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Ik ben een van de meest ervaren schepenen in het Hoogstraatse 
schepencollege. Ik zit al ruim 30 jaar in de gemeenteraad en ben 12 
jaar schepen van openbare werken geweest in de periode 2000-
2012. Nu heb ik het geluk om deze functie weer uit te oefenen, al 
heet dat nu modieus schepen van stadsprojecten en –patrimonium. 
Bij mijn terugkeer in het stadhuis heb ik gezien dat er veel dingen 
zijn veranderd.

t

BESTE LEZER

Als nieuwe schepen van stadsprojecten en -patrimonium heb ik 
de eer om het voorwoord te mogen schrijven voor dit vakantie-

-Info’zine. Namens de burgemeester en alle leden van het 
schepencollege wens ik je een deugddoende vakantie waarin je je 

batterijen terug kan opladen. Geniet ervan met volle teugen.

Het zal geen vakantie zijn zoals je gewend bent, want er zijn nog 
heel wat coronabeperkingen van kracht. Het zou best kunnen dat 

je vertrouwde vakantie-adres in het buitenland niet bereikbaar 
is. Mag ik je dan aanraden om je blik ook eens op eigen land 
te richten, en misschien zelfs naar onze eigen gemeente? Er 

zijn hier zoveel boeiende verhalen te ontdekken, zoveel plekjes 
te bezichtigen die je nog niet kent. Vakantie draait niet om de 

plaats waar je vertoeft, maar wel om het genot om met je eigen 
gezin, familie en vrienden samen te zijn. Even die werkstress 

vergeten en ontspannen. En dat kan je uitstekend hier. Een 
gezellig terrasje pakken, eens goed gaan eten, een heerlijk 

fietstochtje … Je moet het echt niet ver gaan zoeken. Ik heb de 
voorbije maanden met mijn mountainbike tochten in Hoogstraten 

gemaakt van 100 kilometer of meer zonder buiten onze grenzen 
te komen. En… fantastisch mooie plekjes gezien. Misschien 
kan de herontdekking van Hoogstraten en zijn dorpen jouw 

vakantieherinnering worden?

In dit magazine leggen wij je uit hoe Hoogstraten er uit zal zien 
tijdens de vakantiemaanden van 2020. Hoe zal de dienstverlening 

van het stadhuis eruit zien? Welke activiteiten kan je weer 
beoefenen in de lokale dienstencentra in Hoogstraten, Meerle 
en Meersel-Dreef? Hoe zit het met de bibliotheek, het stedelijk 

museum, het gemeenschapscentrum? Wat kan je wel en niet 
verwachten bij onze winkeliers en horeca-ondernemers?  We 

vertellen je het zo duidelijk mogelijk. Het was immers de voorbije 
maanden niet altijd simpel om de voortdurend wijzigende 

richtlijnen te begrijpen. We hopen dat deze bladzijden je daarbij 
een steuntje in de rug kunnen geven.

Ondertussen blijft het stadsbestuur werken aan het herstelplan 
voor Hoogstraten. We willen zo snel mogelijk met onze 

samenleving en onze economie weer op volle snelheid komen. 
Dat is belangrijk, want we willen dat onze ondernemingen kunnen 

blijven draaien, dat jij je job kan behouden, dat jouw vereniging 
kan blijven bestaan, kortom… dat jij je leven weer kan oppikken 

zoals je het gewend bent. Heel wat maatregelen zijn reeds in 
uitvoering, daar heb je de laatste weken via onze website, onze 

facebookpagina en de pers al veel over gehoord. We laten het 
tempo niet zakken tijdens de vakantiemaanden, we werken 

keihard door. Dat is de belofte die wij jou doen.

Veel leesplezier. 
Piet Van Bavel

Schepen van stadsprojecten en  -patrimonium
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Stadhuis & sociale dienst
Op dit moment is een bezoek aan het 
stadhuis enkel mogelijk op afspraak. Je 
kan je afspraak online maken op onze 
website of telefonisch via 03 340 19 11.  
Je kan bij ons terecht op:
Maandag van 10.00 tot 12.30 uur 
                  van 16.00 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

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.

Lokaal dienstencentrum
Het lokaal dienstencentrum heropent 
geleidelijk. Per locatie zijn de 
mogelijkheden bekeken om elkaar terug 
te ontmoeten in een veilige omgeving:

• Hoogstraten
 Vanaf maandag 29 juni kunnen 

abonnees weer terecht op campus 

Stede Akkers voor hun maaltijden. 
Nog niet in de vertrouwde cafetaria, 
maar wel tijdelijk in de leslokalen van 
het dienstencentrum. 

 De kapster en schoonheidsspecialiste 
zijn terug actief op Campus Stede 
Akkers. Vanaf 6 juli kan je als 
bezoeker buiten de campus een 
afspraak boeken. Activiteiten die in 
openlucht kunnen plaatsvinden, zijn 
eerst opgestart. Na verloop van tijd 
zullen we dit aanbod uitbreiden. 

• Meerle
 Vanaf dinsdag 7 juli herstart 

het lokaal dienstencentrum zijn 
activiteiten terug in de refter van 
Vrije Basisschool De Klimtoren. Uit 
veiligheid zal de koffiekrant voorlopig 
doorgaan zonder kranten en dopen 
we deze activiteit tijdelijk om tot 
‘buurtbabbel’. Inschrijven voor het 
dorpsrestaurant en de activiteiten 
kan tot een week op voorhand. 

• Meersel-Dreef 
 Vanaf vrijdag 3 juli wordt de 

wekelijkse koffiekrant terug 
opgestart in het zaaltje bij taverne 
De Zevenster. Al spreken we ook hier 
in de tussentijd over ‘buurtbabbel’, 
omdat er nog geen kranten aanwezig 
zullen zijn. 

Wil je graag meer info? Raadpleeg de 
maandelijkse Centrumkrant, de website 
of de Facebookpagina van LDC Stede 
Akkers. Je kan ook rechtstreeks contact 
opnemen met de centrumleiding via 
03 340 16 30 of dienstencentrum@
hoogstraten.be.

Woonzorgcentrum 
Stede Akkers
Sinds kort mag je met je kennis of 
familielid in het woonzorgcentrum een 
wandeling maken. Het stadsbestuur 
wil absolute prioriteit geven aan 
de gezondheid en veiligheid van 
de bewoners en medewerkers. 
Vandaar dat bezoek binnenshuis 
nog niet mogelijk is, maar het 
maken van een wandelingetje kan 
ondertussen weer wel. Daarnaast zet 
het woonzorgcentrum ook sterk in op 
digitaal contact.

Wil je graag contact opnemen met het 
woonzorgcentrum? De onthaalbalie 
is momenteel gesloten, maar de 
medewerkers helpen je telefonisch 
of via mail graag verder. Je kan hen 
bereiken op volgende tijdstippen:
Maandag tot donderdag: van 09.00 tot 
12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Onze 
dienstverlening
t i j d e n s  d e  z o m e r

BESTUUR
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Vrijdag en zaterdag: van 09.00 tot 12.00 
uur en van 13.00 tot 15.30 uur.

Contactgegevens:
Tel:  03 340 16 00
onthaal.stedeakkers@hoogstraten.be

Bibliotheek
Je kan weer terecht in de 
hoofdbibliotheek van Hoogstraten. 
In de deelgemeentes werken de 
uitleenposten momenteel nog als 
afhaalbibliotheek. Wil je graag gebruik 
maken van de uitleenmogelijkheden van 
de afhaalbib? Dan kan je hiervoor een 
mailtje sturen naar de desbetreffende 
uitleenpost.

Voor de meest recente info over de 
openingsuren, surf je naar de website 
van de bibliotheek:  
www.hoogstraten.be/bibliotheek. 
In juli en augustus moet je rekening 
houden met een aantal sluitingsdagen. 
De bib is gesloten op zaterdag 11 juli, 
dinsdag 21 juli en zaterdag 15 augustus. 

De bibvrijwilligers genieten ook 
van een welverdiende vakantie. In 
juli en augustus kan je dus niet in 
de voormiddag in de BiB terecht, 
maar in september start een nieuw 
Koffiekrantjaar met een heerlijke 
feestweek. We kijken er al naar uit. 

Toerisme Hoogstraten
Vanaf heden mogen we weer een of 
meerdaagse uitstappen maken in het 
binnen- en buitenland. Wil je deze 
zomer graag een uitstap maken dichtbij 
huis? Kom dan zeker eens langs bij 
Toerisme Hoogstraten voor leuke tips. 
Toerisme Hoogstraten is sinds 8 juni 
terug geopend.

Openingsuren:
• maandag t.e.m vrijdag van 
 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 

16.00 uur
• Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en 

van  13.00  tot 16.00 uur
• Zondag van 10.00 tot 14.00 uur. 

Contact:
Tel: 03 340 19 55
E-mail: toerisme@hoogstraten.be

Stedelijk Museum
Ook het Stedelijk Museum kan je terug 
bezoeken. We vragen je wel vooraf 
te reserveren. Uit veiligheid voor alle 
bezoekers en medewerkers worden er 
max. 8 bezoekers toegelaten en kan 
je de tentoonstelling voor 30 minuten 
bezoeken. De toegang tot het museum 
is gratis.

Gemeenschapscentrum Hoogstraten
Op het moment van schrijven zijn alle culturele evenementen met publiek uit 
veiligheidsoverwegingen geannuleerd. De culturele sector zal in de komende 
weken geleidelijk aan terug heropstarten. Het Gemeenschapscentrum 
Hoogstraten hoopt binnenkort een mooi cultureel aanbod voor te stellen. 
Benieuwd naar wat het nieuwe culturele seizoen in petto heeft? Houd dan 
zeker de website van het Gemeenschapscentrum Hoogstraten in de gaten: 
www.hoogstraten.be/gchoogstraten

Je kan een bezoek reserveren 
telefonisch of via mail:
Tel: 03 340 19 80
Mail: museum@hoogstraten.be

Het Stedelijk Museum is geopend van 
woensdag tot en met zondag van 14.00 
tot 17.00 uur.

Recreatiedomein 
De Mosten
Recreatiedomein De Mosten biedt 
heel wat mogelijkheden voor een 
ontspannend dagje uit. Tijdens de 
zomermaanden is De Mosten dagelijks 
geopend.

Plan je binnenkort een bezoek aan 
De Mosten? Reservatie is verplicht. 
Meer info vind je in dit nummer op 
pagina 21. 

Contact:
Tel: 03 315 89 39
Mail: mosten@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be/demosten.
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H O O G S T R A T E N

Herstart
Met deze maatregelen brengen we 

Hoogstraten weer op kruissnelheid
In onze vorige editie informeerden we jou over de opstart van 

‘Hoogstraten herstart’. Dat is de naam van het relanceplan waarmee het 
stadsbestuur versterking wil bieden aan onze inwoners, ondernemers en 

verenigingen om de Hoogstraatse samenleving te herlanceren na de 
corona-lockdown. Er is de voorbije maand hard gewerkt door de werkgroepen 

om het relanceplan vorm te geven en er liggen heel wat voorstellen op tafel. De 
gemeenteraad wordt op 22 juni ingelicht over het globale plan. In de komende 

maanden worden de maatregelen omgezet in concrete besluiten.

In het relanceplan wordt er gefocust 
op drie werven: economie & toerisme, 
verenigingen en inwoners. Voor elke 
werf wordt ingezet op participatie en 
inspraak. Voor elk van deze werven 
wordt immers een klankbordgroep van 
‘stakeholders’ gecreëerd, die zowel 
ideeën kunnen lanceren als hun mening 
kunnen uitgeven over de voorstellen die 
in de werkgroep zijn ontstaan.

Uitgangspunten
Op het moment dat we dit schrijven 
is het nog niet mogelijk om elke 
maatregel tot in detail te beschrijven. 
We willen immers niet over één nacht 
ijs gaan. Voor sommige zaken zijn nog 
besprekingen met experts nodig of 
willen we extra inspraak van sommige 
bevolkingsgroepen.
We kunnen al wel enkele belangrijke 
uitgangspunten in de verf zetten:

• De allerbelangrijkste maatregel die 
het stadsbestuur heeft getroffen 
om Hoogstraten er weer bovenop 
te helpen is de beslissing om het 
meerjarenplan 2020-25 onverkort 
en zonder uitstel uit te voeren. Dit 
goed onderbouwde plan bevat 
fundamentele investeringen voor 
ruim 50 miljoen euro waarmee 

Hoogstraten op lange termijn 
duurzaam wordt verbeterd. Geen 
enkele van deze investeringen wordt 
geschrapt of zelfs maar uitgesteld. 
Ze leveren immers jobs en welvaart 
op voor de Hoogstraatse bevolking, 
van jong tot oud. De belangrijkste 
brengen we nog even in herinnering:
- De aanleg van een stadsplein en 

ondergrondse parking in de Gravin 
Elisabethlaan

- De bouw van een multifunctioneel 
zorggebouw ’t Gastenhuys

- De aanleg van een sportcentrum 
op de Wereldakker

- De bouw van jeugdlokalen op Den 
Dijk

- De bouw van een volwaardig 
cultuurhuis op de locatie van zaal 
Pax

- Investeringen in kinderopvang, 
jeugdwerking en ouderenzorg

• De maatregelen van Hoogstraten 
Herstart komen bovenop dit 
meerjarenplan en zijn specifiek 
bedoeld om op korte termijn de 
Hoogstraatse samenleving te 
herlanceren. Het stadsbestuur 
maakt hiervoor flink wat bijkomende 
financiële middelen vrij, maar 

bewaakt wel het evenwicht. Het is 
niet de bedoeling dat er lukraak 
geld wordt uitgedeeld, waardoor 
we de komende generaties zouden 
opzadelen met nieuwe schulden. 
We blijven bij ons engagement 
dat de schulden per inwoner niet 
boven het Vlaamse gemiddelde 
mogen uitstijgen. De maatregelen 
van Hoogstraten Herstart zijn dus 
in de eerste plaats faciliterend en 
ondersteunend. Ze bieden kansen 
en leggen verbindingen om zo 
doelgericht – in samenwerking 
met ondernemers, verenigingen en 
bevolking – oplossingen te bieden.

De voorstellen van werf 1
ECONOMIE & TOERISME
1. Er komt een actieplan om het 

toerisme naar Hoogstraten te 
stimuleren in de zomer van 2020 met 
extra mankracht en extra financiële 
middelen

2. Toerisme Hoogstraten wordt 
uitgebouwd tot VisitHoogstraten met 
een eigen website en app

3. We maken een nieuwe infogids 
‘Wegwijs in  Hoogstraten’ met 
contactgegevens van Hoogstraatse 
ondernemers en toeristische 
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hoogtepunten.
4. We verhogen de aantrekkingskracht 

van het winkelcentrum en 
de dorpskernen door nieuwe 
infrastructuur te plaatsen en 
subsidies toe te kennen voor 
evenementen.

5. We ontwikkelen nieuwe toeristische 
arrangementen.

6. We rollen een meerjarig marketing
     plan uit voor De Mosten.
7. We ondersteunen de heropening 

van de Hoogstraatse horeca door 
uitgebreidere terrassen toe te laten in 
de zomer van 2020.

8. We creëren een ondernemersloket dat 
een aanspreekpunt  vormt voor alle 
lokale ondernemers

9. We bouwen een 
samenwerkingsplatform online èn 
offline, waarop alle Hoogstraatse 
ondernemers elkaar kunnen 
ontmoeten.

10.We introduceren de Zomer van de 
Korte Keten met evenementen en 
activiteiten die lokale producenten 
van duurzaam voedsel promoten.

11.We stimuleren de lokale handel 
o.a. door digitalisering van de 
Hoogstraatse cadeaubon.

12.Fiscale maatregelen: 
• Gedeeltelijke kwijtschelding van 

concessies, erfpachten en huren 
waar de stad of het OCMW 

    eigenaar is
• Verkorten van de betalingstermijn 

aan leveranciers van de stad van 30 
naar 15 dagen

• Vrijstelling van belastingen in 2020 
voor:
- belasting op openhouden na 

sluitingsuur 
- belasting terrassen 

• Vrijstelling van heffing in 2020 voor: 
- retributie ambulante handel  
- retributie standplaatsen markt 

De voorstellen van werf 2
VERENIGINGEN
1. Stad Hoogstraten betaalt de 

sectorale werkingssubsidies aan 
verenigingen uit op basis van 
de aanvragen van 2019, zodat 
voor de verenigingen, die hun 
werking moesten aanpassen 
door corona, het subsidiebedrag 

gegarandeerd blijft.  Deze sectorale 
werkingssubsidies worden vroeger 
dan normaal (reeds in september) 
uitbetaald om verenigingen 
financiële ademruimte te geven. 

2. Gebuurten kunnen uitzonderlijk 
een aanvraag indienen voor 
buurtfeestsubsidies voor een 
tweede gebuurtefeest (voor de 
periode tot 31 december 2020). 
Hiervoor wordt een vereenvoudigde 
aanvraag opgesteld.

3. De stad compenseert een aantal 
kosten die verenigingen hebben 
gemaakt voor evenementen die in 
2020 niet zijn kunnen doorgaan als 
gevolg van de coronamaatregelen

4. De stad Hoogstraten versterkt 
en verbreedt in 2021 de 
projectsubsidies aan verenigingen. 
Daarvoor zullen de verschillende 
projectsubsidiereglementen 
worden herwerkt naar één 
reglement voor alle verenigingen.

5. De stad zal eenmalig het 
percentage pre-financiering voor 
infrastructuursubsidies verhogen 
van 70% naar 100% en het 
reglement pragmatisch toepassen.

6. Hoogstraatse verenigingen 
krijgen een compensatie voor 
personenvervoer van en naar het 
jeugdkamp en voor infrastructuur 
die noodzakelijk is om te kunnen 
voldoen aan de coronarichtlijnen 
op de jeugdkampen voor de zomer 
van 2020.

7. Huurgelden, erfpachtvergoedingen 
en vergoedingen voor 
verenigingen voor het gebruik 
van gemeentelijke infrastructuur 
worden kwijtgescholden voor de 
periode vanaf 1 maart tot wanneer 
verenigingen terug gebruik kunnen 
maken van hun infrastructuur. 

8. De stad Hoogstraten geeft uitstel 
van betaling voor lopende renteloze 
leningen aan verenigingen. 

9. De stad Hoogstraten maakt deze 
zomer de toegang tot de Mosten 
gratis voor de verenigingen die in 
verenigingsverband De Mosten 
willen bezoeken. 

10.Elke vereniging krijgt van de stad 
een ‘Hoogstraten Herstart’-code 
waarmee ze in de periode vanaf 1 
september 2020 tot 31 augustus 

2021 voor één activiteit gratis 
gebruik kunnen maken van de 
uitleendienst. 

De stad Hoogstraten organiseert 
een nieuwe bevraging van de 
verenigingen in augustus en een nieuwe 
klankbordgroep in augustus om te 
bekijken of bijkomende maatregelen 
nodig zijn. 
 
De voorstellen van werf 3.
INWONERS
De maatregelen van de werven 
‘economie & toerisme’ en ‘verenigingen’ 
komen uiteraard niet enkel deze 
bevolkingsgroepen ten goede. Alle 
inwoners van onze stad profiteren 
ervan. Maar het stadsbestuur is ervan 
doordrongen dat er niemand uit de boot 
mag vallen, dat alle problemen in kaart 
moeten worden gebracht. 

Daarom is er ook een werf ‘inwoners’ 
opgestart. Misschien zijn er immers 
noden die momenteel onvoldoende 
gekend zijn. Het stadsbestuur wil 
daarom een grondige en brede 
bevraging doen bij haar inwoners. 
Tijdens de zomermaanden worden 
er 1.500 Hoogstratenaren op een 
wetenschappelijke manier geselecteerd 
voor deze bevraging.  Die grondige 
consultatie van de inwoners moet 
tegen het einde van het jaar leiden tot 
een uitgewerkt pakket van concrete 
maatregelen.

Ondertussen zijn binnen de 
werf ‘inwoners’ reeds een aantal 
maatregelen beslist, die zeer snel 
konden worden uitgevoerd:
1. De stad schonk aan elke Hoogstraatse 

inwoner een gratis mondmasker met 
twee filters.

2. De stad ontwikkelde een 
informatiewebsite www.hoogstraten.
be/samentegencorona die de 
Hoogstratenaren continu op de 
hoogte houdt van de richtlijnen 
inzake corona.

3. De stad schenkt aan elk Hoogstraats 
gezin twintig vrijkaarten voor 
Recreatiedomein De Mosten (meer 
uitleg zie pagina 21).

Na de toelichting aan de gemeenteraad over Hoogstraten Herstart, maken wij de 
volledige inhoud van het relanceplan bekend op onze website www.hoogstraten.be.
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CORONA - WAT KAN WEL EN NIET

Wie kan, werkt
best thuis

Was vaak je 
handen met 

water en zeep

Geef
geen hand 
of knuffel

+12 jarigen houden 
1,5m afstand Draag een 

masker waar dit niet lukt.

Je kan met 10 personen per week 
contact hebben. Liefst wel met de 

nodige afstand

In groep kan je alles doen tot 10
personen (kinderen inbegrepen). Ook
bijvoorbeeld een restaurantbezoek.

Lagere en middelbare scholen zijn 
open. Elke school beslist zelf wat kan, 

vraag aan jouw school.

Alle sportactiviteiten kunnen weer
(trainingen en wedstrIJden).

Wel contactloos trainen.

Culturele activiteiten met zittend
publiek en op afstand tot 200

personen (bv. theater en bioscoop).

Zwembad Sportoase 
heropent onder  
voorwaarden.

De Mosten open 
onder voorwaarden. 
Vooraf reserveren.
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CORONA - WAT KAN WEL EN NIET
Ontmoet mensen
zoveel mogelijk

buiten.

Als je toch binnen
afspreek, verlucht 

de ruimte goed.

Wees extra voorzichtig met personen
uit risicogroepen (+65 jaar en 

mensen met chronische ziektes).

Stadhuis is open
en werkt op aspraak.

Cafés en restaurants
zijn open onder voorwaarden

(bv. afstand en tot 1u)

Deeltijds kunstonderwijs 
(IKO en AMWN) geeft 

1-op-1 onderwijs

Uitstappen
en reizen in

België kunnen.

Religieuze
diensten tot

100 personen.

Uitstappen en reizen
in Europa kunnen.

Elk land beslist nog zelf.

Zwembad Sportoase 
heropent onder  
voorwaarden.

Jeugdkampen
kunnen vanaf 1 juli

tot max. 50 personen.

Religieuze
diensten tot

200 personen.

Geen massa-
activiteiten
voor 31/8.
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SPEELPLEIN
Voor alle kinderen, die geboren zijn in 
2014 t/m 2008, is het speelplein in de 
zomervakantie op alle weekdagen open. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren 
kunnen kinderen nu ook op woensdag 
komen spelen op het speelplein. De 
voor en na-opvang zal deze zomer gratis 
op het speelplein gedaan worden door 
de animatoren van 7.00 tot 18.30 uur

Waar?  
Om de werking op een zo veilig 
mogelijke manier te organiseren 
hebben we gekozen voor drie locaties:
• Basisschool Spijker in Hoogstraten
• Parochiezaal ’t Trefpunt in Wortel
•  Lokalen van de tafeltennisclub in 

Minderhout (ook gekend als de 
noodkerk)

De werking wordt opgedeeld in drie 
bubbels van 46 kinderen/per week/
per locatie. Dit maakt dat we in totaal 
138 ‘unieke’ kinderen per week kunnen 
verwelkomen verspreid over drie 
verschillende speelpleinen.
Opgelet:
• Het is niet verplicht om elke weekdag 

naar het speelplein te komen, maar 
van zodra jouw kind één dag naar het 
speelplein komt, neemt het voor de 
rest van de week een plekje binnen 
deze bubbel in beslag.  Gelieve dus 
uit solidariteit met andere ouders 
en kinderen goed af te wegen hoe 
frequent en noodzakelijk de opvang 
is.

• Het is daarnaast ook niet mogelijk om 
binnen een week te af te wisselen in 

het aanbod. Dit betekent dat het niet 
mogelijk is om de speelpleinwerking 
te combineren met de kinderopvang 
van Ferm. Per week maak je een 
keuze van één bubbel.

ZOMERKAMPEN 2020
De zomerkampen gaan gewoon door 
zoals eerder gepland, maar uiteraard 
dien je rekening te houden met 
specifieke coronarichtlijnen.

Praktisch
• Inschrijven kan via hoogstraten.

ticketgang.eu
• Meer info: www.hoogstraten.be/

vrije-tijd/jeugd/vlieg-hoogstraten/
vakantie-hoogstraten/kampen

Jeugdhuis 
Mussenakker wint 

‘Franky 
kampeert’!
Eind februari, in een tijdperk 
waarin niemand had verwacht 
wat de komende maanden 
zouden brengen, ging naar goede 
gewoonte de Franky-wedstrijd van 
de Jeugdraad van Hoogstraten van 
start. Jeugdverenigingen konden 
zich inschrijven om mee te doen 
aan de wedstrijd waarbij we op 
zoek gingen naar de Franky. In de 
prijzenpot zat €500 die de winnaar 
vrij in zijn of haar jeugdwerking 
mag investeren.

KSA Hoogstraten, Plussers 
Hoogstraten, KSA Minderhout, 
Chiromeisjes Meer en Jeugdhuis 
Mussenakker streden voor 
de hoofdprijs en deden hun 
uiterste best om te achterhalen 
waar de Franky kampeerde. De 
jeugdverenigingen verzamelden 
tips en achterhaalden zo de 
6 verschillende locaties in de 
deelgemeentes. Daarnaast 
voerden ze uitdagingen uit om 
zo steeds dichterbij de Franky te 
komen en zijn kampeerlocatie 
te ontrafelen. Na 14 weken was 
de winnaar bekend;  Jeugdhuis 
Mussenakker ontdekte begin juni 
de kampeerplaats van de Franky. 
Een dikke proficiat. Ook bedanken 
we de andere enthousiaste 
deelnemers en wensen we alle 
jeugdverenigingen een mooie 
zomer en najaar toe!

JEUGD

De speelpleinwerking en 
de zomerkampen gaan door
 

Na heel wat denk -en puzzelwerk heeft het stadsbestuur het 
plan goedgekeurd om de speelpleinwerking en de kampen van 
de zomer 2020 op een veilige, maar vooral ook leuke manier 
te laten doorgaan. Je plaatsje dat je voor het speelplein of een 
kamp reserveerde blijft nog steeds geldig, je kan dus zeker 
zijn van je plekje!
Het aanbod van de stad ziet er, gezien de omstandigheden, 
wel een beetje anders uit:

Hoera! 

Hoera! Hoera! 
Hoera! 

Hoera! 

Praktisch
• Je kan inschrijven via 

hoogstraten.ticketgang.eu/ 
of ter plaatse bij Toerisme 
Hoogstraten  (Stadhuis - 
Vrijheid 149 - Hoogstraten).  

• Meer info: www.hoogstraten.
be/vlieg-hoogstraten-FAQ

VLIEG-UIT
Rekening houdend met de 

veiligheidsmaatregelen kunnen 
de dagactiviteiten van Vlieg-Uit 

voor kleuters en kinderen van de 
basisschool jammer genoeg niet 

doorgaan. 
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VERENIGINGEN

Voor de volgende elementen kan je  
voortaan kiezen voor thuisbezorging:  
• Nadars
• Podiumelementen
• Tenten 
• Dansvloer
• Een combinatie van bovenstaande 

met andere materialen

Deze aanvraag zal steeds digitaal 
moeten gebeuren. Dankzij de 
digitale aanvraag beschikt de 
technische dienst over alle nodige 
informatie en contactgegevens.  Het 
aanvraagformulier vind je op de 
website van de stad. Op die manier:
• kan de gebruiker steeds de 

beschikbaarheid controleren
• kan de gebruiker van alle elementen 

de kostprijs raadplegen
• kan de gebruiker een bevestiging 

van zijn aanvraag ontvangen
• kan de technische dienst op een 

efficiënte manier de aanvragen 
administratief verwerken en 
praktisch organiseren.

Het spreekt vanzelf dat je voor de 
bezorging van deze  grote materialen 
een (beperkte) retributie moet 
betalen. Haal je de materialen zelf 
af, dan is die retributie uiteraard niet 
verschuldigd. Bij levering (en ophalen) 
van materialen dient steeds een 
verantwoordelijke van de organisatie 
aanwezig te zijn.

• Je reserveert materialen online 
via de website van de stad op 
www.hoogstraten.be/aanvraag_
uitleendienst. Aanvragen gebeuren 
minimaal 14 dagen en maximaal 1 
jaar op voorhand.

• Bij het reserveren kan je onmiddellijk 
de beschikbaarheid van materialen 
voor de gewenste ontleningsperiode 
controleren. Na reservatie ontvang je 
een bevestiging.

• Je betaalt geen waarborg, maar 
draagt als een goede huisvader 
zorg voor de materialen. Bij verlies, 
diefstal of schade worden de kosten 
gedragen door de aanvrager. De 
nieuwwaarde van de ontleende 
materialen wordt bij de ontlening 
kenbaar gemaakt zodat de ontlener 
op de hoogte is van de maximale 
vergoeding bij verlies, diefstal of 
schade.

We hebben een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd in de werking van de 
uitleendienst. Verenigingen die een beroep doen op de uitleendienst, hebben vanaf 1 juli 2020 
de mogelijkheid om grote materialen te laten leveren. Vroeger dienden deze materialen altijd 
opgehaald te worden in het werkhuis van de stad. 

• Je kan bij reservatie kiezen voor 
levering of afhalen van materialen.
o Afhalen gebeurt op afspraak in het 

werkhuis van de stad (Industrieweg 
2) tijdens de werkuren van de 
technische dienst (van maandag 
tot donderdag van 8.00 tot 12.00 
en 12.30 tot 16.00 uur, op vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 
14.00 uur). Je meldt je hiervoor aan 
bij het loket van de uitleendienst.

o Levering gebeurt op afspraak van 
maandag tot donderdag van 8.00 
tot 16.00 uur en op vrijdag van 
8.00 tot 14.00 uur. Bij levering 
en terug ophalen van materialen 
is een verantwoordelijke (16+) 
van de organisatie aanwezig voor 
ontvangst van de materialen. Voor 
levering betaal je een retributie

     van €35. 
• Na afloop van de ontlening wordt de 

retributie gefactureerd. De prijzen van 
de ontleende materialen vind je bij de 
reservatie van materialen.

Hoe gebruik maken van de uitleendienst?
(vanaf 1 juli 2020)

Bij vragen of informatie over reservaties of materialen kan je 
de uitleendienst telefonisch contacteren 03 340 19 85.

Uitleendienst 
levert grote materialen thuis
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BERIHTEN

Glasdecoratiebedrijf 
Ayano uit Meer steunt de lokale
horeca en schonk aan de
café-uitbaters 3 000 unieke 
glazen, geïllustreerd met de 
skyline van onze stad. 

Een mooi steungebaar!

Goe bezig

Creatieve buurt  
Wie zich goed voelt in zijn wijk, voelt zich ook goed in zijn stad. 
Daarom stimuleren en steunen wij diverse buurtinitiatieven. 
Welke mogelijkheden zijn er?

Jouw straat of buurt in de kijker 
Daag je buren uit om creatief aan de slag te gaan en iets te maken om jouw straat 
of buurt positief in de kijker te zetten, bv. de mooiste stoel, een fotowedstrijd, 
een bebloemingsactie. Daarbij kan er in verschillende leeftijdsgroepen en/of 
in rubrieken worden gewerkt, bijvoorbeeld de mooiste, de meest creatieve, de 
grappigste, … De wedstrijd moet plaatsvinden in de periode van mei tot en met 
september. Het stadsbestuur biedt hiervoor gratis drukwerk en tot vier prijzen (met 
een waarde van 25 à 30 euro per prijs) voor de winnaars van de wedstrijd. Let op:  
Je aanvraag dient minstens één maand voor de wedstrijd te worden ingediend.

Vraag de infofolder aan bij de dienst samenleving | 03 340 19 59 | samenleving@
hoogstraten.be of surf naar www.hoogstraten.be/creatievebuurt.

De natuur is voor veel wandelaars 
de ideale plek om de hond mee uit 
wandelen te nemen. Niets leukers dan 
een stevige wandeling met de trouwe 
viervoeter. Dit houdt zowel baasje als 
hond in een optimale conditie. Honden 
zijn van harte welkom in de natuur, 
maar enkel aan de leiband.

In bossen en natuurgebieden moeten 
honden altijd aan de leiband. Dat is 
misschien niet zo prettig, maar wel 
noodzakelijk om de rust in de natuur 
te bewaren. Gelukkig zijn er ook 
hondenlosloopzones, waar honden 
naar hartenlust vrijuit kunnen lopen en 
ravotten zonder leiband. 

Loopt je hond 
toch niet aan de leiband? 
Dan kan de natuurinspecteur of 
boswachter een verslag of proces
-verbaal opstellen, waardoor je een 
boete kunt krijgen. Deze gaat van 70 
euro tot wel 350 euro bij herhaalde 
vaststelling

Fijne 
zomer

vakantie!
Op 18 mei mochten de Hoogstraatse 

scholen stapsgewijs terug 
opstarten. Wij willen alle leraren, 

directieleden, medewerkers en 
scholieren bedanken voor hun 

flexibiliteit. Dankzij jullie konden 
de scholen veilig heropstarten. 
Wij wensen jullie een meer dan 

welverdiende zomervakantie!

't zal wel zijn
Honden aan de lijn! 

w
ed

st
rij

d
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Kies een 

ook wanneer 
je zonnepanelen hebt!

Wil je opnieuw inschrijven voor de 
samenaankoop groene stroom? Ook dit jaar 
ondersteunt Hoogstraten haar inwoners. 
Onze dienst rond duurzaam en comfortabel 
wonen organiseert twee momenten waarop 
energieleveranciers met elkaar vergeleken 
kunnen worden via de Vtest – voor eigenaars 
van zonnepanelen, of om zichtzelf in te 
schrijven voor de samenaankoop groene 
stroom die in oktober plaats vindt. Op basis 
van deze tool en je laatste eindafrekening 
kunnen we zo samen bekijken welke 
energieleverancier interessant is voor jou. Van 
10 tot en met 14  augustus is er een extra loket 
geopend tijdens de openingsuren van het 
stadhuis voor eigenaars van zonnepanelen. 

Waarom enkel voor 
eigenaars van zonnepanelen? 
Voor energieconsumenten zonder 
zonnepanelen maakt het niet zoveel 
uit wanneer ze van energieleverancier 
veranderen, voor eigenaars van zonnepanelen 
is de timing bijzonder belangrijk. Je maakt 
de overstap best zo dicht mogelijk bij de 
jaarlijkse meteropname van je netbeheerder. 
Als je de leverancierswissel niet goed plant, 
riskeer je dat de tussentijdse afrekening een 
tekort of net teveel opbrengst – waarvan 
je dus niet profiteert – aangeeft en zo een 
vertekend beeld geeft. 

Voor energieconsumenten zonder 
zonnepanelen zullen we in de eerste week 
van oktober helpen met de inschrijving van de 
samenaankoop groene stroom.  
Wil je graag langskomen op één van deze 
momenten? Contacteer eerst de dienst wonen, 
omwille van de Coronamaatregelen is het 
mogelijks verplicht vooraf een afspraak te 
maken en is vrije toegang in het stadhuis niet 
mogelijk.

Praktisch:
Dienst wonen | 0474 49 00 56

groene 
energieleverancier

Fietsexamen
Als stadsbestuur willen we onze schoolgaande jeugd een verkeersveilige 
schoolomgeving bieden. We stimuleren alle kinderen om zoveel mogelijk met 
de fiets naar school te gaan.  Om scholen en ouders te ondersteunen, werd 
er in samenwerking met leerkrachten een fietsexamenroute uitgestippeld in 
het centrum van Hoogstraten. Het fietsexamen is een handige route om je 
zoon of dochter veilig en zelfstandig te laten fietsen in het verkeer. Op deze 
route komen allerlei moeilijkheden aan bod: voorrang van rechts, oversteken, 
afslaan, een rond punt nemen, ….In het zesde leerjaar zullen alle kinderen uit 
de acht Hoogstraatse basisscholen de route afleggen tijdens hun fietsexamen. 
We kunnen hierbij rekenen op de hulp van onze lokale politie en verschillende 
vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. 

Wat kan je doen als ouder?
Oefenen. Oefenen. Oefenen. De fietsroute is permanent bewegwijzerd. Je kan 
op elk moment je route inoefenen met je kind. Tijdens het examen starten en 
eindigen de leerlingen in de dokter Versmissenstraat, maar je kan in principe 
op elk punt in de route starten.

Overeenkomst over de Pax
Op 28 mei werd de erfpachtovereenkomst getekend voor zaal Pax. Een belangrijke, nieuwe stap richting het Cultuurhuis. De ambitie voor het nieuwe cultuurhuis is groot en afgestemd op maat van Hoogstraten. Het nieuw te realiseren gebouw moet alle ruimte bieden aan onze inwoners en de vele verenigingen om hun creativiteit de vrije loop te laten. We streven naar een stedelijke huiskamer waar iedereen graag komt. Ook zullen er verschillende instellingen en stadsdiensten hun onderkomen vinden: het gemeenschapscentrum, de hoofdbibliotheek met makerspace, de Academie voor Muziek en Woord Noorderkempen en Toerisme Hoogstraten. 

'Vive La Vie', de nieuwe talkshow van Karl Vannieuwkerke, houdt 
op 13 juli halt in het Begijnhof. Een uitstekende keuze van de 
programmamakers, als je het ons vraagt. Stem af op Eén en geniet 
zowel van de gasten als van het stemmige decor van ons stukje UNESCO 
Werelderfgoed.

Karl komt naar Hoogstraten
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Hoogstraten heeft sinds 2014 een 
stedenband met de Afrikaanse 
gemeente Za-Kpota in Benin. In 2018 
lieten we acht jongeren naar Za-Kpota 
vertrekken op inleefreis. Ze kregen 
de kans om daar samen te leven en 
te werken met leeftijdsgenoten. De 
jongeren organiseerden in Hoogstraten 
een aantal acties en werkten samen met 
de Beninese jongeren een toneel uit 
voor de bevolking van Za-Kpota. Tijdens 
dit toneelstuk stond de sensibilisering 
rond kinderrechten centraal. 

In september dit jaar zou opnieuw 
een delegatie Hoogstraatse jongeren 
vertrekken naar Za-Kpota, maar het 
coronavirus gooide roet in het eten. Niet 
getreurd, want uitstel is geen afstel! 
We besloten immers de jongerenreis 
te verzetten naar 2021. Anke, Janneke, 
Jinse, Laura, Maartje, Marieke, Thaïs en 
Tuur werden geselecteerd om mee te 
gaan. Deze acht Hoogstraatse jongeren 
zijn tussen de 18 en 21. Ook in Za-Kpota 
werden acht jongeren geselecteerd in 
dezelfde leeftijdscategorie.  

Samen met de jongeren en met de 
jongerenorganisatie ASEZ in Za-Kpota 
werd afgesproken om van start te gaan 
met een virtuele reis. Dit wil zeggen 
dat de Hoogstraatse jongeren en de 
jongeren uit Za-Kpota aan dezelfde 
acties zullen werken, maar elk in eigen 
dorp. De jongeren gaan zo samen 
virtueel op stap en leren elkaar beter 
kennen. Tot slot wisselen ze hun 
ervaringen en ideeën met elkaar uit via 
internet, video’s en whatsapp.

De jongeren uit Hoogstraten maakten 
reeds met elkaar kennis. Ze konden 
zich voorstellen aan elkaar en de dienst 
mondiale samenwerking gaf nog wat 
extra info over de mogelijke indeling 
van het jaar. Veel jongeren waren heel 
enthousiast om actief te starten met 
de virtuele reis, maar we besloten hen 
eerst te laten concentreren op hun 
examens. Vanaf juli zullen we weer met 
de groep van start gaan. Hoewel het dus 
nog even stil is en de prioriteiten even 

op andere zaken liggen, zal je hen het 
komende jaar zeker nog terugzien.
 
Volg hun acties op de blog van de 
stedenband: 
www.stedenbandhoogstraten.blogspot.com/

Corona in Benin
 
Ook in Benin brak het coronavirus 
door. Eind mei waren er 243 gevallen 
bekend. Dit relatief lage aantal is 
mogelijks te wijten aan de jonge 
bevolking van het land of aan de 
beperkte testcapaciteit. 

Net als in België werd een groot deel 
van het openbare leven afgesloten. 
Cafés en gebedshuizen moesten 
hun deuren sluiten en ook de 
grote steden werden afgesloten 
voor buitenstaanders. Deze 
maatregelen werden ondertussen 
terug versoepeld. Toch heeft het 
coronavirus een grote impact op 
het openbare leven. Veel inwoners 
hebben geen werk meer of zien 
hun inkomsten dalen aangezien de 
verkoop van hun producten afneemt.

De samenwerking tussen 
Hoogstraten en Za-Kpota blijft via 
de virtuele weg verlopen op dit 
moment. In het gemeentehuis van 
Za-Kpota werden ook maatregelen 
getroffen om zich te kunnen houden 
aan de social distancing regels. De 
lokale verkopers in Za-Kpota zien 
de verkoop van appelsienen dit 
jaar al afnemen, aangezien kopers 
vanuit Nigeria en Burkina Faso niet 
meer de grens over kunnen. Grotere 
opkopers stoppen niet meer aan 
de marktplaatsen en de verkopers 
blijven met veel overschotten achter. 
De belangrijke marktplaatsen in de 
gemeente werden wel voorzien van 
watertonnen, zeep en handgels om 
de hygiëne te bewaken.

Virtuele reis naar 

Za-Kpota
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De 35ste editie van de 
Hoogstraatse stratenloop 
was een groot succes!
Op 10 juni konden we helaas geen startschot geven aan het stadhuis voor 
de 35ste editie van de Hoogstraatse stratenloop. Onze sportdienst en 
sportraad bedachten een leuk alternatief: een stratenloop ‘vanuit uw kot’. 
En dat werd een groot succes! Meer dan 500 lopers hebben op 10 juni een 
virtuele stratenloop meegelopen. Er waren nachtraven, vroege vogels, late 
lopers ... ieder heeft op zijn manier er het beste van gemaakt. Samen zijn wij 
er in geslaagd er toch nog een feestelijke editie van te maken, daar zijn we 
ontzettend trots op. Dank je wel voor jullie deelname! 

De winnaars van de prijzen zijn ondertussen bekend gemaakt via Strava en 
via onze website: www.hoogstraten.be/stratenloop.  

Als gevolg van het verbod op 
evenementen tijdens de hoogdagen 
van de coronacrisis moest je de 
voorbije maanden de vertrouwde 
UiT-agenda missen in Info’zine. Ook 
bij het opmaken van de teksten van 
deze zomer-Info’zine kon nog niet met 
zekerheid worden gezegd wanneer 
er weer theatervoorstellingen, 
exposities of concerten kunnen worden 
georganiseerd. Als alles voorspoedig 
verloopt, mag dit misschien weer vanaf 
1 juli.

Het is verbazend hoeveel activiteiten 
en evenementen in een relatief ‘kleine’ 
stad als Hoogstraten op poten worden 
gezet. Maar het is ook verbazend om 
vast te stellen dat niet alle evenementen 
de publiciteit krijgen die ze verdienen. 
De allereerste voorwaarde om jouw 
evenement bekend te maken, is dat je 
jouw evenement ingeeft in de UiT
-databank.

Via de UiT-databank laat je een 
breed publiek kennismaken met de 
activiteiten van jouw vereniging. Ze 
verschijnen in tal van agenda’s in 
kranten, tijdschriften, op websites van 
steden en gemeenten en in de Uit in 
Hoogstraten-agenda in Info’zine. 

Zo geef je een activiteit in
1. Surf naar www.uitdatabank.be
2. Maak een account aan en geef je 

e-mailadres en wachtwoord in. Je 
krijgt meteen een e-mail met de 
bevestiging van je registratie. Krijgt u 
deze mail niet? Stuur dan een e-mail 
naar vragen@uitdatabank.be.

3. Log in met jouw e-mailadres en jouw 
paswoord. Vanaf nu kan je jouw 
activiteit gratis invoeren.

Vergeet tenslotte niet dat je enkel 
subsidies van de stad kan ontvangen 
voor jouw evenement, als je kan 
bewijzen dat je deze activiteit  hebt 
ingegeven in de UiT-databank.

Haal er alles uit

in HOOGSTRATEN
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SAMENLEVING

Onzekere toekomst 

Martine: “Sinds de coronamaatregelen 
krijgen meer mensen te maken met een 
onzekere toekomst. Dat gaat gepaard 
met stressgevoelens of soms zelfs een 
druk in de borstkas. 
En dat is een gevoel dat ik maar al te 
goed ken van vroeger. Vroeger stond ik 
er helemaal alleen voor met een kind 
van 1 jaar.
Als je met moeite de eindjes aan elkaar 
knoopt, is het moeilijker om het hoofd 
altijd koel te houden. Want rekeningen 
die zich opstapelen, zorgen voor een 
financieel en mentaal sneeuwbaleffect. 
Daar komt nog bij dat je tijdens 
nijpende kansarmoede geen geld over 
hebt voor afleidingen zoals Netflix of 
een goed boek. Gelukkig behaalde 
ik ondertussen enkele diploma’s 
en heb ik momenteel recht op een 
invaliditeitsuitkering. Die nieuwe 
situatie verlicht de druk al wat.”

Geen toegang tot uitjes
Martine: “Voor mij was wandelen 
echter sowieso al mijn enige uitstapje. 
Shoppen, restaurants, een koffietje 
met vrienden: dat zit er niet meteen 
in met mijn budget. En wanneer je 
minder vaak buiten kan komen, loert 
de sociale isolatie om de hoek. Mijn 
redding was dat ik twee andere mama’s 
leerde kennen op een evenement. Wij 
steunen elkaar en houden regelmatig 
contact. Als ik nu eens ziek ben of thuis 

vastzit, worden mijn boodschappen 
geleverd. Ik ben enorm dankbaar voor 
dat nieuwe netwerk. Bovendien babbel 
ik ook regelmatig met mijn ArmenTeKort 
buddy Anouk. De coronaperiode was 
heel hectisch voor haar, maar we 
sturen elkaar berichtjes. Binnenkort bij 
de versoepeling van de maatregelen 
nemen we de draad terug op.”

Mijn droom: meer empathie 
voor mensen in kansarmoede
Martine: “Ik hoop vurig dat deze 
periode iedereen meer bewust maakt 
van hoe kansarmoede voelt. Je kiest er 
niet voor en het kan iedereen overkomen 
bij onverwachte gebeurtenissen of 

Hoogstraten zoekt

BUDDY MARTINE VERTELT: “KANSARMOEDE VOELT ZOALS DE 
CORONAMAATREGELEN. ELKE DAG OPNIEUW.”

Martine heeft al anderhalf jaar een buddy en moest een tijd 
lang schrapen om te overleven. Ondertussen behaalde deze 
alleenstaande mama drie diploma’s en bouwde ze zelf een 
sociaal netwerk uit. Toch voelt de coronaperiode voor haar niet 
anders aan dan haar dagelijks leven tot dan. Lees hieronder 
haar getuigenis.
 “Van sociale isolatie tot verstikkende stress: ik hoop dat 
iedereen zich nu bewust is van hoe armoede aanvoelt.”

buddies 

catastrofes.  Een toekomst met meer 
empathie en aandacht voor mensen 
in kansarmoede breekt nu aan. Het 
financiële is maar éen aspect, respect 
en sociaal contact maken ook zoveel 
verschil. Daarom geloof ik ook in de 
buddywerking van ArmenTeKort.”

 
Ben je maatschappelijk 
geëngageerd? 
Wil jij samen met ons (kans)
armoede de wereld uit helpen? 
Ben je sociaal aangelegd en wil 
je door middel van een goede 
babbel, wandelen, koken, iemand 
in (kans)armoede uit de nood 
helpen? Zie je het zitten om 
iemands buddy te worden? Dan 
zijn wij naar jou op zoek!
We zoeken nog heel wat buddy’s 
voor de regio Hoogstraten, 
Rijkevorsel en Merksplas. Je kan 
deze zomer al met de opleiding tot 
buddy starten.
Je kan je inschrijven voor een 
online infosessie op www.
armentekort.be. 
In minder dan één uur tijd leer je:
• Hoe (kans)armoede leeft in 

jouw stad
• Waarom buddy’s belangrijk zijn 

in onze samenleving
• Hoe het buddytraject verloopt

 Praktisch:

 Suzy Maes – 0475 46 42 11
 suzymaes@armentekort.be
 Sarah Ostyn
 sarah.ostyn@blenders.be
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BIB

#TIPVANDEBIB
"Ik ben op zoek naar een literaire parel", "Heb 
jij onlangs nog een goed boek lezen?", "Ik heb 
de boeken van “De zeven zussen” gelezen. Is 
er nog zo iets?". Er zijn van tal van situaties 
waarin je zin hebt om te lezen, maar in het grote 
bibaanbod niet onmiddellijk het boek vindt dat je 
volledig aanspreekt. Daarom bundelt de bib haar 
kijk-, lees- en luistertips op de Instagrampagina 
bibhoogstraten: www.instagram.com/
bibhoogstraten. 
Heb je zelf een leuke vakantietip? Mail een foto 
en een korte toelichting naar bibliotheek@
hoogstraten.be. Dan delen we je tip met veel 
plezier op onze pagina.

REISPAS VOOR 
KINDEREN EN JONGEREN
Ben je tussen 3 en 18 jaar en heb je zin om 
onbekende oorden te verkennen? Haal dan vanaf 
1 juli een reispas in de bib. Je leest zes boeken die 
elk iets te maken met een van de bestemmingen 
die op je pas staan. Per gelezen boek krijg je in de 
bib een stempel op je reispas. Als deze volledig 
vol is, breng je hem in de bib binnen. Zo maak je 
kans op een mooie prijs van Iedereen Leest.

ZOMERFILMS
Reizen is momenteel wat lastiger of soms zelfs 
onmogelijk, maar dat betekent niet dat je ook 
prachtige beelden en boeiende avonturen uit 
het buitenland moet missen. De wereldfilms van 
MOOOV nemen je immers mee op een verrijkende 
trip naar Mexico, Afghanistan of de vroegere DDR.
Ook bij de jeugd vind je heel wat topfilms zoals 
Rosie & Moussa, Cloudboy en A monster calls.  
Ga eens op ontdekkingsreis in de bibcatalogus en 
trek zo de wijde wereld in.

Blijf jij deze zomer thuis? 
Of lukt het je toch om er in 

binnen- of buitenland op uit 
te trekken? 

Op zich maakt het niet zoveel 
verschil want om het even 
waar je bent, is een boek 
welgekomen gezelschap.

 
Of gaat je voorkeur uit naar 

een film of passende muziek? 
Hierbij alvast enkele tips voor 

een geslaagde zomer op je 
ultieme bestemming: de BiB!

© Eleni Debo | Iedereen Leest
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Culinair Fietsen
Met de culinaire fietsroute rijd je een heerlijk menu 

tegemoet. En dit mag je letterlijk nemen: elke gang word 

je telkens in een andere horecazaak op de fietsroute 

voorgeschoteld.

Voor deze editie van de culinaire route werd de route 

opnieuw aangepast en houd je halt in enkele nieuwe 

horecazaken. De culinaire fietsroute loopt van 2 juli tot en 

met zondag 27 september. Je vertrekt in Hoogstraten of 

Baarle-Hertog/Nassau. Dit jaar zijn er zelfs twee routes, 

eén route vanuit Hoogstraten en één vanuit Baarle Hertog/

Nassau. Vooraf reserveren is noodzakelijk bij Toerisme 

Hoogstraten of Baarle Hertog/Nassau. Je kan de route 

fietsen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 

Wandelen
Niet alleen op culinair niveau, maar ook op het 

gebied van bier heeft Hoogstraten haar plaats op de 

streekspecialiteitenkaart verdiend. Deze zomer worden 

er opnieuw culinaire bierwandelingen georganiseerd. 

Dit unieke ‘beer & food’ concept neemt je mee voor een 

ontspannende, gezellige avond met familie, vrienden of 

collega’s. Je proeft vijf pittige bieren gecombineerd met een 

smaakvol driegangenmenu. Een exclusief proefglas maakt 

de ervaring compleet. Tijdens de wandeling toont onze 

eigen Hoogstraatse biersommelier je de wondere wereld 

van bier: je leert bier proeven, schenken, bier combineren 

met gerechten, … kortom: de gehele biergastronomie wordt 

op een professionele manier ontrafeld.

De data worden later nog gecommuniceerd. Op voorhand 

reserveren is noodzakelijk bij Toerisme Hoogstraten. De 

kostprijs is 60 euro per persoon.  

Tips voor een heerlijke zomer!
Ga jij deze zomer voor een vakantie dichtbij huis? De omgeving van Hoogstraten biedt heel wat leuke 
plekken en activiteiten voor een zomers vakantiegevoel. We geven je graag enkele tips: 

Zoektochten
Tijdens de zomermaanden presenteren verschillende Hoogstraatse verenigingen hun jaarlijkse 
fiets- en/of wandelzoektocht. Aan de hand van een brochure vol leuke vragen en foto’s kan je op 
ontdekkingstocht doorheen Hoogstraten en omstreken. Leuk voor kinderen én volwassenen.

Ook Toerisme Hoogstraten werkte een kinderzoektocht uit: ‘Speuren langs het kasteel van 
Hoogstraten’. Zet je speurneus op en kijk goed rond! Je maakt een leuke wandeling van 
ongeveer vijf kilometer en onderweg is er ook even tijd gemaakt om tot rust te komen, te spelen 
en als je wil, kan je zelfs ook nog picknicken. Je vindt de deelnameformulieren bij Toerisme 
Hoogstraten.
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Hoogstraten in 
groenten & bloemen 
Vol energie stonden VVV Hoogstraten en het stadsbestuur klaar voor 
de aftrap van Hoogstraten in groenten & bloemen editie 2020.  Dit 
jaar namen we met veel dankbaarheid afscheid van ontwerpers Jan De 
Ridder en Tania Huyghe. Tom De Houwer zal als lead-ontwerper vanaf 
heden groenten & bloemen in Hoogstraten ondersteunen. Ook kregen 
we versterking van een nieuwe projectcoördinator: Ann Leemans, 
bekend als voorzitter en productieleidster van vzw LA:CH (Gelmel, 
1814, Blauw, Nieuwjaarsconcerten). 

Er was intussen al een hoop werk verzet door Tom, zijn cursisten, het 
VVV en de stadsdiensten om alles in gereedheid te brengen voor de 
opstart van editie 2020. Maar meteen stond deze vernieuwde ploeg 
voor een uitdaging: Covid-19 en daarmee gepaard het annuleren van 
verschillende grote zomerevenementen. Na veel overleg binnen de 
VVV, met de betrokken partijen en in nauwe samenwerking met de 
Stad werd midden mei de beslissing genomen om het evenement 
niet in de gekende vorm te laten doorgaan. Alle betrokkenen kwamen 
overeen dat ze geen risico's wilden nemen en iedereens veiligheid 
en gezondheid voorop wilden stellen. Denk ook aan Zundert dat in 
maart al besliste om de bloemencorso niet te laten doorgaan en aan 
Loenhout dat de Corso 2020 veel kleinschaliger aanpakt.  

Toch werd er in Hoogstraten ook gezocht naar een waardig 
vervangprogramma. Tom De Houwer kwam met een idee dat de 
hele ploeg meteen charmeerde. Het wordt geen Hoogstraten in 
groenten & bloemen zoals we het kennen, het hoogtepunt wordt geen 
tentoonstelling op de Vrijheid, maar er staat wel heel wat te gebeuren 
en iedereen die wil, zal het te zien krijgen. De editie 2020 wordt 
opgevat als een eenmalig project rond het thema verbondenheid en 
wordt zoals je al begreep voor één keer over een totaal andere boeg 
gegooid. VVV Hoogstraten en het stadsbestuur sloegen daarvoor de 
handen in elkaar en stellen samen met ontwerper Tom de Houwer én 
met de vrijwilligers het eindproduct voor tijdens het derde weekend 
van september, maar misschien kan je al iets vroeger een glimp 
opvangen. Wat het precies wordt en hoe en waar je het kan zien, wordt 
later nog duidelijk. De organisatoren hopen met deze speciale editie 
een brug te slaan naar een volgende 'normale editie' hopelijk in 2021. 

Zomercampagne Toerisme Kempen 
Ook in de zomercampagne van Toerisme Kempen mag Hoogstraten uiteraard niet ontbreken.  Op 11 juni kwam een cameraploeg langs in natuurgebied Den Rooy in Meerle. Het resultaat hiervan kan je binnenkort zien in verschillende media. 

Gezocht! 
Instagram
Tijdens de zomermaanden, juli en augustus, is Toerisme 
Hoogstraten op zoek naar Hoogstratenaren die voor 24u 
onze instagrampagina willen overnemen. 
Wat vind je leuk aan Hoogstraten? Wat zijn je favoriete 
plekjes? Waar ga je iets drinken? Waar ga je wandelen? 
Fietsen? … of iets helemaal anders… 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. 

Zomer van de korte Keten
Door de coronacrisis wordt de Week van de Korte Keten 
2020 omgevormd tot de Zomer van de Korte Keten. In 
plaats van één week promoten we dit jaar de hele zomer, 
tot 30 september, activiteiten in de korte keten. Ben je een 
producent uit de korte keten of een vereniging die graag 
de korte keten onder de aandacht wil brengen tijdens de 
Zomer van de Korte Keten? Neem contact op met Toerisme 
Hoogstraten via mail (toerisme@hoogstraten.be) en we 
bespreken samen hoe we dit kunnen organiseren. Meer info 
op www.weekvandekorteketen.be

Specialeeditie



Parochiezaal 
Klooster Meer
Ook de afbraakwerken aan de 
voormalige parochiezaal in 
Meer zijn bezig. Nog voor het 
bouwverlof zal de afbraak klaar 
zijn en wordt er vervolgens gestart 
met de ruwbouw- en dakwerken. 

Lourdesgrot in Meer. 
De laatste details worden 
afgewerkt aan de renovatie van 
de Lourdesgrot op het kerkhof in 
Meer.

Schoolspeelplaatsen 
gemeenteschool 
Hoogstraten en De 
Wijsneus
Tijdens de zomervakantie worden 
de schoolspeelplaatsen van de 
gemeenteschool in Hoogstraten 
en de gemeenteschool De 
Wijsneus in Wortel heringericht. 
Het ontharden en vergroenen 
van de speelplaats staan 
hierin centraal. We willen  
een meer gevarieerd aanbod 
voor alle kinderen waar ze de 
klasprikkels kunnen loslaten. 
In gemeenteschool De Wijsneus 
in Wortel zal ook het dak van de 
refter worden gerenoveerd.

Hoogstraten bouwt
In deze rubriek brengen we op regelmatige basis verslag uit over de 
belangrijkste bouwprojecten of wegenwerken die in Hoogstraten gebeuren 
of staan te gebeuren. In uitvoering van het meerjarenplan 2020-25 wordt 
er immers volop geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur voor zorg, jeugd, 
verenigingen en vrije tijd.

‘t Gastenhuys
De afbraakwerken aan het voormalige rusthuis ‘O.L.V. der 7 
Weeën’ zijn volop aan de gang. Binnen enkele weken zal de 
bouwput worden uitgegraven en zal er gestart worden met de 
bouw van ’t Gastenhuys een energievriendelijk zorgcomplex 
dat plaats biedt aan zeven zorgverlenende diensten, een 
nierdialysecentrum en 35 assistentiewoningen.

Sint-Katharinakerk in de steigers
De restauratie aan de Sint-Katharinakerk zijn volop bezig. 
Momenteel wordt er gewerkt aan fase noord. De eerste 
glasramen zijn reeds gedemonteerd en worden momenteel 
gerestaureerd in het atelier. De gevel is gereinigd en 
binnenkort starten de werken aan de voegen en het dak. De 
werken van deze fase zullen in juni 2021 afgerond worden

Vernieuwing wegdek N124
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt tussen 
29 juni en 10 juli het wegdek van de N124 in Wortel 
(Hoogstraten) over een afstand van zo’n 3 kilometer. De baan 
Langenberg – Worteldorp – Klinketstraat – Gelmelstraat 
krijgt een vernieuwde rijweg in asfalt tussen Neerven en de 
Lindendreef. De werken worden in 3 fases uitgevoerd, om de 
bereikbaarheid in de omgeving te garanderen. De werkzone 
is telkens afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. 
Voor gemotoriseerd verkeer tussen Hoogstraten en Merksplas 
wordt een omleiding voorzien via Rijkevorsel. 



Goe Bezig MostenDe

terug open
De zwemvijver en speeltuin van De Mosten zijn een paradijs waar kinderen en 
tieners zich naar hartenlust kunnen uitleven. Naast de zwemvijver ligt er een mooi 
strand met ligweide. Je kan er gratis beachvolleybal, basketbal, badminton of 
tafeltennis spelen en kegelen. Bij Treehouse Bar De Mosten kan je genieten van een 
hapje of drankje. 

De avonturiers onder ons kunnen zich in De Mosten volledig uitleven bij Klimpark 
De Mosten of Goodlife Cablepark. Klimpark De Mosten is een avontuurlijk klimpark 
hoog in de bomen met verschillende moeilijkheidsniveau’s, waar jong en oud zich 
kunnen uitleven. Goodlife Cablepark is het eerste wakeboard- en waterskicablepark 
van de provincie Antwerpen. Je leert er wakeboarden of waterskiën onder 
begeleiding van deskundige monitoren.  

Op zaterdag 13 juni heropenden reeds de speeltuin, de ligweide en het klimpark 
van recreatiedomein De Mosten. Sinds 22 juni kan je ook weer in De Mosten terecht 
voor een verfrissende duik in de zwemvijver. Vanwege de coronabeperkingen 
moeten we het aantal bezoekers wel beperken.  Let op: als je zeker wil zijn van een 
plaatsje dan is reserveren verstandig.

Goed voorbereid naar de 
zwemvijver en speeltuin 
van de Mosten

• Reserveren is verplicht en 
kan via de website www.
hoogstraten.be/demosten

• Voel je je ziek of vertoon je 
symptomen, blijf dan thuis.

• Een beperkt aantal toiletten is 
open. Douches en kleedkamers 
zijn voorlopig gesloten.

• Op het domein kan je je handen 
wassen en ontsmetten, maar 
breng ook vooral je eigen 
handgel en mondmasker mee.

• Hou afstand van personen 
of groepen die niet tot jouw 
“bubbel” behoren. Leg je 
handdoek minstens op 1,5 
meter afstand.

• Enkel kinderen onder de 12 
jaar zijn toegestaan op de 
speeltoestellen in de speeltuin. 

• Er kan maar een beperkt aantal 
personen samen veilig in het 
water. Volg de instructies ter 
plaatse. 

Praktisch:
• Meer info over de nieuwe openingsuren en de aangepaste 
 richtlijnen vind je op www.hoogstraten.be/demosten
• Contactgegevens zwemvijver en speeltuin:
 Hoogeind 74, 2321 Meer, mosten@hoogstraten.be | 03 315 89 39
• Contactgegevens horeca: 
 hello@goodlifecablepark.be Telefoon: +32 3 435 76 32
• Contactgegevens klimpark: 
 hello@klimparkdemosten.be, Telefoon: +32 3 435 76 33
• Contactgegevens Goodlife Cablepark
 hello@goodlifecablepark.be, Telefoon +32 3 502 43 44

Stad Hoogstraten schenkt aan elk 
Hoogstraats gezin een bon met 20 
vrijkaarten voor de zwemvijver van De 
Mosten, geldig tot en met september 
2020. Knip deze bon uit en houd hem 
zorgvuldig bij.

• Je moet inwoner zijn van Hoogstraten 
(neem je ID-kaart mee)

• Voor elk bezoek aan De Mosten 
wordt één coupon per gezinslid 
gestempeld.

Bon gratis bezoek 
DE MOSTEN

1 gratis bezoek 1 gratis bezoek 1 gratis bezoek 1 gratis bezoek

1 gratis bezoek 1 gratis bezoek 1 gratis bezoek 1 gratis bezoek

1 gratis bezoek 1 gratis bezoek 1 gratis bezoek 1 gratis bezoek

1 gratis bezoek 1 gratis bezoek 1 gratis bezoek 1 gratis bezoek

1 gratis bezoek 1 gratis bezoek 1 gratis bezoek 1 gratis bezoek
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Terugblik
1. Wat hebben we er naar uit geke-

ken, de heropening van de hore-
ca. Velen onder jullie genoten al 
van een heerlijk terrasje bij onze 
lokale horeca. Met de uitbreiding 
van de terrassen op De Vrijheid 
hopen we onze lokale horeca 
extra steun te kunnen bieden. 

2. Dank je wel aan de meer dan 100 
vrijwilligers die ons hielpen bij de 
verdeling van de mondmaskers 
in Hoogstraten. De vrijwilligers 
maakten op zaterdag 30 mei tijd 
vrij om iedere Hoogstratenaar 
(ouder dan 12 jaar) van een mond-
masker te voorzien. 

3. Op zaterdag 13 juni vond de offi-
ciële opening van onze fietsbieb 
plaats. In onze fietsbieb kan je 
kinderfietsen lenen, tweede-
hands, maar wel tiptop in orde! 
Later kan je de geleende fiets 
inruilen voor een ander (groter) 
exemplaar. Fietsbieb Hoogstraten, 
aan de speelplaats van Stekel-
bees, is geopend elke tweede 
zaterdag van de maand tussen 
09.30 uur en 11.30 uur. Meer info: 
kindereneerst@hoogstraten.be

4. Op 28 mei mochten alle speel-
pleintjes en skatepleinen in 
Hoogstraten terug open. We 
zagen op deze eerste dag van de 
heropening heel wat blije kinder-
gezichtjes.  

5. Kamerkoor Vialta bracht op 3 
juni een uniek optreden voor de 
bewoners van WZC Stede Akkers. 
Vanop het balkon genoten heel 
wat bewoners van dit prachtig 
buitenconcert. Bedankt Vialta

6. Een bijzonder en uniek zicht. Op 
10 juni beklom deze waaghals de 
kerktoren van Meerle. Gelukkig 
wel met voldoende veiligheidsma-
terialen. In opdracht van de kerk-
fabriek bracht de firma Helebitz 
nieuwe bliksemafleiders aan.
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Liesbeth Geenen, wonend op de 
Koolhof in Hoogstraten, heeft ge-
zien dat de foto van onze vorige 
fotowedstrijd (Info’zine juni) is 
genomen op de Loenhoutseweg 
nummer 1 in Hoogstraten. Zij wint 
een Hoogstraatse cadeaubon, af 
te halen bij Toerisme Hoogstraten 
vanaf 1 juli 2020. Gefeliciteerd!

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord tot 20 juli 2020 naar de
communicatiedienst 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 foto
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