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BESTE LEZER

Dag (jeugdige) lezers
Het is altijd fijn om mijn stadsgenoten in het voorwoord van 
Info’zine te mogen begroeten. Maar deze keer is het net een 
tikkeltje spannender, want dit is een editie die grotendeels 

gemaakt is voor en door onze jeugd. Maar… ook al ben je 
ouder dan 21 jaar, lees dan toch zeker voort! Want het is een 

plezier om beleidsthema’s door een jeugdige blik te bekij-
ken. Het zou wel echt plezant zijn als niet alleen de ouders en 

grootouders, maar ook onze jonge inwoners deze keer een 
kijkje nemen in dit stadsmagazine.

Vorig jaar kreeg Hoogstraten het label ‘Kindvriendelijke stad’. 
De stad engageert zich om kinderen en jongeren een stem te 

geven en als VIH’s (Very Important  
Hoogstratenaren) te behandelen. Een project als  

School-straten, om verkeersveilige schoolomgevingen te 
maken, is daar een mooi voorbeeld van. We vinden het  

belangrijk dat jullie in je eigen stad kunnen spelen en ont-
spannen, leren en geleidelijk aan zelf ook bijdragen aan een 

beter Hoogstraten. En zo misschien ook aan een goed draai-
ende wereld. Maar een betere wereld begint bij jezelf.

Niettemin hebben we ons ook voorgenomen om beslis-
singen te checken met de ‘duurzame ontwikkelings-

doelstellingen’ (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat 
is een hele mond vol. Wat de SDG’s precies zijn, 

leggen de jonge redacteuren verderop uit. Deze 
ontwikkelingsdoelen zijn (onder meer) een soort 

van handleiding voor het grote meerjarenplan 
2020-2025 voor de stad. 

En voor dat meerjarenplan hebben we jullie 
mening en advies echt nodig.   

Onderwerpen als onderwijs, verkeer, 
ruimtelijke ordening (lees: wat mag waar  

gebouwd worden), gezondheid, milieu,  
ontspanning lijken misschien bangelijk 

saai, droog en ingewikkeld. Maar je hebt er 
beslist een mening over, want al die thema’s 

hebben een effect op hoe tof wonen het hier is. 
Grijp daarom je kans om ook wat in de pap te 

brokken.  Dat kan je doen via de jeugdraad (word 
lid!). Maar geef zeker ook je mening op de speciale 

website die we hebben opgericht  om naar jullie me-
ning te peilen: www.denkmee-hoogstraten.be. Of stuur 

eens een berichtje als je een idee hebt. 
Kortom, laat je stem horen!

Want  stad Hoogstraten luistert naar jou. 

Vele groeten
Faye

Schepen van jeugd, onderwijs en samenleving



Het stadsbestuur gebruikt deze 
duurzame ontwikkelingsdoelen als 
fundament voor zijn beleid. Sommige 
SDG's zijn nogal voor de hand liggend 
om op in te zetten voor een gemeente; 
zoals kwalliteitsvol onderwijs, 
voldoende en goede woningen en de 
ambitie om overal schoon water aan de 
bevolking aan te kunnen bieden. Maar 
er zijn er ook minder gemakkelijke. 
Welke acties zetten we in gang om de 
klimaatverandering tegen te gaan? Hoe 
gaan we kinderarmoede tegen? Hoe 
garanderen we een goed bestuur en 
geven we iedereen de kans om mee na te 
denken over het beleid in Hoogstraten? 
Als stad streven we ernaar om op alle 17 
doelen impact te hebben.

Op ons digitaal stadsplein  
www.denkmee-hoogstraten.be kan je 
de verschillende acties bekijken van het 
meerjarenplan 2020-2025. 

Als kindvriendelijke stad zijn wij van 
mening dat de mening van kinderen en 
jongeren even waardevol is als die van 
volwassenen. Het zijn de jongeren van 
nu die straks de wereld van ons zullen 
erven. Wij moeten er nù voor zorgen dat 
die wereld er over 10, 20, 30 of 50 jaar 
beter aan toe is dan nu. 

Maak je lid van het digitale stadsplein!
   

Inspiratietoer 
Hoogstraten
Om jullie mening te kennen, organiseert 
de stad in de komende maanden 
verschillende thema-avonden over 
hoe we onze samenleving kunnen 
verbeteren. Met boeiende sprekers en 
praatcafés. Samen willen we tot goede 
ideeën voor Hoogstraten komen.

• Eerste thema-avond: 
 “Mobiliteit”
 Op donderdag 17 oktober 2019 om 

19.45 uur willen we het met jou 
hebben over de uitdagingen van 
mobiliteit in en rond Hoogstraten. Hoe 
kunnen we ons vlotter verplaatsen, 
bijvoorbeeld van Meer naar Wortel? 
Daarbij ademen we het liefst ook 
gezonde lucht in. De auto blijkt niet 
langer koning. Het gaat niet zozeer 
om minder te doen, maar vooral 
slimmer en anders. Schrijf je in via 
www.denkmee-hoogstraten.be.

     
Meer info hierover vind je op de 
achterkant van dit Info’zine.

• Tweede thema-avond: 
 “Participatie”
 De tweede thema-avond gaat over 

inspraak en gaat door op 21 november 
2019. Hoe kunnen we jou laten 
meedenken en -doen als het over 
bepaalde projecten gaat? Hoe kan 
je je stem laten horen? Als je graag 
deelneemt aan deze thema-avond, 
maak je dan lid van ons digitaal 
stadsplein. Via dat platform zullen 
we je een uitnodiging bezorgen van 
zodra de avond definitief vorm heeft 
gekregen. Eén adres: www.denkmee-
-hoogstraten.be!

Stad Hoogstraten zet volop haar schouders onder de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, 
zoals je gemerkt hebt tijdens de week van de duurzame 
gemeente (18-25 september). Wat houden de SDG’s in? De 
Verenigde Naties hebben 17 ambitieuze doelstellingen bepaald. 
Ze dagen iedereen uit om samen te werken aan een duurzame 
toekomst voor onze planeet, de overheid, het bedrijfsleven, de 
burgers,...  En natuurlijk ook de jongeren!



Om een beetje overzicht te hebben 
over de verschillende rechten die je 
hebt als kind of jongere, kunnen de 
rechten ingedeeld worden volgens de 
drie P’s:

• Provisierechten geven je toegang. 
Deze rechten omschrijven wat 
kinderen nodig hebben om in de 
best mogelijke omstandigheden op 
te groeien.

• Protectierechten beschermen je. 
Deze rechten beschermen je als 
minderjarige tegen allerlei vormen 
van geweld. Sommige artikelen 
uit het Kinderrechtenverdrag 
vragen speciale aandacht voor de 
bescherming van erg kwetsbare 
groepen.

• Participatierechten laten je 
meedoen. Dankzij deze rechten 
kan je opkomen voor jezelf en kan 
je meepraten over dingen die jij 
belangrijk vindt.

Kinderrechtenverdrag 
wordt 30 jaar!

Op 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind goedgekeurd op de algemene 
vergadering van de Verenigde Naties. In totaal bevat het 
Kinderrechtenverdrag meer dan vijftig artikels, die de rechten 
omschrijven van kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

Op de poster hiernaast kan je de belangrijkste artikels 
terugvinden. 

Hoogstraten is al 1 jaar 
kindvriendelijke stad! 

Op 17 juni 2018 ontving Hoogstraten 
het label Kindvriendelijke stad. 
Het label is een erkenning voor 
steden en gemeenten die streven 
naar de realisatie van alle rechten 
van het kind. Wat betekent dit in 
verstaanbare taal?

In een kindvriendelijke stad willen we 
er over waken dat iedereen – klein en 
groot – zo lang mogelijk jong kan zijn 
of zich jong kan voelen. We plaatsen 
kinderen en jongeren centraal, gaan 
met hen in gesprek en laten ons door 
hen inspireren.

Als we een lokaal kindvriendelijk 
beleid voeren, dan heeft dit grote 
gevolgen voor de alledaagse 
leefwereld van kinderen en jongeren. 
Want dan gaat het niet alleen over 
jeugdwerking of kinderopvang, maar 
ook over mobiliteit, openbare ruimte, 
klimaat, … Over al deze zaken hebben 
kinderen en jongeren een duidelijke 
en zeer terechte mening. En met die 
mening willen wij in Hoogstraten 
rekening houden.

Het afgelopen jaar is er voor en 
achter de schermen al veel in stelling 
gezet om ons project kindvriendelijk 
Hoogstraten te verwezenlijken. In dit 
Info’zine voor kinderen stellen wij je 
een aantal van die projecten voor. 

De landen die het Internationaal 
Verdrag hebben ondertekend, 
beloven om de artikelen van het 
verdrag om te zetten in hun eigen 
wetgeving en alle afspraken van het 
Kinderrechtenverdrag na te leven in 
hun land.

GOED
BESTUUR
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Maya en Robin laten hun stem 
horen in het klimaatdebat

“Hallo, ik ben Maya...

...en ik ben klimaatambassadeur voor Hoogstraten. Een 
klimaatambassadeur is iemand die heel erg om het klimaat 
geeft en die naar besprekingen met de klimaattop gaat. 
De klimaattop is een groep kinderen vanuit dorpen uit de 
hele Kempen. Wij bespreken ideeën en oplossingen voor 
het klimaat. De ideeën en oplossingen zetten we samen en 
stellen we voor aan de burgemeesters uit de hele Kempen en 
dus ook aan de burgemeester van Hoogstraten. Wij willen er 
voor zorgen dat wij als gemeente, samen gaan werken om het 
klimaat te helpen."

"Ik ga altijd met de fiets naar school en 
naar mijn vriendinnen. Maar ook naar 
de KSA en de fanfare. 

Ik heb op school ook een actie gedaan voor het klimaat. 
Iedereen kreeg een kaartje met allemaal vakjes en elke dag 
dat je met de fiets kwam kreeg je een kruisje. Iedereen die 
meedeed, kreeg een stukje cake. De winnaar kreeg een extra 
prijs."

Maya is klimaatambassadeur voor Hoogstraten 
en vlogt voor het klimaat!
In mei en juni 2019 namen kinderen uit verschillende gemeenten in de Kempen deel aan de Kinderklimaattops, georganiseerd door 
IOK in samenwerking met GoodPlanet. Op deze bijeenkomsten dachten de  kinderen na over hoe de CO²- uitstoot in hun gemeente kan 
worden verlaagd en hoe hun gemeente zich kan ontwikkelen tot een duurzame, aangename en toekomstgerichte plek. Ze werkten ook 
aan aanbevelingen voor de burgemeesters van de Kempense gemeenten. 

Voor Hoogstraten is Maya Triana uit Minderhout onze ambassadeur voor de kinderklimaattops. Maya is erg bezig met een duurzame 
toekomst voor iedereen en via haar vlog verspreidt ze haar boodschap aan alle Hoogstratenaren. Lees je mee?  
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Robin (18 jaar) komt op 
straat voor het klimaat
“Ik ben Robin Geets en zat vorig jaar in het zesde 
humane van ASO spijker. Ik ben op donderdag 17 
januari 2019 mee gaan betogen voor het klimaat. Het 
klimaat is namelijk iets waar ik veel over pieker. Ik  
heb vaak het gevoel dat ik machteloos sta tegenover 
al de negatieve veranderingen in het klimaat. Door 
deel te nemen aan deze betogingen kon ik mijn eigen 
stem laten horen. Ik wil rechtvaardigheid voor het 
klimaat!

In mijn eigen leven heeft dit ook een paar dingen 
teweeggebracht. Zo heeft mijn school een 
klimaatraad opgestart waarvan ik ook deel uitmaak. 
Ook thuis zijn we veel ecologischer gaan denken. 

Ik ben ook op zondag 27 januari gaan betogen. Ik 
wilde heel graag naar deze betoging ook al was het 
erg koud en regende het. Ik wilde hiermee aantonen 
dat ik niet alleen ging betogen om te spijbelen, maar 
dat ik effectief wilde dat er iets zou veranderen. 
In mijn omgeving zie ik nu vele positieve 

veranderingen gebeuren. Helaas 
zal er nog veel meer moeten 
gebeuren om de opwarming van 
de aarde tegen te gaan."

Op de gemeenteraad van september vertelde Maya 
over haar ervaringen op de kinderklimaattops. De 
gemeenteraad heeft beslist om opnieuw in te tekenen op het 
burgemeestersconvenant. Dat is een overeenkomst die een 
aantal gemeentebesturen hebben afgesloten met Europa 
om in hun gemeente te werken aan klimaatverandering. In 
oktober slaan dan alle gemeenten in de Kempen de handen in 
elkaar, door te gaan samenwerken binnen Kempen 2030.

Meer kan je lezen op  
www.hoogstraten.be/mayavlogtvoorhetklimaat
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Met     onder één dak
Voldoende ruimte om te kunnen spelen en samen te zijn is een 
heet hangijzer voor elke jeugdbeweging of jeugdhuis. Maar dat 
kost klauwen vol met geld. Hoe kan een gemeente daar een 
antwoord op bieden? Want ook stad Hoogstraten heeft geen 
onbeperkte financiële mogelijkheden.

3
Gedeeld gebruik van gebouwen biedt een antwoord op de schaarse ruimte en de 
beperkte financiële middelen. Het is één van de principes waar verder aan gewerkt 
moet worden als we een duurzame stad wil creëren waar nog voldoende ruimte is om 
op avontuur te gaan en anderen te ontmoeten. 
Ons stadsbestuur streeft ernaar om zijn gebouwen zo optimaal mogelijk in te zetten 
door van het principe van gedeeld gebruik een belangrijke prioriteit te maken. Het 
delen van ruimte kan op verschillende manieren en moet afgestemd worden op de 
aard en type van de verschillende ‘bewoners’.
In Meerle werd binnen het project ‘Meerle, ons dorp’ een heel traject doorlopen 
om van de oude jongensschool (school 4-5-6) een nieuwe thuis te maken voor 
Meisjeschiro Meerle, jeugdwerking Den Dorpel en de kinderopvang IBO Stekelbees. 
Met drie onder één dak dus, waarbij  ze een aantal ruimtes samen gebruiken, maar 
waar ze ook elk een eigen plekje hebben waar ze hun ‘nest’ kunnen bouwen.     

Wie zijn de nieuwe 'bewoners'?
Meisjeschiro Meerle: “Wij staan twee zondagen per maand 
paraat voor onze leden. Die zijn tussen 8 en 18 jaar oud. 
We zorgen ervoor dat deze zondagen gevuld zijn met leuke 
spelletjes en activiteiten. Ook organiseren we één keer per 
chirojaar een weekendje voor elke afdeling en een zomerkamp 
met heel de meisjeschiro samen.”

Jeugdwerking Den Dorpel: “Als jeugdhuis organiseren wij op 
zaterdagavond activiteiten zoals de karaoke-avond, rikavond, 
La plasa tropical,…”

Stekelbees: “Wij zijn een voor- en naschoolse opvang. We 
vangen kinderen op van 2,5 jaar tot 12 jaar, voor en na de 
schooltijd. Wij brengen de kinderen naar school en gaan ze 
ook afhalen. Tijdens de periode dat de kinderen er zijn, kunnen 
kinderen vrij spelen en bieden we regelmatig activiteiten aan. 
Dat gaat van een actief spel tot knutselen,... Zo hebben we 
vorig schooljaar ook een Tomorrowland georganiseerd met DJ 
(kinderen die zelf plaatjes mochten draaien) en alcoholvrije 
cocktails.  De voorbije 10 jaar moesten we het stellen met een 
wooncontainer op de speelplaats.”
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Vanaf dit werkjaar zullen jullie met drie 
onder één dak gaan ‘wonen’. Hoe zit de 
verdeling van het gebouw in elkaar?
Meisjeschiro Meerle: “Op de benedenverdieping zal 
Stekelbees de buitenschoolse opvang organiseren en ook Den 
Dorpel, "het jeugdhuis van Mjeel City", zal daar 's weekends 
plaats bieden voor de jeugd om een pintje te pakken. Wij gaan 
met de meisjeschiro de bovenverdieping inpalmen om onze 
vijf groepen een plaatsje te geven. In het gemeenschappelijke 
gebouw kunnen we gebruik maken van een keukentje, toiletten 
en een polyvalente zaal.”

Hoe gaan jullie je eigen ‘nest’ maken?
Stekelbees: “Wij proberen onze  lokalen zo in te richten dat er 
een huiselijke en gezellige sfeer zweeft zodat de kinderen zich 
na een drukke schooldag thuis kunnen voelen in de opvang.”

Meisjeschiro Meerle: “We gaan heel creatief moeten zijn 
met de ruimte die we hebben. We gaan immers een kleinere 
oppervlakte hebben dan in ons oude lokaal. Schilderen en 
inrichten staan de komende maanden op onze planning om 
dan aan de grote verhuis te beginnen! Alle hulp is welkom!”

Wat is voor jullie het voordeel om met 
drie onder één dak te zitten? 
Meisjeschiro Meerle: “Een groot pluspunt is polyvalente 
zaal. Daar zullen wij dankbaar gebruik van maken. Een ander 
voordeel is dat we de huur kunnen delen.”

Stekelbees: “Het bijkomende voordeel is dat de drie 
'bewoners' op verschillende momenten in het gebouw zitten. 
Dat lijkt mij ideaal. Zo kan iedereen altijd gebruik maken van 
de gemeenschappelijke ruimten, zonder dat we elkaar in de 
weg lopen.”

Waar kijken jullie het meest naar uit na 
jullie verhuis?
Jeugdwerking Den Dorpel: “Ik denk dat we er het hardst naar 
uitkijken om gewoon te kunnen zeggen dat we ons eigen lokaal 
hebben en dat we vaker kunnen opendoen.”

Stekelbees: “We kijken het meest uit naar de extra ruimte 
door middel van de polyvalente zaal en de mooi ingerichte 
buitenruimte (met skatepark en sportveld).”

Meisjeschiro Meerle:“Naar de housewarming party ;-)”

   Den Dorpel

   Chiromeisjes Meerle

   Stekelbees
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Maar samenwerken tegen pesten 
mag natuurlijk niet beperkt blijven tot 
samen een document ondertekenen. 
Er moet actie volgen.

• Zo is er een regeling om problemen 
tijdens het busvervoer van en naar 
de scholen makkelijk te melden via 
één kanaal: www.hoogstraten.be/
meldingdelijn.

• Er is een brochure gemaakt ‘Het 
clickt in Hoogstraten’, in de vorm 
van een smartphone. Deze flyer 
wordt nu ruim verspreid, en zal 
je zeker nog wel tegenkomen. Ze 
maakt je wegwijs naar meer info en 
hulp.

• Voor de middelbare scholen wordt 
een mediabox samengesteld met 
educatieve materialen.

Infoavond ‘Sexting en 
andere online uitdagingen’

Pesten en agressie stoppen niet aan 
de schoolpoort. Met het stijgend 
gebruik van sociale media komt 
cyberpesten steeds meer voor. De stad 
heeft diverse betrokken partijen rond 
de tafel gebracht om hierover acties 
uit te werken. We beginnen met een 
infoavond over sexting.

Tijdens deze avond kom je meer te 
weten over de impact van sexting, 
zodat je je beter kan beschermen tegen 
de gevaren van seksuele intimidatie 
en online agressie. We starten met een 
vertoning van de kortfilm Has#tag van 
Adil El Arbi en Bilall Fallah. 

Na de film is er een nabespreking door 
verschillende gastsprekers. We sluiten 
af met een open forum, waar je nog 
vragen kan stellen aan de sprekers. 
Zowel ouders als jongeren zijn van harte 
welkom.

Praktisch:
• Wanneer? Woensdag 16 oktober van 

20.00 - 22.00 uur
• Waar?  Stadhuis | Vrijheid 149, 

Hoogstraten
• Sprekers:
- Idelette Folkersma (coproducer 

Has#tag & therapeut)
- Lokale politie Noorderkempen
- De Opvoedingswinkel & CAW De 

Kempen - JAC
• Gratis toegang - vooraf inschrijven via 

www.hoogstraten.be/sexting
• Meer info:  

www.huisvanhetkindhoogstraten.be 

Word je gepest of heb je een probleem? Blijf er niet mee zitten en praat erover met een volwassene die je vertrouwt. 
Weet je niet goed met wie je kan praten, schaam je je of weet je echt niet wat je moet doen? Dan kan je altijd terecht bij 

o.a. het JAC of het CLB. | jac.hoogstraten@cawdekempen.be | 0474 34 41 51

Pesten is niet OK! 
Dus doen we er iets tegen
Stad Hoogstraten gaat de strijd aan met pesten. Daarom 
hebben wij met diverse partners een charter ondertekend 
‘Samen tegen pesten in Hoogstraten’. We werken samen 
met Scholengemeenschap Markdal, de Hoogstraatse 
basisscholen, lokale politie Noorderkempen, het JAC en de 
Opvoedingswinkel.

Denk goed na over wat je online 
verstuurt!
 

Belangrijke tips
...van de Opvoedingswinkel:
• Behandel je wachtwoord als je 

ondergoed. Deel het met niemand, 
laat het niet rondslingeren en 
verander het regelmatig.

• Voeg enkel mensen toe die je in het 
echte leven ook kent. 

• Wees voorzichtig met de informatie 
die je over jezelf of anderen online 
zet.

• Zet je bluetooth en locatie uit om 
te vermijden dat anderen toegang 
hebben tot je gegevens of zomaar 
weten waar je bent.

• Foto’s, die alleen voor jezelf zijn 
bedoeld, stuur je niet door.

...van de politie:
• Als je aangifte komt doen: verzamel 

zoveel mogelijk bewijzen aan 
de hand van printscreens met 
vermelding van uur en datum.  Dan 
kan de dader dit niet ontkennen.

• Als je aangifte wil doen, wees hier 
dan discreet over (geen vermelding 
op sociale media, niet vertellen 
tegen vrienden). Anders wordt 
de verdachte gewaarschuwd en 
verwijdert hij/zij misschien alle 
bewijsmateriaal… 

??????



Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

May Van Cleuvenbergen uit  
Elsbroeken in Hoogstraten heeft 
gezien dat de foto van de editie 
september is genomen bij 
Medisch Centrum Noord in Meer. 
Ze wint een cadeaubon van  
Toerisme Hoogstraten. 

Proficiat.  Geniet ervan!

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord vóór 10 oktober naar de  
communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be of telefoneer je antwoord 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 ver-
melden, anders kom je niet in aanmerking.

Nieuwe foto
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Ravot!
We maken van een grasveld een zee.

Naar een (dr)enkeling in het midden roepen we:
“Schipper mag ik overvaren?”

In welke kleur
rennen we naar elkaar toe?

Met een kurk die vol verf hangt.

Met een touw op één lijn
trekken we elkaar dichtbij.

We ruilen een appel en een ei
voor onze wildste dromen.

Onze knieën
ontbloot, grasgroen en licht geschaafd.

Wanneer spelen we wild?
Ravotten we luidruchtig een spel bijeen.

(Michiel Van Opstal, stadsdichter)

Dag van de Jeugdbeweging 2019

Meer dan 250.000 jongeren gaan naar hun jeugdbeweging. 
Ze brengen er hun vrije tijd door en maken er vrienden voor 
het leven. En dat willen we met onze feestdag vieren! Om 
dit te vieren vroegen we aan onze stadsdichter Michiel 
Van Opstal om een gedicht over de belevingen van een 
jeugdbeweging neer te schrijven. Michiel schreef dit uit 
eigen ervaring, hij zat vroeger namelijk zelf bij de Plussers 
van Hoogstraten. 

Op 18 oktober gaan alle  leid(st)er en leden met hun 
uniform de deur uit. Om dit feest gezamenlijk in te zetten is 
iedereen van een jeugdbeweging welkom voor een stevig 
ontbijt aan het plein achter de pax. 18 oktober is jullie dag, 
trek dus met trots je uniform dag en nacht aan!

Praktisch:
• 18 oktober 2019, van 07.00 tot 08.15 uur
• Plein achter Pax, Dr. Versmissenstraat, Hoogstraten
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In elk Info’zine van 2019 

laten we je kennismaken met 

OogstStraten. Onder de naam 

OogstStraten willen we met al onze 

inwoners werken aan duurzaam voedsel. 

Samen met producenten, handelaars en 

consumenten willen we nadenken over 

voedingsproducten van bij ons, die niet 

alleen lekker zijn, maar ook gezond en 

milieuvriendelijk. 

Ontdek alle initiatieven van

 OogstStraten op 

www.oogststraten.be.

 

‘t Kakelhof
Op bezoek in
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’t Kakelhof in Meer is veel meer dan alleen een 
legkippenbedrijf. Er worden niet alleen eitjes verkocht. Je kan 
er ook lekkers verkrijgen van andere boeren uit de omgeving.  
We krijgen een rondleiding op het kippenbedrijf van hun ouders 
door de kinderen Tren (8), Daan (7) en Nienke (5).

Wat zit er allemaal in de 
automaten?
Tren: “We hebben veel meer dan alleen 
eitjes van onze eigen kippen. We 
verkopen ook de producten van andere 
boeren uit de omgeving. Zo hebben we 
snoeptomaatjes, minikomkommers, 
aardappelen, verse hoevemelk, lekkere 
dessertjes, aardbeien, blauwe bessen, 
kiwibessen, boter,… We hebben wel 
niet altijd alles te koop, want we werken 
volgens de seizoenen. Dat wil zeggen 
dat we geen aardbeien verkopen in de 
winter of geen pompoenen in de lente. 
En we vinden het belangrijk dat de 
boeren een eerlijke prijs krijgen voor 
hun producten. Ze werken er hard aan 
en dat proef je ook.” Tren kent de boeren 
uit de buurt bijna allemaal persoonlijk 
en zij kennen hem. Tren is een Very 
Important Hoogstratenaar (VIH), mag je 
wel zeggen.

En wanneer kan ik hier 
terecht?
Tren: “De automatenhal is geopend 
tussen vijf uur ’s morgens en 11 uur ’s 
avonds. Ik zorg er voor dat de automaten 
altijd goed gevuld zijn. Dat moet vaak 2 
of 3 keer per dag gebeuren. 
We bewaren alles in de koeling, waar 
het altijd rond de 7 of 8 graden is. Dat 
is nodig om alle producten kraakvers en 
lekker fris te houden.”

Is er een verschil tussen de 
eitjes die jullie aanbieden?
Tren: “Ja hoor. Je hebt gewone eitjes, 
maar je hebt ook extra kleine eitjes of 
extra grote eieren en zelfs eitjes met 
twee dooiers. Maar ze zijn wel allemaal 
even lekker.  En sinds september hebben 
we ook weer de witte eieren in onze 
automaten. Deze worden duurzamer 
geproduceerd omdat de kippen onder 
andere minder voer nodig hebben en 
langer leven.”

Hoe weet ik in de winkel welke 
eitjes van ’t Kakelhof komen?
Tren: "Elk eitje krijgt een unieke code 
die uit verschillende cijfers en letters 
bestaat. BE wil zeggen dat het eieren uit 
België zijn. 1037 is onze eigen code, die 
staat voor ’t Kakelhof en het getal 2 wijst 
er op dat het bij ons ‘scharrel-volière’-
eitjes zijn."  

We staan nu in de wintertuin. 
Wat is dat eigenlijk?
Tren: “Een wintertuin is een extra 
overdekte ruimte aan de stal van de 
kippen, waarbij de kippen ook in 
de winter een beetje buiten kunnen 
scharrelen en een frisse neus kunnen 
halen.”

 
 

Hoe zorgen jullie ervoor dat 
de kippen het minder warm 
hebben in de zomer?
Tren: “Kippen hebben uiteraard ook 
last van het warme weer, maar daarom 
doen wij citroen in hun drinkwater 
voor de extra vitamines of we voegen 
extra zout toe in hun voer. En met 
ventilatoren zorgen we er voor dat er 
altijd een koel briesje door de stallen 
waait. De ventilatoren werken op 
zonne-energie. Die wordt opgewekt 
door zonnepanelen. Er zijn er genoeg 
om heel het bedrijf van elektriciteit te 
voorzien.”

Tren, Daan en Nienke tonen ons ook 
nog de speciale kijkruimte. Van hieruit 
hebben alle bezoekers een mooi zicht in 
de stal en zie je de kippen scharrelen.  
Met wat geluk zie je ze ook een ei 
leggen...

De overovergrootouders van Tren, Daan en Nienke waren ook al kippenboeren. En 
alledrie willen ze later graag in de land- en tuinbouw actief worden. Tren wil graag 
loonwerker worden, Daan kiest er voor om in de veeteelt verder te gaan en Nienke 
heeft zin om een hoevewinkel uit baten. Dat wordt een k(EI)leuk familiebedrijf. We 
kijken onze ogen uit en leren heel wat bij. De rondleiding start in de automatenhal.

... kippen ook een lievelingskleur 
hebben? Ze houden vooral van 
rood. Daarom hebben er bij Tren, 
Daan en Nienke rode ballen in de 
stal waar ze mee kunnen spelen.

Wist je dat ...
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Armoedespel op school

Op 17 oktober is het de dag van verzet tegen 
(kans)armoede. Armoede is overal, ook in 
Hoogstraten, ook in de klas. Om armoede 
uit te roeien moet er nog veel gebeuren. De 
eerste stap is om het bespreekbaar te maken. 
Stad Hoogstraten heeft hierover lespakketten 
gemaakt voor in de klas. 

Kansarmoede, wat is dat?
 
Kansarmoede gaat niet enkel over geen geld 
hebben. Het is een vicieuze cirkel waar je in 
belandt. Soms heb je kosten aan je huis, en 
word je misschien tegelijkertijd ontslagen 
op je werk, word je ziek,… Je schaamt 
je voor je toestand en komt veel minder 
buiten, waardoor je je ook arm kan voelen,… 
Armoede is er op alle levensdomeinen. Het 
armoedeweb beeldt uit wat armoede juist is. 

Spelen in de klas

Stad Hoogstraten heeft drie lespakketten; 
voor elke graad van de lagere school. De 
leerlingen verplaatsen zich in het leven van de 
kinderen en gezinnen van het lespakket. Het 
lespakket is een spel, een spel dat niet voor 
iedereen even eerlijk is. Het geeft een kijk op 
onze echte wereld. 

Tijdens het spelen van het spel, wordt er 
een link gelegd naar onze stedenband. Want 
overal ter wereld is er armoede. 

Goe bezig
Stijn Govaerts en Thomas Danckaert uit Hoogstraten 
maken deel uit van het Agoria Solar Team. Het team 
van 19 ingenieurstudenten aan de KU Leuven bouwde 
het team het afgelopen jaar een racewagen op zonne- 
energie. Op 13 oktober nemen Stijn, Thomas en het 
team deel aan het wereldkampioenschap in Australië. 
Veel succes!

In basisschool De Wijsneus in Wortel is men gestart met 
een weggeefkast. Het idee achter de weggeefkast is dat 
de kinderen er voorwerpen in kunnen zetten waar iemand 
anders blij van wordt. Alles in de kast is gratis. De kast 
is voornamelijk bedoeld voor spullen voor de kinderen, 
spelletjes, leesboeken, regenlaarzen, turnpantoffels, 
kledij…. Je mag meenemen uit de kast wat je zelf nodig 

Weggeefkast



INFO’ZINE Hoogstraten 10 /2019| 15

Leen een fiets bij de 
Fietsbieb!
 
Vanaf begin volgend jaar... 
Stel je voor: een bibliotheek waar fietsen je fietsen kan 
lenen… Het bestaat! De Fietsbieb geeft kinderen tot twaalf 
jaar de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen 
tegen een lage prijs. 

In 2020 opent Fietsbieb Hoogstraten haar deuren. Bij de start 
van de Fietsbieb staan al meer dan 20 kinderfietsjes blinkend 
& tiptop in orde klaar.  

Tiptop verzorgde fietsen
Leden van de Fietsbieb kunnen voor hun kind (tot 12 jaar) een 
fiets lenen. Tweedehands, maar tiptop in orde. En dat een heel 
jaar lang! Of zelfs langer, als je de volgende jaren ook lid wil 
blijven. Je kan de geleende fiets inwisselen voor een ander 
exemplaar uit de Fietsbieb. Wanneer je een fiets leent, geef je 
30 euro waarborg. Uiteraard krijg je die terug wanneer je de 
fiets weer heelhuids inlevert.

Vrijwilligers gezocht 
Fietsbieb Hoogstraten is op zoek naar gedreven vrijwilligers. 
Repareer je graag fietsen en wil je mee zorgen voor een ruim 
aanbod aan veilige kinderfietsen? Draai je je hand niet om 
voor een correcte administratie of zegt het je wel iets om de 
Fietsbieb enkele uren per maand open te houden? Wil je dit 
initiatief mee promoten of heb je creatieve ideeën? Dan ben jij 
wellicht de geknipte vrijwilliger voor de Fietsbieb. De bieb is 2 
uur per maand open. Het slorpt dus niet te veel van je tijd op. 
 
Geïnteresseerd of meer informatie nodig? Stuur een mailtje 
naar kaat.nobelen@hoogstraten.be 

Tweedehands kinderfietsen zijn welkom!
Heb je thuis nog een kinderfietsje staan, dan kan je deze 
schenken in ruil voor een jaar gratis lidmaatschap. Je fietsje 
krijgt een tweede leven bij een ander kind.

Een duw in de rug
De Fietsbieb mag rekenen op steun van LEADER en ontvangt 
daardoor een startbudget vanuit  de Europese Unie, de 
Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Antwerpen. 

Fietsbieb is een vrijwilligersinitiatief van Stroming vzw en 
Beweging.net. En dat initiatief ontvangen wij met open armen.  

Meer info
Stad Hoogstraten | Kaat Nobelen | 
03340 19 11 – kaat.nobelen@hoogstraten.be

 Knotsgekke, 
 kunstige films 
 en voorstellingen

Het gemeenschapscentrum van Hoogstraten 
presenteert ieder theaterseizoen een selectie 
films en theatervoorstellingen op kindermaat. 
We proberen voor verschillende leeftijden iets 
aan te bieden, soms al vanaf 2 jaar!

Ciné Kids
De kinderfilms presenteren we onder de noemer ‘Ciné Kids’. 
Iedere eerste woensdag van een schoolvakantie kan je voor 
een luttele twee euro een bijzondere kinderfilm komen 
ontdekken.

- 30/10/2019: Meester Kikker (6+)
- (donderdag) 26/12/2019: Ernest en Célestine – 
 Winterpret (4+)
- 26/2/2020: Rosie en Moussa (7+)
- 8/4/2020: De Hazenschool (4+)

Kindertheater
Voor het seizoen 2019-2020 hebben we vier 
kindervoorstellingen gekozen die je uit volle borst zullen 
laten zingen, je grote ogen laten trekken en je meenemen 
op wonderlijke avonturen. Wat dacht je van de grootste 
Disneyklassiekers, Mevr. De Poes van Kapitein Winokio of 
een meeslepend schimmenspel?

- 26/10/2019: Disney Zonder Toegevoegde Suiker (5+) – 
Cools en Zoon.  
Het wordt supercalifragilisticexpialidocious!

- 28/2/2020: BOOM (3+) – Tal en Thee (via Vliegaanbod)
 Een warm nest in een spannend bos…
- 28/3/2020: Dierenplezier aan Zee (2+) – Mevr. De Poes
 Ontdek de dierenvriendjes van Mevr. De Poes en haar 

matrozen.
- 10/4/2020: VER (5+) – Theater FroeFroe en Annelies Van 

Hullebusch (via Vliegaanbod)
    Een spannende tocht langs plastiek en papier

Meer lezen? Surf dan snel naar www.gchoogstraten.be. 
Daar kan je ook meteen tickets bestellen voor je volgende 
gezinsuitje!
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Elien De Vrij
 
•  24 jaar 
•  Hoofdanimator
•  Kleuterjuf
• 8ste jaar op het speelplein
•  Woont sinds kort in 

Rijkevorsel, afkomstig van 
Hoogstraten

•  Speelt toneel

 

Niels 
Michielsen
•  15 jaar 
•  Animator
•  Student STW op VTI Spijker
•  1ste jaar op het speelplein
•  Woont in Minderhout
•  Speelt tafeltennis

Animatoren 
aan het woord
Elke zomer spelen een heleboel kinderen samen 
op ons speelplein. Achter elke groep kinderen 
staat een sterk team van animatoren. 39.000 
verschillende jongeren in Vlaanderen en Brussel 
kiezen ervoor om in hun eigen vrije tijd animator 
te zijn, waarvan 23.000 op een speelpleinwerking 
in hun buurt. We pikten uit onze Hoogstraatse 
speelpleinwerking twee animatoren. Samen met 
hen nemen we een kijkje achter de schermen van 
het speelplein.  

Kunnen jullie de werking van het speelplein 
toelichten?
Elien:  “Kinderen komen naar hier om een leuke vakantie te 
hebben en omdat ze op die manier hun vrienden en vriendinnen 
ook in de vakantie zien. Ze mogen hier eigenlijk een beetje doen 
wat ze willen. In de voormiddag wordt door ons een programma 
in elkaar gestoken en in de namiddag mogen ze vrij spelen. Wij 
werken altijd rond een concreet thema.”

Niels: “Een thema waarrond we dit jaar gewerkt hebben zijn 
‘Speelplein speelt muziek’ waarbij de kinderen in de voormiddag 
hun eigen muziekinstrumenten konden knutselen.  In de 
namiddag hielden we een talentenshow waarbij alle kinderen 
hun eigen talent konden laten zien. 

“Ik ben op het 
speelplein komen 
werken omdat ik 
zelf ook nog graag 
speel, dus dat is mooi 
meegenomen”

DUURZAME
STAD
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Hoe heb je deze vakantiejob 
gevonden?
Elien: "Ik heb het in mijn eerste jaar 
gevonden in Info’zine. De jaren nadien 
zag ik het voorbij komen op sociale 
media (nvdr. de Facebookpagina van 
Vlieg Hoogstraten en Stad Hoogstraten 
en de Instagrampagina van Vlieg 
Hoogstraten)."
Niels: "Bij ons kwam vorig jaar op school 
een promoteam langs. Zij gaven info 
over de manieren waarop we ons konden 
inschrijven. Daarna heb ik op de website 
van Hoogstraten een formulier ingevuld 
met al mijn gegevens." 

Moest je ook solliciteren?
Niels: “Nadat ik mij had ingeschreven 
werd ik per mail uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. Na het gesprek 
kreeg ik te horen dat ik ‘geselecteerd’ 
was, samen met 66 andere animatoren.”

 

Elien: “Ik ben 8 jaar geleden ook op 
sollicitatiegesprek moeten komen 
en vorig jaar nog eens. Daarna heb 
ik zoals Niels twee infomomenten 
bijgewoond. Op het eerste infomoment 
hebben we elkaar beter leren kennen 
met kennismakingsspelletjes en in 
de namiddag staken we al enkele 
activiteiten in elkaar. Op het tweede 
infomoment in mei hebben we een 
EHBO-cursus gekregen en leerde de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerking ons 
hoe je een kindvriendelijk programma 
voor een speelplein in elkaar steekt.”
 

Welke rol speelt stad 
Hoogstraten in de 
speelpleinwerking?
Elien: “Stad Hoogstraten speelt 
een belangrijke rol omdat het in de 
eerste plaats onze werkgever is. Ze 

ondersteunen ons en zorgen ervoor dat 
al het materiaal ter beschikking is. Ze 
staan samen met de hoofdanimatoren 
in voor de communicatie met de ouders 
en de reclame voor de activiteiten. Zij 
regelen ook alle administratie voor de 
activiteiten."

Wat is het leukste dat je ooit 
al meegemaakt hebt op het 
speelplein?
Elien: “Ik vond de vies-vuil-en-vettig 
dagen altijd heel leuk! Dan is het motto 
‘Hoe vettiger, hoe prettiger’. We doen 
dan spelletjes als buikschuiven op vieze 
dingen en achteraf iedereen afspuiten 
met de tuinslang! Ook de kinderen 
genieten hier heel hard van, dit zijn 
dingen die thuis niet mogen.”

Niels: Ik vond de fotozoektocht in het 
begin van deze vakantie heel leuk. De 
kinderen waren heel enthousiast en dat 
was echt heel fijn. 

Wat zijn de grootste troeven 
van de speelpleinwerking van 
Hoogstraten?
Niels: “Voor de ouders vervult 
het speelplein een belangrijke 
opvangfunctie. Inschrijven is trouwens 
zelfs mogelijk tot de ochtend zelf, tenzij 
de plaatsen volzet zijn. Daarnaast 
kunnen de ouders hun kinderen met 
een gerust hart bij ons achter laten en 
zijn ze er zeker van dat de kinderen zich 
hier zullen amuseren.”

Waarom heb je ervoor 
gekozen om op het 
speelplein te werken?
Niels: “Dat leek mij wel leuk, want 
ik speel zelf ook nog graag, dus dat 
is mooi meegenomen. Daarnaast 
vind ik de mentaliteit hier op het 
Speelplein ook echt zalig! We proberen 
ervoor te zorgen dat de kinderen op 
het Speelplein dingen knutselen of 
realiseren die ze thuis niet kunnen of 
mogen. We zijn ervan overtuigd dat dit 
voor kinderen écht vakantie is.” 
Elien: “Ik kom in de zomer graag op het 
Speelplein werken omdat dit in de lijn 
van mijn opleiding ligt en omdat ik twee 
maanden stilzitten heel moeilijk vind 
(lacht).” 

Info’zine: Wat doet een 
animator?
Niels:  “Een animator speelt 
voornamelijk met de kinderen. 
Dit houdt in dat we samen met de 
hoofdanimatoren aan de slag gaan om 
een programma uit te denken bij het 
thema van de dag. Hierin zitten zowel 
knutselactiviteiten als spelletjes, maar 
ook korte toneeltjes worden door ons 
bedacht. We kunnen elk kiezen welke 
activiteit ons het meest aanspreekt 
om deze te begeleiden. Sommige 
animatoren zijn immers beter in 
knutselen, anderen begeleiden liever 
spelletjes. Op die manier wordt het ook 
voor ons een fijne dag, zodat we ons 
volledig kunnen uitleven in wat we leuk 
vinden.”
Elien: “Een hoofdanimator is er om 
de animatoren te ondersteunen en 
te begeleiden. De hoofdanimator 
neemt ook de communicatie met de 
ouders voor zijn of haar rekening. De 
hoofdanimator werkt daarnaast nauw 
samen met de jeugddienst van de stad 
en zorgt ervoor dat alle materialen 
aanwezig zijn om er een onvergetelijke 
dag van te maken.”

De kinderen mogen op het 
Speelplein dingen knutselen 
of realiseren die ze thuis niet 
kunnen of mogen.” 
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KINDER- EN 
JEUGDJURY 
VLAANDEREN (KJV): 
leesgroepen voor kinderen en 
jongeren van 10 tot 16 jaar

Zou je graag eens naar het verleden 
reizen? Of wil je andere landen en 
streken leren kennen, zonder het mooie 
Hoogstraten te verlaten? Of nieuwe 
vrienden maken? Dat kan allemaal 
met de leesgroepen van de Kinder- en 
Jeugdjury.

Er zijn drie jury’s: 10 tot 12 jaar, 12 tot 
14 jaar en 14 tot 16 jaar. Als jurylid lees 
je acht boeken. Vier keer kom je op 
woensdagnamiddag met de juryleden 
van je leeftijd samen om twee boeken te 
bespreken. Daarna stel je je eigen top 8 
op, met het beste boek bovenaan. Door 
jouw ranglijst met die van de andere 
juryleden samen te tellen weten we welk 
boek de Hoogstraatse jury het beste 
vindt. De winnaar wordt op een groot 
slotfeest bekendgemaakt.

Benieuwd? Kom dan zeker op woensdag 
2 oktober om 13.30 uur naar de BiB, 
Lindendreef 1b. Dan ontdek je alles over 
de KJV en kan je de boeken lenen.

FABLAB@BIB: 
ga creatief aan de slag

Heb je interesse in technologie? Op 
zaterdagvoormiddag 12 oktober komt 
er een fablab naar de BiB! Ontdek er alle 
mogelijkheden van de STEAMachine van 
Fablab Factory.  

In deze gele vrachtwagen maak je 
kennis met onder meer 3D-printers, 
een CNC-freesmachine, arduino’s, een 
lasercutter en een vinylsnijder. Je kan 
je zelfs op een gigagrote gameboy 
uitleven.

Het Hoogstraatse digitale knutselatelier 
CoderDojo geeft je meer uitleg. En je kan 
de mogelijkheden van Fundels, digitale 
prentenboeken, leren kennen.

Omdat het ontdekken van zoveel 
nieuwigheden heel wat energie vraagt, is 
er ook gratis drank en een koffiekoekje!

Dus, zin om nieuwe technologie te 
ontdekken? Je bent van harte welkom! 
Zaterdag 12 oktober van 9 tot 12 uur in 
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b – gratis 
– inschrijven is niet nodig.

FUNDELS-APP: 
digitale prentenboeken

Het is altijd leuk om 
prentenboeken te lezen, zoals 
We gaan op berenjacht, Aap 
op straat en de avonturen van 
het konijntje Rikki. Maar ken je 
fundels? Dit zijn interactieve, 
digitale prentenboeken die je 
op je smartphone, tablet of pc 
kan lezen. Bovendien kan je 
ook allerlei spelletjes spelen, 
tekenactiviteiten doen en puzzels 
maken.

Door een vernieuwing van de 
fundelsapp kan je sinds kort 
meer fundels lenen en ze ook 
langer houden. Per bibpas leen 
je jaarlijks 7 fundels. Tijdens de 
schoolvakanties kan je per week 
zelfs 2 fundels extra lenen. 

Hoe leen je een fundel?
• Installeer de app "Fundels" 

op je smartphone, tablet of 
computer

• Open de app
• Klik op het rode biblogo
• Meld je aan met je Mijn 

Bibliotheekaccount
• Kies een fundel uit de 

catalogus en klik op "Lenen"

Een geleende fundel wordt 4 
weken op je toestel bewaard 
zodat je hem ook zonder 
internetverbinding kan lezen en 
de spelletjes kan spelen.

Dat lezen leuk is, hebben meer dan 70 Hoogstraatse leerkrachten de voorbije 
maanden bewezen. Tijdens hun zomervakantie kregen ze van de BiB een vakantietas 
met vijf boeken mee. Ze namen een leuke vakantiefoto met hun favoriete titel. Deze 
foto’s kan je ontdekken in de Hoofdbibliotheek en uitleenposten
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  Waarvoor kan ik een 
afspraak maken?

 Voor diensten of producten 
die veel tijd vergen.. Dan 
denken we bijvoorbeeld aan 
de vreemdelingendienst, het 
regelen van allerlei vergunningen 
of aanvragen voor het 
omgevingsloket (bouwvergunningen, 
milieuvergunningen, en dergelijke).

   Hoe maak ik een 
afspraak? 

 Surf naar www.hoogstraten.be/
afspraak-maken. Maar je kan ook van 
thuis uit telefonisch een afspraak 
maken op ons algemeen nummer 
03 340 19 11.  Ten slotte is er aan de 
onthaalbalie in het stadhuis steeds 
een medewerker ter beschikking, aan 
wie je kan vragen een afspraak vast te 
leggen. Zij helpen je graag… 

• Een afspraak is niet nodig voor: 
 producten van het snelloket. Aan 

het snelloket bij de onthaalbalie 
wordt je onmiddellijk geholpen voor 
kortstondige klantencontacten, zoals 
het afhalen van een paspoort of 
rijbewijs, het opvragen van attesten, 
de verkoop van vuilniszakken, het 
kopen van parkeerkaarten, enz…

Naar het stadhuis? 
Maak een afspraak
In het vorige Info’zine maakten we onze nieuwe openingsuren 
bekend. We kondigden daarbij ook aan dat er voortaan nog 
meer mogelijkheden zijn om op afspraak te komen. Heel veel 
burgers maken al een afspraak, en dat werkt prima. We willen 
dat nog verder aanmoedigen. Als je op afspraak komt, hoef je 
immers niet aan te schuiven en krijg je ook ruim de tijd om in 
alle vertrouwen je vraag te bespreken met een gespecialiseerd 
ambtenaar. We zetten nog enkele elementen op een rijtje:

• Op vrijdag blijven de openingsuren 
van het snelloket tussen 8.30 uur 
tot 12.30 uur en voor de andere 
producten en diensten tussen 10.00 
en 12.30 uur. In de namiddag is het 
stadhuis dicht, maar je kan ons wel 
steeds via telefoon of e-mail bereiken.

We geven hieronder nog eens onze 
openingsuren in een makkelijk schema. 
In de vorige druk van het magazine 
waren enkele foutjes geslopen.

Het organiseren van je 
socio-culturele activiteit 
wordt eenvoudiger
Het Gemeenschapscentrum blijft 
investeren in de verbetering 
van haar infrastructuur om het 
verenigingsleven van Hoogstraten 
beter te kunnen ondersteunen. 
Zo werd er vorig jaar stevig 
geönvesteerd in theatertechnisch 
materiaal: audio, theaterlicht, 
theaterdoeken,… 
En nu hebben we goed nieuws voor 
(toekomstige) gebruikers van de 
zaal. We pasten onze huurtarieven 
en -voorwaarden aan. Alle 
categorieën gebruikers kunnen nu 
beschikken over een standaardset 
techniek. Deze omvat onder andere 
basisgeluid, basislicht, ‘pipe and 
drape’ en projectie. Hier kan je al 
zeer veel kanten mee op. 
Wil je echter gebruikmaken van 
het volledige gamma dat het GC 
te bieden heeft? Dat kan ook. 
Categorie 0 en 1 kunnen zonder 
meerkost gebruikmaken van al het 
materiaal van het GC. Voor categorie 
2 en 3 rekenen we een meerkost aan 
van respectievelijk 260 en 450 euro. 
Voor alle categorieën geldt als enige 
voorwaarde dat je een technieker uit 
onze pool inschakelt. 

Praktisch:

03 340 19 57
www.gchoogstraten.be   
cultuur@hoogstraten.be   
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Dagelijks komen er heel wat emoties 
op ons af. Iedereen beleeft die anders. 
Hoe komt het dat sommigen beter 
kunnen omgaan met uitdagingen en 
druk dan anderen? Dat ligt aan je 
veerkracht. Jouw veerkracht bepaalt 
in hoeverre jij je kan aanpassen 
aan stress en tegenslag. Maar goed 
nieuws; want zoals je een spier traint, 
kan je ook je veerkracht trainen.

Spreuken fleuren 
Hoogstraten op
Binnenkort duiken er spreuken 
op op de ramen en etalages van 
openbare gebouwen, scholen en 
diensten. Wandel rond in onze 
gemeente en laat je inspireren door 
fijne woordspelingen, deugddoende 
boodschappen en quotes om even 
bij stil te staan. Met deze actie willen 
we het taboe doorbreken rond praten 
over hoe we ons voelen. Eén op drie 
Vlamingen krijgt ooit te maken met 
psychische problemen. Maar velen 
vinden het moeilijk hierover te praten.

Versterk je veerkracht
Hoe kan je je veerkracht trainen? 
In Hoogstraten zijn er in oktober diverse 
acties en activiteiten die je kunnen 
helpen om je veerkracht te versterken, 
onder meer:
• Koffieleuten op maandag 7 

oktober in de cafetaria van lokaal 
dienstencentrum Stede Akkers.

• Mantelzorgcafé Den Erdbism met 
uitleg over thuiszorgdiensten en 
opvangmogelijkheden op donderdag 
3 oktober in lokaal dienstencentrum 
Stede Akkers. Den Erdbism richt zich 
in de eerste plaats tot mantelzorgers, 
maar ook anderen zijn welkom.

• Een sessie yoga voor peuters en 
ouders in De Speelbabbel op vrijdag 
4 oktober.

• De praatgroep lotgenoten 
rouwverwerking op vrijdag 25 oktober 
in LDC Stede Akkers.

• De Koffiekrant op diverse plaatsen in 
onze stad, onder andere de BiB, het 
lokaal dienstencentrum in Meerle, 
taverne De Zevenster in Meersel-Dreef 
en De Feftig in Hoogstraten.

Vraag gerust meer info aan de 
medewerkers van onze onthaalbalies.

Op www.samenveerkrachtig.be vind je 
een overzicht van alle activiteiten die 
plaatsvinden tijdens de 10-daagse van 
de Geestelijke Gezondheid.

Leer een

Ook jij kan een 
mensenleven 
redden
 
Om de hulpverlening bij hartfalen 
in onze stad te verbeteren, vragen 
wij je hulp. In samenwerking met 
het Rode Kruis organiseert de stad 
opleidingen om te leren reanimeren 
en defibrilleren. Leer hoe je dankzij 
de AED-toestellen een leven kan 
redden. Deelname is gratis. Graag 
vooraf inschrijven, want de plaatsen 
zijn beperkt.
• Maandag 14 oktober 2019 van 

18.45 tot 22.30 uur
• Dinsdag 12 november 2019 van 

18.45 tot 22.30 uur
• Woensdag 11 december 2019 van 

18.45 tot 22.30 uur.

Bovendien houden we op op 
zaterdag 19 oktober 2019 van 09.00 
tot 12.00 uur een oefenmoment 
voor iedereen die de voorbije jaren 
de opleiding volgde en haar of zijn 
kennis nog eens wil opfrissen.

GEZONDHEID

   Fit in je hoofd, 
   goed in je vel    

10 oktober is dag van de geestelijke gezondheid. In Vlaanderen 
gaan we een stapje verder en houden we een echte ‘tiendaagse 
van de geestelijke gezondheid’. Onder het motto ‘Samen 
veerkrachtig’ besteden wij van 1 tot 10 oktober aandacht aan 
dit belangrijke thema. Misschien voel je je niet aangesproken 
en denk je: ‘Met mij is alles prima’. Maar lees toch maar verder, 
want we hebben allemaal wel eens stress of mindere momenten. 

Praktisch:  

• Je allereerste aanspreekpunt voor je geestelijke gezondheid blijft je huisarts.
• Wil je testen hoe je veerkracht is, surf dan naar www.fitinjehoofd.be en ga 
 naar ‘mijn veerkracht’. Op basis van jouw score krijg je info en advies op maat. 
• Meer info: www.noknok.be (voor jongeren) | www.caw.be | www.cggkempen.be  

Praktisch:
• Rode Kruis Hoogstraten, 

Slommershof 18, 2320 
Hoogstraten

• Inschrijven via 03 340 19 11 
onthaal@hoogstraten.be
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BERICHTEN KORT
Bladkorven
Vanaf de eerste week van oktober zullen er 
opnieuw bladkorven geplaatst worden in 
alle deelgemeenten. De bestaande lijst werd 
geëvalueerd op basis van het gebruik van de 
bladkorven in 2018 (aantal ledigingen) en de 
opmerkingen die we mochten ontvangen van 
inwoners. We herinneren eraan dat de bladkorven 
enkel mogen gebruikt worden voor blad afkomstig 
van straatbomen. Treffen we snoeisel van hagen 
aan of groenafval uit de tuin, dan kan de bladkorf 
verwijderd worden.

EnergieFit-sessie op 22 oktober
Op dinsdag 22 oktober 2019 organiseert stad 
Hoogstraten samen met netbeheerder Fluvius een 
workshop ‘Ramen vervangen en muren isoleren’. 
Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom die zijn woning 
energiezuiniger wil maken of het wooncomfort wil 
verbeteren. Ook wanneer je je woning verhuurt ben 
je meer dan welkom! Wist je trouwens dat je hier 
premies voor kan krijgen en dubbel glas binnenkort 
verplicht is? Zeker doen dus.

Infosessie voor mede-eigenaars
Op donderdag 10 oktober organiseert stad 
Hoogstraten een infosessie rond de wijziging 
van de wet rond mede-eigendom. Tijdens deze 
vergadering worden de belangrijkste wijzigingen 
in het appartementsrecht besproken. Professor 
Daily Wuyts zal in naam van de eigenaarsbond 
deze vier pijlers toelichten. We starten stipt om 
20.00 uur in zaal De Welgezinde in het stadhuis 
van Hoogstraten, Vrijheid 149. Inschrijving is 
verplicht en kan tot en met 8 oktober. Je kan jezelf 
aanmelden via wonen@hoogstraten.be of via 
telefoon 03 340 19 19.

Nacht Kempens Erfgoed
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober laten we ons 
Kempens erfgoed schitteren! Een overzicht van alle 
activiteiten, ook in Hoogstraten, vind je op www.
nachtkempenserfgoed.be.

 Praktisch:
• Inschrijven via www.fluvius.be of 

via wonen@hoogstraten.be  
 03 340 19 19
• Zaal De Welgezinde, stadhuis 
 Hoogstraten, Vrijheid 149

Doe mee aan de nationale BE-Alert-
-test op 3 oktober
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een 
noodsituatie in onze stad willen we jou graag snel verwittigen. Daarom 
kan Hoogstraten gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat 
je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of 
telefoon. 

Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister 
van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen die bij 
de noodsituatie betrokken is.  Daarom is het heel belangrijk dat je je 
inschrijft op BE-Alert. Je kan zelfs verschillende adressen en verschillende 
telefoonnummers registreren. Inschrijven is volledig gratis. 

BE-Alert houdt een testmoment op 3 oktober. Onze stad doet hieraan 
mee. Wil je weten hoe BE-Alert werkt en meedoen aan de nationale test? 
Schrijf je vandaag nog in op www.be-alert.be.

  

“Mijn snacks pluk ik vers in de tuin. In de lente hebben we bessen, in 
de zomer zijn er frambozen en in september kan je bramen en peren 
plukken. Nog even wachten en dan zijn de hazelnoten rijp. En weet je wat 
het fijnste is? Al dat lekkers neemt maar weinig plaats in, waardoor er nog 
ruimte genoeg is om buiten te spelen”, dat zegt Luna Verschraegen. Haar 
ouders hebben deelgenomen aan de plantgoedactie van Natuurpunt en 
stad Hoogstraten.  

Wil jij ook zelf lekkers plukken in je tuin? Surf naar www.hoogstraten.be 
en bestel de eetbare struiken en bomen van je keuze. Je vindt de bestellijst 
ook in een folder, die je vindt in het stadhuis of bezoekerscentrum De 
Klapekster (Wortel-Kolonie). 

Lekkere producten uit eigen tuin 
Doe mee met de plantgoedactie!
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in HOOGSTRATEN

OKTOBER 2019

Expo – Gekregen, gekoesterd, getoond
Van 3 augustus tot 22 december 2019 
Stedelijk Museum Hoogstraten | 
Begijnhof 9, Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum
Info: www.hoogstraten.be/museum

Kinder- en Jeugdjury (KJV)
2 oktober 2019 – 13.30 tot 14.30 uur
Bib Hoogstraten, Lindendreef 1b
Organisator: Bibliotheek Hoogstraten
Info: bibliotheek@hoogstraten.be 
03 314 32 61
Leeftijd: 10+

Workshop Drums Fit
2, 9 & 16 oktober 2019 – 20.00 tot 
21.00 uur
Turnzaal Seminarie, Vrijheid 234, 
Hoogstraten
Bereikbaar via de sportvelden
Organisator: KVLV Hoogstraten
Info & tickets: kvlvhoogstraten@
hotmail.com
Inschrijven noodzakelijk voor 25 
september

Lezing | Rusland in de Kijker
3, 10 en 17 oktober 2019 – 14.00 tot 
16.30 uur
Auditorium Klein Seminarie, Vrijheid 
234, Hoogstraten
Organisator: Davidsfonds Hoogstraten
Info & tickets: hoogstraten.
davidsfonds@telenet.be
 | 0472 45 04 87

Comedy | De Jaren van Verstand | 
Thomas Smith
4 oktober 2019 – 20.15 uur
Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37 
(ingang via Antoon De Lalaingstraat), 
Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info & tickets: https://be.ticketgang.eu 

Lezing | Wildlife in Zuidelijk Afrika
04 oktober 2019 – 20.00 tot 22.30 uur
Bezoekerscentrum de Klapekster, 
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: mvanopstal@telenet.be | www.
natuurpunt.be

Meer Kermis
4-5  oktober
Voetbalvelden KFC Meer, 
Werkhovensestraat
Organisator: kermiscomité Meer                    
Info: www.facebook.com/
meerkermis2019

Musica Divina: Canzoni Italiane
5 oktober 2019 – 20.00 tot 21.30 uur
Begijnhofkerk, Begijnhof, Hoogstraten
Organisator: Festival van Vlaanderen 
Kempen
Info & tickets: kempen@festival.be | 015 
29 76 54

CoderDojo | 
Leren programmeren voor jongeren
5 oktober 2019 – 09.30 tot 12.30 uur
Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 
1b, Hoogstraten
Organisator: CoderDojo Hoogstraten
Info: hoogstraten@coderdojo.be | www.
coderdojobelgium.be

Wandeling | Paddenstoelen in Den Rooy
6 oktober 2019 – 14.00 tot 16.30 uur
Parking Natuurgebied Den Rooy, 
Ulicotenseweg, Meerle
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: gidsenwerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be

Panelgesprek | Rondom Prison. Justitie 
Vandaag
7 oktober 2019 – 19.30 tot 21.30 uur
Auditorium Klein Seminarie, Vrijheid 

234, Hoogstraten
Organisator: Dinamo
Info en tickets: dinamo@warande.be 
|014 47 21 64
https://dinamo.warande.be/

Cinema Gezinsbond | Zie me doen
10 oktober 2019 – 20.00 tot 22.00 uur
Auditorium IKO, Buizelstraat 11, 
Hoogstraten
Organisator: Gezinsbond Hoogstraten
Info: bieke.roovers@
gezinsbondhoogstraten.be 03 314 66 43
www.gezinsbondhoogstraten.be

Toneel | De Wolven
10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31  okt. 1 
en 2 nov.  2019 – 19.30 uur
Zaal Cecilia, Gelmelstraat 6A, 
Hoogstraten Organisator: Tinello
Info en tickets: www.zaalcecilia.be, 
tinello@telenet.be

Workshop | Fablab@BiB
12 oktober 2019 – 09.00 tot 12.00 uur
Ben je in nieuwe technologie 
geÏnteresseerd? Of creëer je 
graag nieuwe dingen? Dan moet 
je op 12 oktober in de BiB zijn. 
De mensen van Fablab Factory 
komen dan op bezoek en brengen 
hun STEAMachine mee, een gele 
vrachtwagen met daarin onder meer 
een lasercutter, 3D-printers, arduino's 
en een vinylsnijder. Kinderen (en 
volwassenen) kunnen zich zelfs op 
een giga gameboy uitleven.
Bib Hoogstraten, Lindendreef 1b
Organisator: Bibliotheek Hoogstraten
Info: bibliotheek@hoogstraten.be | 03 
314 32 61
www.hoogstraten.be/
programmavormingbib
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kijken &
luisteren doen leren

OKTOBER 2019

Eucharistieviering Chronisch Zieken
13 oktober 2019 – 09.30 tot 10.45 uur
Sint-Katharinakerk, Vrijheid 153, 
Hoogstraten 
Organisator: Brassband Borderbrass vzw
Info: 03 314 15 46

Opening Wandelweg Smisselbergen
13 oktober 2019 – 12.30 tot 18.00 uur
Smisselbergen, Lage Rooy, Meerle
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: secretaris@natuurpuntmarkvallei.
be | 0477 835 935
www.natuurpunt.be

Vorming Reanimeren en Defibrilleren
14 oktober 2019 – 18.45 tot 22.30 uur
Rode Kruis Hoogstraten, Slommerhof 
18, Hoogstraten 
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
en Rode Kruis
Info: onthaal@hoogstraten.be 
03 340 19 11 | www.hoogstraten.be

Lezing | Rouwzorg door Manu Keirse
14 oktober 2019 – 20.00 uur
Zaal Pax, Dr Versmissenstraat 3, 
Hoogstraten
Organisator: Parochiale eenheid Sint-
-Franciscus
Vooraf inschrijven
Info: greetuydens@sintfranciscus.com 
of jan.leemans@sintfranciscus.com | 
0471 06 31 18

Bloemschikken | Warme kleuren
17 oktober 2019 – 09.30 uur en 12.30 
uur
LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 
Hoogstraten 
Organisator: LDC Stede Akkers
Info en tickets: dienstencentrum@
hoogstraten.be | 03 340 16 30

Infoavond | Sexting en andere online 
uitdagingen
16 oktob 2019 – 20.00 uur tot 22.00 uur
Stadhuis Hoogstraten, Vrijheid 149, 
Hoogstraten 
Organisator: Opvoedingswinkel 
Hoogstraten
Info: huiszoersel@olo.be | 03 270 06 73

Film | Rabot
16 oktober 2019 - 20.00 tot 23.00 uur
Op 17 oktober is het de Dag van 
verzet tegen Armoede. Met de film 
Rabot wilt Stad Hoogstraten dit 
thema in de kijker zetten en 
bespreekbaar maken. Een bijzonder 
krachtige documentaire over de 
westerse samenleving.
Rabboenizaal, Antoon De 
Lalaingstraat, Hoogstraten 
Organisator: Dienst Samenleving | 
Stad Hoogstraten
Info: kaat.nobelen@hoogstraten.be

Oefenmoment reanimeren en 
defibrilleren
19 oktober 2019 - 09.00 tot 12.00 uur
Rode Kruis Hoogstraten, Slommerhof 
18, Hoogstraten 
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info: onthaal@hoogstraten.be | 03 340 
19 11
www.hoogstraten.be

Dag van de kringwinkel
19 oktober 2019 - 00.00 tot 23.59 uur
De Kringwinkel Meer, Meerseweg 135b, 
Meer 

Organisator: De Kringwinkel WEB
Info: www.dekringwinkelweb.be | 014 
44 20 40

Ligconcert | Mortal Bach
19 oktober 2019 – 20.15 uur
Sint-Katharinakerk, Vrijheid 149, 
Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info en tickets: www.gchoogstraten.be | 
https://be.ticketgang.eu

Herfstwandeling | Taal in het bos
19 oktober 2019 – 14.00 tot 17.00 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster, 
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: gidsenwerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be | 
Het vervoer vanuit het centrum van 
Hoogstraten (centraal gelegen) wordt 
gratis verzorgd.

 Paddenstoelen in de praktijk
19 oktober 2019 - 14:00 tot 17:00 uur
26 oktober 2019 - 14:00 tot 17:00 uur
09 november 2019 - 14:00 tot 17:00 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster, 
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info en tickets: gidsenwerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be | 03 383 02 08
www.natuurpunt.be

Foto-excursie | Chaamse bossen
20 oktober 2019 - 08:00 tot 12:00 uur
Kerk Meerle, Gemeenteplein, Meerle
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: fotowerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be 
www.natuurpunt.be
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Levensreddend handelen bij baby’s en 
kinderen
24 oktober 2019 - 19:00 tot 22:00 uur
Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1, 
Hoogstraten
Organisator: Delta Healthcare 
Consulting
Info en tickets: info@dhcc.eu | 03 444 
05 97
www.eventbrite.be

Workshop koken | Wokken
24 oktober 2019 - 19:00 tot 22:00 uur
VTI Hotelschool Spijker, Gelmelstraat 
62, Hoogstraten
Organisator: KVLV Hoogstraten
Info en tickets: kvlvhoogstraten@
hotmail.be

Dameskoor Marcanto
25 oktober 2019 - 20:00 tot 22:00 uur
Sint-Salvatorkerk, Kerkstraat 1, Meerle
Organisator: vzw Halte Merlet
Info en tickets: haltemerlet@hotmail.be 
| 0497 91 87 66

Dirk Draulans | Beestenboel
25 oktober 2019 - 20:00 tot 22:00 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster, 
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info en tickets: info@
natuurpuntmarkvallei.be | 03 383 02 08
www.natuurpunt.be

Luister- en dansnamiddag
25 oktober 2019 – 13.30 tot 17.30 uur
Parochiezaal, Poeleinde 2, Wortel
Organisator: OKRA Wortel
Info: www.dorpskalender.be

Contactkoor Resonanz
26 oktober 2019 – 10.00 tot 11.30 uur
LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 
Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: dienstencentrum@hoogstraten.be | 
03 340 16 30
Vooraf inschrijven gewenst

Concert | 
Disney zonder toegevoegde suikers
26 oktober 2019 – 14.00 uur
Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37, 
Hoogstraten
(ingang via Antoon de Lalaingstraat) 
Organisator: GC Hoogstraten
Info en tickets: www.gchoogstraten.be  
https://be.ticketgang.eu

Comedy | William Boeva
26 oktober 2019 – 20.00 uur
‘t Markenhof, Koestraat 6, MinderH.
Organisator: KWB Minderhout
Info www.kwbminderhout.be | 0479 
83 90 32

Brevettenjacht | Sportoase
26 oktober tot 03 november 2019 
Sportoase Stede Akkers, Katelijnestraat 
31, Hoogstraten
Organisator: Sportoase Stede Akkers 
Hoogstraten
Info: info.stedeakkers@sportoase.be | 
03 334 40 60

Panelgesprek | Rondom Prison. In de 
Gevangenis
28 oktober 2019 – 17.30 tot 19.00 uur
Gevangenis Wortel, Kolonie 17, Wortel
Organisator: Dinamo
Info en tickets: dinamo@warande.be | 
014 47 21 64
https://dinamo.warande.be/

in HOOGSTRATEN

OKTOBER 2019

Ciné Kids | Meester Kikker
30 oktober 2019 – 14.00 uur
Auditorium IKO, Buizelstraat 11, 
Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info en tickets: https://be.ticketgang.eu 
| www.gchoogstraten.be

Voorleesuurtje Bib
30 oktober 2019 – 14.00 uur
Bib  Hoogstraten, Lindendreef 1, Ho.
Organisator: Bibliotheek Hoogstraten
Info: https://hoogstraten.bibliotheek.
be | hoogstraten@bibliotheek.be

Griezelig Grensland  
Het geheim van de Zwarte Zeven
31 oktober  – 14.00 uur – 6-8 jaar
                         19.00 uur – 9-12 jaar
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b, 
2320 Hoogstraten
Organisatie: HetLand van Mark en 
Merkske, Toerisme + BiB Hoogstraten
Info en tickets: www.ticketgang.eu, in 
de toeristische kantoren en in de BiB

Petanque
Elke woensdag tot en met 31 oktober 
2019 – 13.30 tot 15.30 uur
LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 
Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers in 
samenwerking met OKRA
Info:  03 340 16 30
dienstencentrum@hoogstraten.be 
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Fietsroute
Omdat de meeste bedrijven toch 
in je buurt gevestigd zijn, kan je de 
bedrijfsbezoeken ook koppelen aan 
een leuke fietstocht. Er is een fietslus 
van 16,7 km voorzien (zie kaartje en 
QR-code). Er zijn ook fietsenstallingen 
voorzien bij de bedrijven.

Pendelbus
Ben je minder sportief aangelegd of 
is fietsen moeilijk voor jou, dan kan je 
gebruik maken van de pendelbus die 
van het ene naar het andere  bedrijf zal 
rijden. Zeker in geval van slecht weer, 
kan dit een goed alternatief  zijn om 
toch deel te nemen. We voorzien in 
een opstapplaats aan de parking van 
de Hoogstraatse Voetbalvereniging 
(HVV) in de Katelijnestraat. Je kan daar 
ook je auto gemakkelijk parkeren. 
De bus zal tussen 10.00 uur en 17.30 
uur haar ronde maken met een korte 
onderbreking tijdens de middag. De 
busdienst is gratis.

Je hebt dus geen enkele reden meer om 
op zondag 6 oktober thuis te blijven.  
Integendeel, het belooft alvast een 
leerrijke en leuke dag te worden. Je 
zal die dag ook her en der aangenaam 
verrast worden !

Deze bedrijven 
ontvangen je met 
open armen
•  Woonzorgcentrum Stede Akkers 
 Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
•  3D Cadworks 
 Veilingstraat 7 blok A 

havennummer 14-21, Hoogstraten
•  Autoservice Tom Geenen  

Hinnenboomstraat 1D
•  Installatiebedrijf Van den Berg  

Meerseweg 183, Minderhout
•  Verkooijen-VEEM  

Hinnenboomstraat Industrieweg
•  Janssens en Janssens 

houthandel | Loenhoutseweg 91
•  Dierenartsenpraktijk De Vrijheid 

Lodewijk De Konincklaan 302  
Hoogstraten

Pareltjes van Hoogstraatse 
ondernemingslust    
Zondag 6 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur
Kom op zondag 6 oktober een kijkje nemen in de  deelnemende 
bedrijven aan de Open Bedrijvendag in Hoogstraten. Je zal 
er pareltjes ontdekken van vernuft, vernieuwing en van een 
familiale bedrijfssfeer, waar het aangenaam is om werken in de 
nabijheid van je woning. 

  Meer info: 

    www.openbedrijvendag.be
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1. We kijken terug op een zeer mooie 
21ste editie van Hoogstraten in 
groenten & bloemen. Het was 
prachtig weer en dat heeft er, 
naast de mooie bloemstukken 
uiteraard, zeker toe bijgedragen 
dat er veel meer bezoekers waren 
dan vorig jaar. Het indrukwek-
kende kunstwerk ‘Verrijzenis’ in 
de Sint-Katharinakerk deed vele 
monden open vallen.

2/3. Op zondag 15 september 
kwam bisschop Johan Bonny van 
Antwerpen de gerestaureerde 
Sint-Katharinatoren inwijden. 

4. Het kinderdorp op het Begijnhof 
tijdens Hoogstraten in groenten & 
bloemen viel erg in de smaak van 
onze kleinste inwoners! 

5. In september gingen we van start 
met CoderDojo, het gratis digitaal 
knutselatelier voor kinderen 
tussen 7 en 17 jaar. Iedere eerste 
zaterdag van de maand kan je 
kennismaken met de wondere we-
reld van de informatietechnologie. 
Inschrijven kan nog altijd door 
een mail te sturen naar hoogstra-
ten@coderdojo.be.  

3
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Terugblik
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Stad Hoogstraten zet in op een kwaliteitsvolle en 
klantvriendelijke dienstverlening voor de burgers 

van Hoogstraten. Daarvoor doen wij een beroep op 
gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. Wij zijn 

op zoek naar een (m/v):

Patrimoniumbeheerder 
(niveau B1-B2-B3) 

Contract onbepaalde duur

Functie:
• Je staat in voor het inventariseren en beheren van 

alle infrastructuren en gebouwen die eigendom 
zijn of vallen onder de werking van stad Hoogs-
traten. Je zorgt dat de burgers optimaal kunnen 
gebruik maken van dit patrimonium door ervoor 
te zorgen dat alles in goede staat is en dat alle 
voorschriften en vergunningen in orde zijn.

• Je zorgt voor zowel preventief als correctief  
onderhoud van het patrimonium. 

Profiel:
Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkge-
steld.

Aanbod:
We bieden je een boeiende voltijdse job in contrac-
tueel dienstverband.  De aanvangswedde bedraagt 
2.486 euro bruto per maand. Dit bedrag verhoogt 
als je relevante ervaring bewijst (maximum 8 jaar).

Kandidaatstelling:
Je kan je kandidaat stellen voor deze functie door 
je cv, een kopie van het vereiste diploma en een 
attest van goed gedrag en zeden te mailen naar 
jobs@hoogstraten.be of op te sturen naar:

Dienst HRM | Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten

Meer informatie over de selectieprocedure, de functie 
of aanwervingsvoorwaarden vind je op 

www.hoogstraten.be/vacatures 
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Inspiratietoer Hoogstraten
Stad Hoogstraten organiseert de komende jaren een reeks van thema-avonden over uitdagingen die

leen in de samenleving en hoe we die samen kunnen aanpakken. Met boeiende sprekers, praatcafés,
workshops of debatten... Altijd vanuit de wens om samen tot goede ideeën voor Hoogstraten te komen.

Denk of doe je graag mee? Iedereen is welkom! Schrijf je in.

Als je graag meer te weten komt over het meerjarenplan, de inspiratietoer en thema-avonden, maak je dan 
lid van ons digitaal stadsplein www.denkmee-hoogstraten.be.


