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Onze dienstverlening vanaf 4 mei

Brandweerkazerne 03 314 32 11

Digitaal e-loket:
Wist je dat wij sinds enkele jaren gebruik maken van een digitaal 
e-loket? Zo kan je bijvoorbeeld online een adreswijziging indienen, een 
attest van woonst of bewijs van leven aanvragen of overlast melden.  
Neem gerust een kijkje op www.hoogstraten.be/e-loket en je zal 
versteld staan hoeveel zaken je al online kan afhandelen zonder dat je 
hiervoor een verplaatsing naar het stadhuis hoeft te maken.
 
Telefonische en digitale dienstverlening:
Kun je de gewenste dienst niet terugvinden in ons e-loket, dan mag 
je uiteraard ook telefonisch contact opnemen via 03 340 19 11 of het 
mailadres onthaal@hoogstraten.be. 
Zorg voor je eigen gezondheid en die van onze medewerkers en tracht 
zoveel mogelijk telefonisch of via het e-loket te regelen. Zo moet je 
geen onnodige verplaatsing maken naar het stadhuis.

Uitsluitend op afspraak:
Indien het niet mogelijk is om jouw vraag op telefonische of digitale 
wijze af te handelen, dan kan je hiervoor een afspraak maken in het 
stadhuis of bij de sociale dienst.  Wij plannen je afspraak in tijdens 
onze openingsuren:
• Maandag van  10.00 tot 12.30 uur en van 17.00 tot 20.00 uur
• Dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur
• Woensdag van 10.00 tot 12.30 uur
• Donderdag van 10.00 tot 12.30 uur
• Vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur
Je kan een afspraak aanvragen via het nummer 03 340 19 11 of het 
mailadres onthaal@hoogstraten.be.

Belangrijk om weten: 
• Tijdens de afspraak wordt in principe slechts één persoon toegelaten
    (op de sociale dienst zoveel personen als het cliëntencontact vereist)
• Houd steeds anderhalve meter afstand
• Ontsmet je handen bij binnenkomst met het aanwezige 

ontsmettingsmiddel
• Betalingen worden enkel via banconact uitgevoerd.

BiB
• Vanaf 4 mei kan je in de uitleenposten van de BiB boeken ontlenen 

via een afhaalsysteem
• We bereiden ons voor om vanaf 11 mei de hoofdBiB te kunnen 

openen (op voorwaarde dat de coronacrisis positief evolueert).

Toerisme
• Er wordt onderzocht of Toerisme Hoogstraten en het Stedelijk 

Museum vanaf 18 mei de deuren kunnen openen.  De definitieve 
beslissing hierover wordt meegedeeld op www.hoogstraten.be.

4 Wat verandert er vanaf 4 mei?
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9 Hoe pakken we de processierups aan?

10 Doe-het-zelf dienstencentrum

12 Gedicht

Verkoop van blauwe en groene zakken
Omdat je enkel op afspraak in het stadhuis terechtkan, hebben 
we lokale handelaars bereid gevonden om PMD-zakken te 
verkopen in hun winkel:
• Carrefour Hoogstraten
• Krantenwinkel Kiosk Hoogstraten
• ’t Winkeltje Meerle

Groene zakken (voor restplastiek) en biobags voor GFT-afval zijn 
te koop op het recyclagepark. 

• Prima Van Boxel Meerle
• Colruyt Hoogstraten
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BESTE LEZER

Als schepen van zorg zie ik al anderhalve maand hoe wij worden 
geconfronteerd met de impact van de coronamaatregelen. Het is voor 
iedereen een zware tijd. Maar de ouderen worden wel bijzonder zwaar 
getroffen. Geen bezoek mogen ontvangen van de kleinkinderen, geen 
leuke uitstapjes met de vereniging, niet kunnen genieten van een 
Hoogstraats terrasje, niet mogen gaan zwemmen in Sportoase, …  En 
daarbij de voortdurende angst om besmet te worden.

Voor de bewoners van ons woonzorgcentrum en de andere bewoners 
van campus Stede Akkers weegt dat zo mogelijk nog zwaarder. Zij zijn 
compleet afgesloten van de buitenwereld – een hard gelag voor mensen 
die zo uitkijken naar bezoek van de kinderen of kleinkinderen. Deze 
pijnlijke maatregel heeft evenwel zeker vruchten afgeworpen: er zijn 
immers tot op vandaag geen besmettingen in ons woonzorgcentrum. 
Dat is te danken aan de enorme inzet van ons zorgpersoneel dat de 
strenge beschermingsmaatregelen voorbeeldig heeft toegepast.

Terwijl we enerzijds campus Stede Akkers isoleren van de rest van de 
samenleving, merk ik tegelijkertijd een ongelooflijke solidariteit van 
onze samenleving met de ouderen.  En - het moet gezegd - het zijn 
vaak jongeren die hierin het voortouw nemen. Zo zijn er verschillende 
jeugdverenigingen die boodschappen doen of andere acties opzetten 
om hulp te bieden. Op het woonzorgcentrum zien we een geweldige 
stroom van kaarten, brieven en kleine attenties binnenkomen. Bedrijven 
schenken bloemen, bakkerijen leveren heerlijke gebakjes of pralines, 
we zien zelfs kleine live-concerten op het binnenplein om een beetje 
verstrooiing te bieden. Dit doet aan onze bewoners ongelooflijk veel 
deugd. Mijn hartelijke dank aan iedereen die het leven van zijn oudere 
mede-Hoogstratenaren hierdoor opfleurt. Bij dit voorwoord beelden we 
graag enkele foto’s af die dit illustreren.

Samen met jullie hoopt het ganse schepencollege dat we binnenkort 
weer kunnen aanknopen met het normale leven. De overgang zal maar 
stapje per stapje gebeuren, daar moeten we ons allen van bewust 

zijn. We zullen nog een hele tijd in een anderhalve meter 
samenleving leven. Maar dit kunnen we met zijn allen aan 
in dezelfde geest van samenwerking en solidariteit die 
jullie de voorbije weken hebben laten zien.

Roger Van Aperen
Schepen van financiën, zorg en huisvesting 
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SAMENLEVING

Coronamaatregelen worden versoepeld
De nationale Veiligheidsraad heeft beslist om vanaf 4 mei een 
aantal maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 
te versoepelen. Dat zal in verschillende fasen gebeuren. 
Deze versoepelingen zijn NIET ZEKER. Eerst moet vastgesteld 
worden dat het aantal ziekenhuisopnamen en nieuwe 
besmettingen voldoende is gedaald.

Wat verandert er 
vanaf 4 mei?

We moeten er alles aan doen om 
de richtlijnen goed op te volgen. Zo 
vermijden we dat het virus verder 
verspreidt. Ook na 4 mei blijven deze 
basisregels gelden:
1. Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
2. Was vaak je handen met water en 

zeep.
3. Houd minstens anderhalve meter 

afstand als je buiten bent.
4. Beperk je fysieke sociale contacten.
5. Draag een mondmasker op het 

openbaar vervoer en op drukke 
openbare plaatsen.

Vanaf 4 mei
• Bedrijven uit niet-essentiële 

sectoren mogen vanaf maandag 4 
mei opstarten, op voorwaarde dat 
er geen rechtstreekse contacten zijn 
met klanten en dat de sociale afstand 
van 1,5 meter wordt gerespecteerd. 
Anders moeten op de werkvloer 
mondmaskers worden gebruikt. 
Men is verplicht zoveel mogelijk te 
telewerken.

• Mondmaskers zijn verplicht op het 
openbaar vervoer voor iedereen 
die ouder is dan 12 jaar. Wie eigen 
vervoer heeft, moet dit zoveel 
mogelijk gebruiken. 

• Stoffenwinkels mogen de deuren 
openen, omdat ze belangrijk zijn om 
mondmaskers te kunnen maken. 

• Sporten: naast wandelen, lopen en 
fietsen zijn andere sporten in de 

buitenlucht toegestaan met maximaal 
twee personen, zolang 1,5 meter 
afstand wordt bewaard.

Vanaf 11 mei
• Alle winkels mogen weer de deuren 

openen, onder strikte voorwaarden.
• Traceerders gaan aan de slag om 

besmette mensen op te volgen en hun 
contacten op te sporen. 

Vanaf 18 mei
 Onderstaande maatregelen zullen 

enkel worden doorgevoerd, als de 
coronacrisis gunstig evolueert:

• De scholen (basis en secundair 
onderwijs) gaan gedeeltelijk weer 
open, met een proeffase op 15 mei. 
In de kleuterscholen blijven de 
lessen geschorst, minstens tot eind 
mei.  Er wordt opvang voorzien voor 
ouders die gaan werken en geen 
opvang hebben.  

• Op de secundaire scholen wordt 
een mondmasker verplicht voor 
leerlingen én leerkrachten. 

• Contactberoepen, zoals kappers, 
kunnen weer aan de slag. 

• Er wordt bekeken of deze 
activiteiten weer kunnen:
o Museumbezoek
o Privé-bijeenkomsten
o Huwelijken en begrafenissen
o Buitenactiviteiten met meer 

dan twee personen
o Ééndagsuitstapjes in België

Praktisch:
- www.info-coronavirus.be/
- Corona Contactcenter: 0800 14 689
- www.hoogstraten.be/samentegencorona
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Maatregelen 
coronavirus vanaf 4mei



6 | INFO’ZINE Hoogstraten 05/2020

BERICHTEN

GOE BEZIG
In deze rubriek willen we vandaag ALLE 
mensen, verenigingen en bedrijven bedanken 
die op een of andere manier een goed gevoel 
hebben bezorgd aan de helden die zorgen voor 
coronapatiënten, ouderen, mensen met een 
beperking en andere kwetsbare mensen in deze 
coronatijd. 

We hebben jammer genoeg geen plaats om 
hiervan meerdere foto's af te drukken.  Daarom 
nemen we één voorbeeld, dat als symbool 
dient voor alle hartverwarmende initiatieven.  
Als voorbeeld nemen we de heerlijke 
aardbeitaartjes-traktatie die de leerlingen van 
VTI Spijker hebben gemaakt voor de bewoners 
en zorgkundigen van woonzorgcentrum Stede 
Akkers en de stadsdiensten. Hartelijk dank en 
hiermee een oproep om deze attenties verder te 
zetten in de komende dagen en weken.

Week van de Opvoeding
 

Opvoeden is geen (wed)strijd

De Week van de Opvoeding vindt elk jaar plaats van 16 tot 23 mei. 
Het thema dit jaar is: 'Opvoeden is geen (wed)strijd'. De Week wil 
oproepen om geen competitie te maken van het opvoeden en mild te 
zijn voor jezelf, voor je kind en voor de ouders om je heen. Zo creëer je 
verbinding en begrip.

Normaal zouden we in dit artikel een aantal acties of activiteiten 
aankondigen, maar als gevolg van de coronacrisis gaat dit momenteel 
niet. Toch willen we de Week van de Opvoeding laten doorgaan! 
Opvoeden loopt immers altijd door, en de huidige omstandigheden 
vragen veel van ouders en opvoeders. Een positieve boodschap doet 
iedereen deugd!  Daarom voorzien we een alternatief, digitaal aanbod 
met:
• Online verbindende activiteiten: spelletjes en opdrachten die je 

enkel kan realiseren door samen te werken met anderen. Geen 
wedstrijd dus maar leuke activiteiten die je in je gezin of kleine 
groep kan doen.

• Vloggers aan het woord: vlogs met experten, bekende gezichten 
en gezinnen, die hun zegje doen over 'Opvoeden is geen (wed)
strijd'.

• Mei = webinarmaand. Samen met Gezinsbond en VCOK worden 
er diverse webinars gehouden, ter vervanging van de lezingen en 
infoavonden die wegvallen.

Meer info:
www.huisvanhetkindhoogstraten.be 
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Hoogstraten bouwt

• De restauratie van 
de Sint-Katharinakerk 
heeft enkele weken 
stilgelegen omwille van 
de coronamaatregelen. 
Ondertussen heeft 
de aannemer zich 
georganiseerd 
volgens de geldende 
coronamaatregelen 
zodat de werf terug kon 
opgestart worden. Er 
zijn stellingen geplaatst 
aan de noordzijde van 
de Sint-Katharinakerk en 
de werken aan gevel en 
glasramen zullen kunnen 
aangevat worden. 

• De restauratiewerken van het Raadhuis in Meerle verlopen verder volgens 
de geldende coronamaatregelen. Ondertussen zijn de sloopwerken op het 
gelijkvloers afgerond, de trapgevels hersteld en de dakwerken zitten in een 
laatste fase.  De planning staat echter onder druk door de coronamaatregelen.

 
 • Hetzelfde geldt voor de werken aan ’t Gastenhuys in Hoogstraten. Daar 

zijn de voorbereidende afbraakwerken ondertussen weer opgestart en 
kan de sloop beginnen in de loop van mei.  De werken aan de voormalige 
parochiezaal in Meer (Kloostersite) liggen sinds enkele weken stil  omwille van 
de coronamaatregelen. 

• De parking van campus Stede Akkers is opnieuw aangelegd. De kunststof 
grastegels, die op vele plaatsen zwaar beschadigd waren, zijn vervangen door 
betonnen grasdals, die beter bestand zijn tegen manoeuvrerende voertuigen. 
April was de geschikte maand om deze herstelwerken uit te voeren, aangezien 
er geen bezoekers waren toegelaten in het woonzorgcentrum.  

• Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het wegdek van de N14 in Meerle over 
een afstand van twee kilometer vernieuwen vanaf 25 mei.  De baan Voort – 
Meerledorp - Strijbeekseweg krijgt een vernieuwde rijweg in asfalt, vanaf de 
dorpskern tot aan Klein Eyssel. Meteen worden ook enkele putdeksels in het 
wegdek vernieuwd. Daarna worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. De 
werken gebeuren in twee fases en lopen van 25 mei tot en met 4 juni. Er zal 
een omleiding worden ingelegd.

• De vernieuwing van het wegdek van de John Lijsenstraat (N146) in Meer is 
uitgesteld naar het najaar. De werken vangen aan op 12 oktober. Over een 
afstand van zo’n 3km tussen het kruispunt Hoogeind en de Nederlandse 
grens, dus ook ter hoogte van het op- en afrittencomplex 1 van de E19, wordt 
het wegdek vernieuwd. Meteen worden ook een aantal hinderlijke dikke 
eikenbomen vervangen die er vlak langs de weg staan en zo de veiligheid in 
het gedrang brengen. Er komen later jonge lindebomen in de plaats.

Inschrijvingen 
basisscholen schooljaar 
2020-2021

Alle kinderen die geboren werden in 
2018 kunnen binnenkort een brief 
verwachten van het stadsbestuur. 
Hierin vinden ouders alle informatie 
over het inschrijven van hun kind 
in de acht basisscholen op het 
grondgebied van stad Hoogstraten.

Je hebt plannen met je 
woning en hebt vragen? 

In normale omstandigheden komt 
onze huisbezoeker wonen persoonlijk 
bij jou langs om je energiefactuur of 
je renovatieplannen samen met jou 
te bespreken.  In deze coronatijden 
kan dat natuurlijk niet. Je kan ons 
echter ook altijd telefonisch of per 
mail bereiken op 0474 49 00 56 of 
wonen@hoogstraten.be 

Kapster en 
schoonheidsspecialiste 
gezocht voor WZC

Woonzorgcentrum Stede Akkers 
is op zoek naar een nieuwe 
concessionaris voor het kapsalon en 
schoonheidssalon. De looptijd van 
de concessie bedraagt vier jaar en 
vangt aan op 1 oktober 2020. Ben 
je kandidaaat? Vraag dan de nodige 
documenten op bij de aankoopdienst 
van de stad op 03 340 19 15 of 
koen.janssens@hoogstraten.be. Je 
hebt tijd tot 8 juni om je offerte in te 
dienen.

KORT
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Bereikbaarheid 
Lokale Politie Noorderkempen
De politie spant zich deze dagen dubbel in om de coronamaatregelen te handhaven. Daarvoor verdienen ze 
een dikke pluim, want dit belangrijke werk kan niet van thuis uit of vanuit een bureau gebeuren. Dankjewel 
hiervoor.

Om de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan is beslist dat bezoek aan het politiekantoor 
voor niet-dringende politiezaken voortaan enkel nog op afspraak kan.  Die afspraak kan je telefonisch maken 
tijdens de weekdagen van 8.00 tot 17.00 uur op het nummer 03 340 88 00. Deze afspraken zullen doorgaan 
op het hoofdkantoor te Hoogstraten, Vrijheid 13. De wijkkantoren hebben tijdelijk hun deuren gesloten. 

Bel voor vragen over corona niet naar de politie, maar naar het nationale noodnummer 0800 14 689. Bel 
enkel naar de politie als je politiehulp nodig hebt. Voor dringende noodhulp is dat het nummer 101.

Het is verplicht vanaf 4 mei om een mondmasker te dragen 
op het openbaar vervoer of in de openbare ruimte, waar de 
voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden 
gehandhaafd. Stad Hoogstraten heeft via het IOK ingetekend 
op een groepsaankoop van mondmaskers, één per inwoner. 
Ook de federale overheid heeft beloofd om mondmaskers ter 
beschikking te stellen. Het is echter nog niet geweten wanneer 
deze mondmaskers kunnen geleverd worden.

Daarom doen wij een oproep om zelf mondmaskers te maken. 
Op de website www.maakjemondmasker.be vind je alle nodige 
instructies om zelf je eigen veilige mondmasker in elkaar te 
steken.
Maar waarom maken we deze mondmaskers ook niet voor andere 
mensen die om een of andere reden niet de mogelijkheid hebben 
om er zelf één te fabriceren? Daarom doet Hoogstraten mee aan de 
Nationale Naaiactie. Samen maken we herbruikbare mondmaskers 
voor iedereen: vrienden, familie, buren, leerkrachten, enz. Heb 
je een stapeltje mondmaskers afgewerkt? Wil je stoffen of linten 
doneren? In de hoofdbibliotheek van Hoogstraten hebben we een 
inzamelpunt ingerericht, waar je jouw beschermmateriaal naar toe 
kan brengen. .

Praktisch:
• www.maakjemondmasker.be

 •  BiB Hoogstraten
     Lindendreef 1B, Hoogstraten | 03 314 32 61

BELASTINGAANGIFTE
Hoe kunnen we je helpen?

Omwille van de coronamaatregelen worden er dit 
jaar geen zitdagen georganiseerd in de BiB. Je 
kan ook niet in het belastingkantoor terecht voor 
individueel advies. Wel bieden de medewerkers 
van de FOD Financiën op een aantal andere 
manieren hulp:

• vind een antwoord op je vraag op de website van 
de FOD Financiën (https://financien.belgium.be/
nl/particulieren);

• telefoneer naar de FOD Financiën op 02 572 57 
57;

• laat je aangifte telefonisch invullen door een 
expert van de FOD Financiën:
o bel naar het nummer dat op de envelop van je 

aangifte staat, zodra je die ontvangt;
o je krijgt een afspraak om je aangifte per 

telefoon te laten invullen;
o na het invullen per telefoon ontvang je een 

document met de meegedeelde gegevens. 
Je ondertekent dit en stuurt het terug. De 
indiening van de aangifte kan je ook online 
afronden op MyMinfin (https://eservices.
minfin.fgov.be/myminfin-web/)

Gemeentelijk 
Politiereglement
Een kordate preventieve aanpak van de criminaliteit 
en een ondubbelzinning vergunningenbeleid voor 
horecazaken.  Dat zijn de doelstellingen van het 
nieuwe Uniform Gemeentelijk Politiereglement 
van Hoogstraten (UGP). Het reglement maakt het 
mogelijk om overtredingen vlot te beteugelen met 
GAS-boetes. Je kan het UGP raadplegen op 
www.hoogstraten.be.

Maak je eigen mondmasker
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van deze natuurlijke vijanden door 
enerzijds niet langer gebruik te maken 
van het bespuiten van de bladeren met 
een bestrijdingsmiddel en anderzijds 
in te zetten op kruidenrijke bermen. 
Heel wat natuurlijke vijanden bestaan 
immers uit allerlei ongewervelden 
zoals kevers, sprinkhanen, spinnen 
enz. Deze diertjes houden zich graag 
op in kruidenrijke bermen. Sinds 2019 
wordt bij het bermbeheer in alle bermen 
het maaisel verwijderd. Dit zorgt voor 
minder voedselrijke bermen met 
meer kruidachtige planten. Een ideaal 
leefgebied voor de vijanden van de 
processierups!

Ophangen van nestkasten
Verschillende vogels kunnen de 
processierupsen wel smaken en voeren 
ze met plezier aan hun jongen. Het 
creëren van extra nestgelegenheden 
voor de verschillende vogelsoorten die 
de processierupsen eten is dus een 
andere preventieve methode. 
In verschillende straten zal je 
nestkastjes zien verschijnen. Het 
merendeel zijn mezenkasten, maar zij 
zijn niet de enige vogels die de rupsen 
lusten. Zo worden er ook nestkasten 
opgehangen voor winterkoninkjes, 
roodborstjes, boomklevers en 
boomkruipers. Als bijkomend voordeel 
lusten deze vogels ook de rupsen van 
de buxusmot. Inzetten op natuurlijke 
vijanden, loont dus op meerdere 
vlakken.

Processierupsen hebben de voorbije twee jaar sterk geprofiteerd 
van het droge voorjaar. Ze hebben zich hierdoor massaal kunnen 
voorplanten, waardoor ze zeer talrijk aanwezig waren en veel hinder 
veroorzaakten. De bestrijding is geen simpele zaak. Er moet voor 
een meersporenbeleid worden gekozen, want kiezen voor slechts 
één bepaalde bestrijdingsvorm is ofwel onvoldoende effectief 
ofwel onbetaalbaar. Hoogstraten zet daarom in op meerdere 
bestrijdingsvormen.

Omvormen naar een meer 
divers bomenbestand
We gaan uiteraard niet al onze 
eikenbomen kappen, maar bij 
vervanging bekijken we alle 
mogelijkheden. De onderliggende 
doelstelling is om over de hele 
gemeente te komen tot een meer 
divers bomenbestand. Hierbij wordt de 
10-20-30-regel gevolgd. Dit wil zeggen 
dat in ons bomenbestand maximaal 
10% bomen voorkomen van dezelfde 
soort, maximaal 20% van hetzelfde 
geslacht en maximaal 30% van dezelfde 
familie.  Op lange termijn leidt deze 
aanpak tot meer biodiversiteit en een 
bomenbestand dat minder gevoelig is 
aan plagen en ziektes.

Hoe pakken we
de processierups aan?

In je eigen tuin
In je eigen tuin kan je ook de 
natuurlijke vijanden van de 
processierupsen extra kansen 
geven. Laat in een hoekje het gras 
wat langer groeien of voorzie enkele 
dichte struiken. De ongewervelden 
die de rupsen aanpakken vinden 
hierin hun leefgebied. 

Ook vogels houden van de 
beschutting van een heg of een 
struik. Lok ze nog meer naar je tuin 
door een geschikte nestkast op te 
hangen. Samen met Natuurpunt 
Markvallei zal een gamma 
nestkasten worden aangeboden 
voor verschillende vogelsoorten, 
maar allemaal liefhebbers van 
de eikenprocessierups. Heb je 
ook buxusmot in je tuin? Ga dan 
voor een mezenkast. Koolmezen 
zijn gekend om beide plagen te 
bestrijden.

Meer info
 over de nestkastactie verschijnt 
in Info’zine van juni.

Curatieve bestrijding
We kiezen voor het opzuigen van 
aanwezige nesten. Voorheen werd 
nog wel eens gepoogd nesten weg te 
branden, maar hier zijn risico’s aan 
verbonden. Door het opzuigen van de 
nesten worden zowel de rupsen als de 
nesten met de aanwezige brandharen 
efficiënt verwijderd. Deze methode 
neemt alle aanwezige hinder meteen 
weg. Het is echter ook de meest 
arbeidsintensieve bestrijdingsvorm. 
Als de rupsen even talrijk als de 
voorbije jaren aanwezig zijn, worden 
bestrijdingsfirma’s overbevraagd. 
Stad Hoogstraten heeft daarom nu 
reeds een bedrijf hiervoor aangesteld. 
Uiteraard willen we eerst inzetten op 
de meest hindergevoelige plaatsen 
waar mensen en kinderen langere tijd 
doorbrengen zoals De Mosten, scholen, 
speelpleintjes en rond zitbanken. 
Plaatsen waar bijna geen mensen 
langskomen of die gemakkelijk via een 
alternatieve route kunnen vermeden 
worden, zullen niet behandeld worden.

Stimuleren van 
natuurlijke vijanden 
Studies hebben aangetoond dat 
natuurlijke vijanden in staat zijn om 
de hinder van de processierupsen weg 
te nemen. De rupsen blijven dan wel 
aanwezig maar in kleinere aantallen 
waardoor ze niet tot hinder leiden.  
Inzetten op natuurlijke vijanden is dus 
een effectieve preventieve methode. We 
willen extra inzetten op het stimuleren 
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Sinds 12 maart zijn de locaties van het 
lokaal dienstencentrum (Hoogstraten, 
Meersel-Dreef en Meerle) tijdelijk 
gesloten om de verspreiding van het 
coronavirus in te dijken. We kunnen 
dus momenteel niet samenkomen 
om gezellig met elkaar te eten, 
koffie te drinken, de krant te lezen, 
groepsactiviteiten of -uitstappen te 
doen, vormingen te volgen, enzovoort. 
Wanneer we het dienstencentrum terug 
kunnen openen, weten we nog niet 
op het moment dat dit info’zine wordt 
gedrukt. Alle informatie is immers 
veranderlijk: ze wordt dag per dag 
bekeken en wijzigt voortdurend. Maar 
hoewel onze deuren dicht zijn,  vinden 
wij het belangrijk om er voor onze 
gebruikers te zijn. 

Als jij niet tot het lokaal dienstencentrum kan komen, komt het 
lokaal dienstencentrum naar jou. Gedurende de coronacrisis, 
m.a.w. tot de deuren van het lokaal dienstencentrum terug 
open gaan, zullen we vanaf juni maandelijks een ‘doe-het-zelf 
dienstencentrumkrant’ verspreiden waarbij het aanbod van 
het lokaal dienstencentrum tot bij je thuis wordt gebracht. 

Leuke thuisactiviteiten
Vanaf juni plannen we dus om 
te starten met een ‘doe-het-zelf 
dienstencentrumkrant’. Vanuit 
het dagelijks aanbod van het 
dienstencentrum wordt bekeken 
hoe we maandelijks ontmoeting, 
activiteiten, ontspanning, informatie 
en diensten tot bij de gebruikers thuis 
krijgen. Via leuke tips en doe-het-zelf 
activiteiten kan je aan de slag. Zoals 
bijvoorbeeld de woordzoeker (zie 
hiernaast), een kruiswoordraadsel, 
bewegingsoefeningen, mandala’s, 
smulnamiddag ijsjes of pannenkoeken, 
grootlettergedichten, enz. Bij al deze 
activiteiten moet je weten: je bent niet 
alleen. Medegebruikers doen vanuit 
hun eigen ‘kot’ met jou mee. 

Wil je graag een ‘doe-het-zelf 
dienstencentrumkrant’ ontvangen? 

Bel naar 03 340 16 30. 

LDC Stede Akkers Doe-het-zelf
Dienstencentrum
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Doe-het-zelf
Dienstencentrum

Meldpunt voor hulpvragen
Naar aanleiding van de coronamaatregelen is vanaf 18 maart een centraal meldpunt voor hulpvragen in 
werking. Inwoners kunnen er terecht voor onder andere hulp bij boodschappen, maaltijden aan huis of 
gewoon een gezellige babbel. Op verzoek tappen we zelfs een leuke mop. Heb je hulp nodig of ken je 
iemand die hulp nodig heeft? Contacteer het meldpunt. Naargelang je vraag zoeken we samen naar een 
gepaste en nabije oplossing op maat. 

Het meldpunt is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur 
(op vrijdag tot 15.30 uur) Tel. 03 340 16 30 | Mail. hulpvragen@hoogstraten.be

Heb je de oplossing gevonden? Het antwoord wordt bekend gemaakt in het volgende info’zine. Wil je kans maken op een leuke prijs? Geef je 
antwoord telefonisch door tot uiterlijk 8 mei 2020 (15.30 uur) via 03 340 16 30. En wie weet win jij een etentje voor twee personen in het Lokaal 
Dienstencentrum. Dit kan op een werkdag in het middagrestaurant in Hoogstraten of het dorpsrestaurant in Meerle (als die weer open zijn).

Woordzoeker
Om je een voorproefje te geven van de ‘doe-het-zelf dienstencentrumkrant’, vind je hier een woordzoeker met kernwoorden 
van het dienstencentrum. 

Oplossing
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nu de grenzen tastbaar zijn 

nu de grenzen tastbaar zijn
en containers ons tonen
tot hier en niet verder

nu de muren van ons huis
langzaam oprukken
tot je het strijdveld
van de winkel betreedt

weet, je bent niet alleen
wanneer de echo van een applaus
jouw paleis bereikt
omstreeks acht uur

en hoewel een aanraking
tussen jou en ik onbereikbaar is
zijn we nog nooit zo dicht
bij elkaar geweest 

jullie stadsdichter 
Michiel Van Opstal

www.hoogstraten.be/samentegencorona


