus naar het vaccinatiecentrum 
te rijden, dan neem je best bus-
lijn ‘430/Meersel-Dreef - Reusel’. 
Je stapt af aan ‘Turnhout Station’ 
waar je kan overstappen op 
buslijn ‘450/Turnhout-Tilburg’. 
Met deze lijn rijd je tot ‘Weelde 
Gemeentehuis’, waarna je op 
een pendelbus naar het vaccina-
tiecentrum kan stappen. Plan je 
route via www.delijn.be. 

Ook de vrijwilligers van onze 
Minder Mobielen Centrale staan 
met de grootste glimlach voor je 
klaar
Ben je minder mobiel en heb je 
een beperkt inkomen, dan kan 
je minstens twee dagen op voor-
hand een ritaanvraag indienen 
bij de Minder Mobielen Centrale 
of MMC. Het tarief richting het 
vaccinatiecentrum bedraagt 5 
euro per enkele rit, dus heen 
en terug wordt dat 10 euro. Een 
afwijking op de inkomensvoor-
waarde kan uitzonderlijk worden 
toegestaan als alle andere ver-
voersopties niet mogelijk zijn.

Langs deze weg willen we de vrij-
willigers van de MMC een groot 
compliment geven. Jullie inzet is 
echt wel nodig. We illustreren dat 
graag met wat cijfermateriaal: in 
de maand maart (vanaf 20/03) 
reden we 16 MMC ritten en 3 
Handicar ritten naar het vacci-
natiecentrum. In de maand april 
reden we 42 MMC ritten naar het 
vaccinatiecentrum.

Neem contact met de MMC via 
03 340 16 43 of
vervoer@hoogstraten.be. 

Vaccinatiestrategie 
op kruissnelheid

Je kan gratis met een De Lijn-bus 
naar het vaccinatiecentrum. Heb 
je een geldig abonnement? Scan 
dit bij iedere op- of overstap aan 
de gele MOBIB-scanner. Heb je 
geen abonnement? Stuur een 
sms naar 4884 met de code 
KEMPENLAND op de dag van 
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ECONOMIE

Gratis advies 
voor de ondernemende starter

Via Het Starterspakket® biedt Hoogstraten een 
aantal gratis trajecten voor advies en begelei-
ding aan startende ondernemers. Ook mensen 
die zin hebben om een zelfstandige activiteit op 
te starten, maar hun idee nog willen aftoetsen, 
kunnen hier terecht. Je kan een traject aanvra-
gen via de dienst economie.

Het Starterspakket® is een 100% neutraal all-in 
pakket voor de startende zelfstandige onderne-
mer, zorgvuldig opgesteld door en met onder-
steuning van HR-specialisten, boekhouders, 
gerechtsdeurwaarders, fiscalisten, bedrijfsjuris-
ten, advocaten en professionele ondernemers 
in de meest uiteenlopende sectoren. In Het 
Starterspakket® worden enkel juridisch correcte 
documenten, sjablonen, tools en richtlijnen 
gehanteerd om een uniek en eerlijk product aan 
te bieden.

Naast deze meer dan 65 fysieke of digita-
le items, bevat Het Starterspakket® een 
360°-dienstenaanbod om de startende onder-
nemer van top tot teen te ondersteunen. Op die 
manier kan de (kandidaat)-ondernemer zijn/
haar fondsen beter investeren in de lancerings-
campagne, sales, marketing ... en worden vele 
valkuilen van het ondernemerschap vermeden. 

Meer info: economie@hoogstraten.be. 

     Met Belgerinkel naar de Winkel
        van 19 juni tot en met 28 augustus

Van zaterdag 19 juni tot en met zaterdag 28 augustus 2021 vindt een nieuwe editie van ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ 
plaats. Kom in die periode met de fiets of te voet winkelen in Hoogstraten, verzamel stempels op je spaarkaart en maak 
kans op mooie prijzen. Heb je een volle spaarkaart? Drop die dan in een van de boxen die over het hele Hoogstraatse 
grondgebied opgesteld staan. Op www.hoogstraten.be/belgerinkel kan je terecht voor een lijst van deelnemende 
handelaars in het winkelcentrum en de dorpen. 

Tweede digitale jobbeurs: 

werken in eigen streek 
heeft ook voor jou voordelen
 
Wil je je eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten? Ben je op zoek naar 
een betere werk-gezinsbalans? Zoek je werk in eigen streek? Wat ook 
je reden is, er is slechts één locatie om je digitale zoektocht naar werk 
vanuit je luie zetel te starten: www.jobbeursnoorderkempenwerkt.be.

Noorderkempen Werkt en de VDAB  slaan opnieuw de handen in elkaar 
en organiseren vanaf 28 juni tot en met 2 juli de tweede digitale job-
beurs. Daarbij hoort ook een tref- en chatdag op woensdag 30 juni voor 
een goed gesprek met de lokale werkgevers.

Je brengt een virtueel bezoek aan de standen, snuistert in het aanbod 
aan vacatures van lokale bedrijven, bekijkt er filmpjes en brochures, 
kortom te veel om op te noemen. Daarnaast kan je er jouw CV opladen 
of er eentje aanmaken en direct een afspraak inplannen voor een online 
chatsessie of een videocall met een rekruteerder van één van de deelne-
mende bedrijven. En dat allemaal vanuit je eigen zetel, op een moment 
dat voor jou past.

Heb je vragen of had je graag begeleiding bij jouw digitale bezoek of bij 
de opmaak van jouw CV, dan kan je hiervoor terecht bij de sociale dienst. 
Je maakt hiervoor een afspraak met Hilde Cornelis per telefoon 0472/18 
00 58 of via mail hilde.cornelis@hoogstraten.be. 

Je kan je als bezoeker reeds in de dagen vooraf registreren en je CV opla-
den of aanmaken. Tijdens de vrije inloop kan je voor ondersteuning ook 
terecht bij de Digidak-punten.

Ben je benieuwd naar meer? Kijk dan snel op
www.jobbeursnoorderkempenwerkt.be.
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MOBILITEIT

Hoogstraatse 
leerlingen 
doen 
fietsexamen
Op 26, 27 en 28 mei kan je de 
leerlingen van het zesde leerjaar 
van onze acht basisscholen door 
Hoogstraten zien fietsen. Zij leg-
gen dan namelijk hun fietsexa-
men af.  Let dus goed op wanneer 
je tussen 9.00 en 15.30 uur door 
de straten rijdt. 

De leerlingen zullen het fietsexa-
men afleggen onder begeleiding 
van drie agenten van de lokale 
politiezone. Ook zullen een 
heleboel vrijwilligers aanwezig 
zijn die de leerlingen observeren 
en toezicht houden op gevaarlij-
ke punten. De officiële start van 
het fietsexamen ligt in de Dokter 
Versmissenstraat.

De Fietsexamenroute bevindt zich 
in het centrum van Hoogstraten 
en is permanent bewegwijzerd, 
zodat ze op alle dagen geoefend 
kan worden. Het initiatief voor 
deze Fietsexamenroute kwam 
destijds van de scholen zelf. 
Op deze route komen allerlei 
verkeersuitdagingen aan bod: 
voorrang van rechts, oversteken, 
afslaan, een rond punt nemen ...

Meer info over de Fietsexamen-
route en het fietsexamen zelf 
vind je op www.hoogstraten.be/
fietsexamen.

   Fietsbieb Hoogstraten 
   blaast één kaarsje uit
Het woord Fietsbieb zegt het zelf: een bib zonder boeken, maar dan met kinderfiet-
sen. Deze maand bestaat de Fietsbieb van Hoogstraten één jaar, en daar zijn wij 
heel trots op. 
De Fietsbieb is elke tweede zaterdagvoormiddag van de maand open in de Karel 
Boomstraat 44 in Hoogstraten. Dan staan onze vrijwilligers May, Paul, Karel en Jos 
klaar om kinderen tot en met 12 jaar te voorzien van een tweedehands fiets aan 
een voordelige prijs. De Fietsbieb kon ook al rekenen op heel wat gezinnen die een 
kinderfiets schonken. Er is intussen keuze uit een aanbod van meer dan 40 fietsjes 
in alle maten en kleuren.

Wat is de Fietsbieb nu ook weer? 
Leden van de Fietsbieb kunnen een jaar lang een fiets lenen. Tweedehands, maar 
tiptop in orde. De geleende fiets kan je inwisselen voor een ander exemplaar uit 
de Fietsbieb. Elk kind van het gezin dat een fiets wil lenen, wordt lid. Lid worden 
kost €20 voor een volledig jaar. Als je een fiets leent, betaal je daarvoor €20 euro 
waarborg. Voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming wordt er een sociaal 
tarief voorzien.

Je kan ook een kinderfiets schenken aan de fietsbib. Wie dat doet, is in ruil een jaar 
lang gratis lid. Heb je zelf geen kinderen meer die gebruik kunnen maken van de 
Fietsbieb, dan ontvang je een waardebon voor één jaar gratis lidmaatschap. Deze 
bon kan je dan aan iemand anders cadeau doen. 

Opendeur op zaterdag 12 juni 
Ben je nieuwsgierig? Heb je een gebruikte kinderfiets die je wil schenken? Kom dan 
naar de opendeur op zaterdag 12 juni tussen 9.30u en 11.30 uur in Karel Boom-
straat 44. Kinderen kunnen er vrijblijvend fietsen uitproberen, en dit in openlucht. 
We vragen uiteraard alle bezoekers om de coronamaatregelen te volgen. Surf voor 
meer informatie naar www.hoogstraten.be/fietsbieb. 

Hoogstraten Beweegt
Er is weer een belangrijke stap achter de rug in het participatietraject om een nieuw 
mobiliteitsplan voor Hoogstraten uit te werken. De mobipanels, waarvoor talrijke 
inwoners zich hebben aangemeld uit alle dorpen, hebben twee digitale vergaderin-
gen achter de rug om de scenario’s van de Vectris-experts uitgebreid te bespreken. 
Er waren vier mobipanels actief: één voor Hoogstraten, één voor Minderhout, één 
voor Wortel en één voor de dorpen Meer, Meerle en Meersel-Dreef.  Zij bogen zich 
over de vraag  hoe we de woonkwaliteit, de leefbaarheid en de algemene mobiliteit 
kunnen verbeteren. Dankzij hun feedback kan het nieuwe mobiliteitsplan vorm 
krijgen. Het is de bedoeling dat dit in het najaar wordt voorgelegd aan het schepen-
college. Met dit mobiliteitsplan wil stad Hoogstraten samen met haar inwoners de 
basis leggen voor een betere verkeersleefbaarheid en slimmere manieren om het 
gebruik van de auto te doorbreken. 



Kunstmatig: een tentoonstelling 
van Alexandra Vinck
Vanaf zaterdag 10 april tot zondag 20 
juni 2021 
De tentoonstelling “Kunstmatig” toont 
voornamelijk grafisch werk, waarin 
bloemen en bijen de hoofdrol spelen. 
Zo houdt Alexandra namelijk zelf 
bijen. Door een bloementekort, pesti-
ciden en parasieten komt de honingbij 
in onze gebieden nauwelijks of niet 
in het wild voor en is ze afhankelijk 
geworden van de kweek en zorg van 
imkers. “Kunstmatig” verwijst naar 
dit menselijk ingrijpen in de natuur 
en naar de maat die gehouden wordt 
tussen natuurlijk en menselijk.
Stedelijk Museum van Hoogstraten
Begijnhof 9
2320 Hoogstraten
Openingsuren: woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 uur. 
Organisator: Stedelijk Museum
Prijs: gratis
Info: 03 340 19 80
         museum@hoogstraten.be 

Tentoonstelling ‘Aan rechtheid het lak’ 
Vanaf zondag 11 april 2021 tot zondag 
13 juni 2021 
BC De Klapekster
Kolonie 41 
2323 Wortel
Openingsuren: dinsdag tot zaterdag van 
13.00 tot 17.00 uur
zondag van 10.30 tot 18.00 uur 
Organisator: BC De Klapekster
Prijs: gratis
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in HOOGSTRATEN

In deze publicatie nemen we alle Hoogstraatse activiteiten op die we kunnen terug-
vinden in de databank van ‘Uit in Vlaanderen’. Organiseer je een of andere activiteit 
– groot of klein – geef dit dan in op de website www.uitinhoogstraten.be. 

ONDER VOORBEHOUD:
Dit overzicht is opgemaakt op 10 mei 2021. Het is mogelijk dat op het tijdstip van 
publicatie een aantal evenementen toch niet kunnen doorgaan omwille van de 
maatregelen tegen het coronavirus. 

Gemeenschapscentrum Hoogstraten 
start ticketverkoop
Beste cultuurliefhebber,

Wanneer spreken we nog eens af? We hebben je gemist bij het Gemeen-
schapscentrum Hoogstraten! De lege stoelen, de stilte op het podium, 
het eindeloze wachten op het moment dat we weer mogen. We hunkeren 
allemaal naar dat avondje uit. Op maandag 7 juni start de ticketverkoop 
voor onze najaarsprogrammatie. 

Het belooft een goed gevuld najaar te worden met onder andere Stef Bos, 
theatergezelschap Skagen, Wannes Capelle, Soetkin Baptist en Annemie 
Struyf. Wij hebben er alvast zin in! Jij ook?

Doe mee aan onze wedstrijd! 
We vieren ons nieuwe seizoen met een kanjer 
van een wedstrijd. De inzet is een duo-ticket voor 
alle voorstellingen van GC Hoogstraten en/of een 
huiskamerconcert van Riet Muylaert voor jou en je 
vrienden. Wat moet je hiervoor doen?

• Hang de affiche van GC Hoogstraten voor je raam.
• Trek er een foto van en deel die via www.hoogstraten.be/affichewed-

strijd. 
• Tip: door de foto te delen op sociale media met de vermelding 
    #GCHOOGSTRATEN loop je dubbel zo hard in de kijker. Enkel publiek 

gedeelde foto’s komen in aanmerking.
 Eind augustus worden de winnaars bekend gemaakt en de champagne 

gekraakt. 

Praktisch:
Ga naar www.gchoogstraten.be voor:
• tickets voor het nieuwe seizoen (vanaf 7 juni 2021)
• het reglement voor onze wedstrijd

Wanneer 
spreken 

we 
nog 
eens 
af?

 

www.gchoogstraten.be
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kijken &
luisteren doen leren

Culinaire fietsroute: dubbel fiets-
plezier Hoogstraten, Merksplas & 
Baarle-Hertog-Nassau
Vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot zon-
dag 26 september 2021
donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 9.00 tot 19.30 uur 
Toerisme Hoogstraten
Vrijheid 149 
2320 Hoogstraten
Organisator: Land van Mark & 
Merkske
Prijs: 38,95 euro
Info en inschrijven: 03 340 19 55 
toerisme@hoogstraten.be 

Kapelletjeswandeling Meerle
Vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot vrijdag 
31 december 2021
Raadhuis
Gemeenteplein 1
2328 Meerle
Organisator: vzw Halte Merlet
Prijs: 1 euro
Info: 0497 91 87 66
haltemerlet@hotmail.com

Fietszoektocht met rebus en 
kinderraadsels
Vanaf zaterdag 1 mei 2021 tot zondag 
7 november 2021
Omgeving Meerle
Organisator: Gezinsbond Meerle
Prijs: 3 euro bij VVV Hoogstraten, 
Paters Meersel-Dreef en ’t Winkeltje 
bij Bart en Vera Meerle-Van Bavel 
Info en inschrijven: 03 315 09 99
gezinsbondmeerle2013@gmail.com 

Wandelroute langs IKO-etalagekunst
Vanaf woensdag 12 mei 2021 tot 
zaterdag 19 juni 2021
Vertrek elke vrijdag tussen 16.00 – 
16.30 uur
Basisschool De Meerpaal-Kiekeboe
Terbeeksestraat 6, Meer

De Meerpaal-Kiekeboe en IKO slaan 
de handen in elkaar en zorgen voor 
een alternatief schoolfeest. IKO zal 
de werkjes van de leerlingen tentoon- 
stellen in het dorp van Meer, achter 
ramen en in etalages van huizen en 
winkels. De school maakt er voor alle 
gezinnen een actieve wandelzoek-
tocht van die langs de verspreide ten-
toonstelling gaat. We werken in het 
thema dierenplezier. De wandeling 
is toegankelijk voor kinderwagens en 
rolstoelen. Er is een kleine wandeling 
van 3 km en een iets grotere van 4,5 
km.

Organisator: Basisschool De Meer-
paal-Kiekeboe i.s.m. IKO Hoogstraten
Inschrijven: 
www.iko-dekunstacademie.be
Info: Francis.vinckx@demeerpaal.be

De speelbabbel – peuter-ouder yoga
Vrijdag 4 juni 2021 van 09.30 tot 11.30
Lindendreef 1b
2320 Hoogstraten
Organisator: Huis van het Kind Hoogs-
traten
Prijs: gratis
Info en inschrijven: samenleving@hoog-
straten.be 

Infoavond 
word tuinranger in Hoogstraten
Woensdag 9 juni 2021 van 19.00 tot 
21.00 uur
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
Organisator: Inverde
Prijs: gratis
Info en inschrijven: www.tuinrangers.
be/word-tuinranger

32e aardbeientocht
Zondag 20 juni 2021 van 09.00 tot 17.00 
uur
Poeleinde 2 - 2323 Wortel
Organisator: De Noorderkempen Hoog-
straten vzw
Prijs: niet-leden 2 euro en leden 1,5 euro
Info en inschrijven: 0474 63 56 43
mertensjan772@gmail.com 

Koloniewandeling
Zondag 20 juni 2021 van 14.00 tot 17.00 
uur
Kolonie 41
2323 Wortel 
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: gratis
Info en inschrijven: bc.deklapekster@
natuurpunt.be 

IKO-laureaten 2021
Vanaf zaterdag 26 juni 2021 tot zondag 
25 juli 2021
Begijnhof 9 
2320 Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum Hoogs-
traten
Prijs: gratis
Info: 03 340 19 80
museum@hoogstraten.be 

Vlaanderen wandelt lokaal in Wortel
Zondag 27 juni 2021 van 9.00 tot 17.00 
uur
Poeleinde 2
2323 Wortel
Organisator: De Noorderkempen Hoog-
straten vzw
Prijs: niet-leden 2,5 euro en leden 1,5 
euro
Info en inschrijven: 0474 63 56 43
wcdenoorderkempen@gmail.com 

Maandelijkse wandeling Kolonie 5-7
Zondag 27 juni 2021
Bezoekerscentrum
Kolonie 5-7 – Kapelstraat
2330 Merksplas-Kolonie
Organisator: Toerisme Hoogstraten
Prijs: gratis
Info en inschrijven: 03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be 
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Terugblik
1. Op 11 mei was het 81 jaar gele-

den dat in de omgeving van de 
Blauwputten (Meer) een Frans 
jachtvliegtuig neergeschoten 
werd door een Duitse jager.  
Hierbij kwam de jonge Franse 
sergeant-piloot Fernand Louis 
Lacroix (1918-1940) om het leven. 
Het stadsbestuur en Erfgoed 
Hoogstraten onthulden een ge-
denkbord, in aanwezigheid van 
de dorpsraad en een delegatie 
van de ambassade van Frankrijk 
en van het ‘Comité du Souvenir 
Français’.

2. Achter Sportoase Stede Akkers 
ligt de drukgebruikte Finse loop-
piste. Onze technische dienst 
heeft die gedeeltelijk heraange-
legd, zodat hij er weer zo goed 
als nieuw bij ligt.

3. Op 8 mei kwam het Stoepfestival 
naar Hoogstraten. De artiesten 
van Straatanimatie.org, Locoro-
tondo, Serendipity Sound System 
en Compagnie That’s it toverden 
meer dan één lach op ieders 
gezicht in onze tuinwijk Hoefijzer 
en de Venhoef.

4. Onze groendienst heeft op 21 
plaatsen van onze stad (bij 
de dorpskom-borden) tulpen 
geplant om iedereen die het 
stadscentrum of één van de dor-
pen bezoekt welkom te heten. En 
daar zijn de bijen uiteraard ook 
blij mee.

5. In onze Hoogstraatse scholen 
gebeuren voortdurend ingrepen 
om de verkeersveiligheid te 
bevorderen. Bij GBS Hoogstra-
ten zijn twee parkeerplaatsen 
ingericht als fietsparking voor 
de leerkrachten. De dwarse 
hagen naast deze zone zijn flink 
ingekort, zodat kinderen er over 
kunnen kijken en dus een beter 
overzicht hebben op de straat als 
ze de school verlaten.
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Julia Braspenning, die woont op 
de Donkakker in Meer, herken-
de de foto van onze fotowed-
strijd in het mei-nummer.  De 
foto werd genomen in de tuin 
van het stedelijk museum in 
Hoogstraten (op het Begijnhof). 
Mevrouw Braspenning wint een 
Hoogstraatse cadeaubon, af te 
halen bij Toerisme Hoogstraten 
vanaf 10 juni 2021.

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord tot 10 juni 2021 naar de commu-
nicatiedienst van Hoogstraten op communicatie@
hoogstraten.be of telefoneer naar 03 340 19 50. Je mag 
maximum één antwoord per gezin insturen. Uit de juiste 
antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar. 
Vergeet niet om je contactgegevens te vermelden, 
anders kom je niet in aanmerking.

Nieuwe Nieuwe fotofoto

5

4



Digitale 
Jobbeurs

Noorderkempen Werkt
van maandag 28 juni t.e.m. vrijdag 2 juli

inclusief digitaal contactmoment 
met de standhouders op woensdag 30 juni

Schrijf je in op 
www.jobbeursnoorderkempenwerkt.be

Hoogstraten
stadsbestuur


