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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

Beste lezer,

Op het moment dat ik deze tekst schrijf (maandag 23 maart), 
hebben we net de grenzen moeten sluiten op bevel van de 

federale overheid en politie. De politie patrouilleert langs de grote 
grensovergangen en de sluipwegen zijn dichtgezet met containers. 
Dat zijn zeer zware maatregelen. Ik steek niet weg dat het met een 

zwaar hart is dat ik deze maatregelen genomen heb.

Maar we leven in een uitzonderlijke situatie en deze maatregelen 
zijn ècht nodig om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. 

Dus mijn eerste oproep aan jullie is: houd je alsjeblieft aan de 
maatregelen die de federale regering en het stadsbestuur hebben 

afgekondigd. Blijf thuis, kom alleen voor de allernoodzakelijkste 
verplaatsingen het huis uit en houd dan minstens anderhalve meter 

afstand van elkaar. Ik kan het niet genoeg herhalen, maar bij elk 
contact kan je besmet raken. En ook als je het geluk hebt om zelf 

niet ziek te worden, je kan het doorgeven aan andere mensen die 
misschien wel op de intensive care terechtkomen.

Wat moet je dan in een informatiematieblad schrijven? Je zal 
in elk geval in dit magazine geen berichten tegenkomen over 

evenementen. Ook al zijn officieel alle samenkomsten en 
activiteiten opgeschort tot 5 april of 19 april, iedereen beseft dat 

heel wat maatregelen nog langer zullen moeten aangehouden 
worden. Op dit moment weten we gewoonweg nog niet of 

jaarlijkse klassiekers als ‘Welkom in Hoogstraten’, de Braderij, de 
voorstellingen van Gemeenschapscentrum Hoogstraten of de Heilig 

Bloedfeesten kunnen doorgaan.

Maar wij zitten niet stil. Het stadsbestuur en de regeringen 
van dit land blijven (digitaal) werken en beslissingen nemen. 

Onze technische diensten blijven de wegen en de plantsoenen 
onderhouden, onze ambtenaren blijven projecten uitwerken en op 

het stadhuis kan je nog steeds een afspraak maken voor dringende 
administratieve verplichtingen. Daarom vinden we het toch 

goed om jullie van deze dingen op de hoogte te houden en jullie 
vertrouwde Info’zine te blijven maken.

Ik wil graag besluiten met te zeggen dat ik nog nooit zo trots ben 
geweest op jullie als in deze periode. Het aantal initiatieven om 

familie, buren, vrienden te helpen in deze crisistijd is niet op twee 
handen te tellen. Jullie laten je echt van je beste kant zien om 

hulp te bieden aan degenen die dat nodig hebben. Daarom staat 
helemaal terecht op de voorpagina de titel ‘Solidair Hoogstraten’. 

Samen komen we hier sterker uit, met meer gemeenschapsgevoel, 
met meer respect voor elkaar. Daar ben ik zeker van.

Hoogstraten, we voeren deze strijd samen. En samen zullen we 
overwinnen. 

Marc Van Aperen 
Burgemeester
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CORONA-VIRUS

De maatregelen die de federale 
overheid oplegt, zijn hard, maar 
nodig. Het publieke leven is zo goed 
als stilgevallen. Door het verbod om 
in groep samen te komen zijn er geen 
feestjes, geen sportwedstrijden, geen 
verenigingsactiviteiten. Maar dat is de 
enige manier om het virus maximaal 
in te dijken. Je kan drager zijn van het 
nieuwe coronavirus zonder dat je het 
weet. De bedoeling is om het virus niet 
verder te verspreiden.

Daarom drukken wij iedereen nog 
eens op het hart om zich strikt aan de 
richtlijnen te houden:
• Houd minimaal anderhalve meter 

afstand
•  Kom niet samen met andere mensen, 

met uitzondering van je eigen gezin
• Doe alleen de strikt noodzakelijke 

verplaatsingen 
• Ga de grens niet over

Meldpunt
De impact van deze maatregelen 
is vooral erg voor mensen die 
hulpbehoevend zijn, voor mensen die 
medische problemen hebben of voor 
mensen die weinig sociale contacten 
hebben. Daarom heeft stad Hoogstraten 
tijdens deze coronacrisis een centraal 
meldpunt voor hulpvragen opgericht. 
Inwoners kunnen er terecht voor 
onder andere hulp bij boodschappen, 
maaltijden aan huis, vervoer of gewoon 
een babbel.  Samen met jou zoeken we 
naar een gepaste en nabije oplossing 
op maat. 
 
Meer dan ooit is er nood aan spontane 
helpende handen. De beste hulp is 
meestal degene die het dichtstbij is. 
Verschillende lokale verenigingen en 
organisaties bedachten al originele 
acties om die burenhulp een duwtje 
in de rug te geven. Duizendmaal dank 
daarvoor. Wellicht kan ook jij een goeie 
gebuur zijn en iets betekenen voor 

De impact van het coronavirus COVID-19 laat zich sterk voelen 
in ons dagelijks leven. De federale regering heeft een reeks 
drastische maatregelen aangekondigd, die minstens tot 5 april 
in voege zullen zijn. 

Op zijn beurt heeft het stadsbestuur van Hoogstraten ook een 
aantal initiatieven genomen. Wij roepen onze inwoners in de 
eerste plaats op om solidair te zijn. Samen staan we sterk!

Samen 
sterk 
tegen het coronavirus
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iemand uit je buurt. Boodschappen doen 
voor een naaste en dan liefst bij lokale 
handelaren, de hond uitlaten, simpelweg 
contact houden via telefoon, skype, brief, 
… Betrek ook kinderen bij deze burenhulp. 
Laat ze een leuke tekening of een gedicht 
maken en steek die bij een gebuur in de 
brievenbus. 

Oproep
Startte je reeds een solidariteitsactie met 
je vereniging of organisatie? Dan doen 
we een warme oproep om dergelijke 
solidariteitsacties door te geven aan het 
meldpunt. Zo krijgen we een overzicht 
van aangeboden hulp in een buurt. Het 
doel is om de krachten te bundelen, zodat 
we samen onze kwetsbare medemensen 
zoveel mogelijk uit de nood kunnen 
helpen. Voor elke gestelde hulpvraag 
zoeken we naar de meest gepaste 
hulpverlening. Daarvoor doen we ook 

graag beroep op enthousiaste vrijwilligers 
in de buurt. Want samen staan we sterk! 

Meer informatie
Het meest recente nieuws over de coronamaatregelen van het 
stadsbestuur van Hoogstraten vind je op: www.hoogstraten.be/nieuws

Heb je vragen over het coronavirus en de maatregelen van de overheid:
www.info-coronavirus.be | 0800 14 689 | info-coronavirus@health.fgov.be

Praktisch:
• Dit meldpunt behandelt zorgvragen, voor algemene coronavragen, 
 zie hieronder
• Het meldpunt is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 18.00 uur
• via telefoon:  03 340 16 30 
• via mail: hulpvragen@hoogstraten.be.

Naast het meldpunt werkt de stad ook proactief aan 
de hulpverlening aan onze meest kwetsbare groepen.  
Medewerkers van stad Hoogstraten bellen gericht zelf 
mensen op. Het gaat hierbij om doelgroepen zoals 
senioren, mensen met medische problemen, mensen 
die minder mobiel zijn of een beperkt netwerk hebben...
 
Deze mensen zijn bij ons gekend vanuit de dagelijkse 
werking van het lokaal dienstencentrum, de 
thuisdiensten, het buurtwerk en de sociale dienst. 
Dank voor alle spontane solidariteitsacties

Door de drastische maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is de gezellige drukte op de Vrijheid verdwenen. 
Wij zijn momenteel een stille stad.
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Het zijn uitzonderlijke tijden 
en in deze tijden komt het 

 beste in de mens naar boven. 
Op deze pagina’s willen we 

hulde brengen aan de talrijke 
acties die worden opgezet 

om anderen te helpen. Het is 
jammer genoeg een onmoge-
lijke taak om alle individuele 

en verenigingsinitiatieven 
in beeld te brengen die naar 

aanleiding van coronamaatre-
gelen tot stand zijn gekomen 

om mensen te helpen. 

Uit de grond van ons hart 
willen we iedereen van harte 
bedanken die een helpende 
hand heeft uitgestoken aan 

buren, vrienden en kennissen 

GOE BEZIG GOE BEZIG
Meer dan 150 vrijwilligers naaiden mondmaskers in 

elkaar voor de zorgkundigen van woonzorgcentrum 

Stede Akkers en externe zorgverleners.

Alles wordt in het werk gesteld om de 

bewoners van het woonzorgcentrum 

via tablets en gsm’s met familie en 

vrienden te kunnen laten praten.

De bewoners van het WZC zijn heel blij met de tekeningen en brieven die massaal worden binnengebracht om hen een hart onder de riem te steken.

De bewoners en medewerkers van het 

woonzorgcentrum ontvingen gratis 

bloemen en chocolade dankzij de wel-

doeners van Romberama, Bloemen-

boetiek en Leonidas Hoogstraten.
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GOE BEZIG

De bewoners van het WZC zijn heel blij met de tekeningen en brieven die massaal worden binnengebracht om hen een hart onder de riem te steken.

De kinderen van de Hoogstraatse gemeenteschool liepen 
alle blokken van het woonzorgcentrum af om deze mooie 

boodschap te brengen.

Chiro Meer doet boodschappen voor zij die tot de risicogroepen behoren voor het coronavirus. Ze houden winkelron-des op maandag, woensdag en vrijdag. Je kan je nog altijd hiervoor opgeven via Maartje Van Aperen: 0495 51 00 86 en Toon Ryvers: 0471 13 33 37.

We willen zeker alle kinderen bedanken die zich met 
kleurpotloden en papier aan de tafel hebben gezet om 

tekeningen en brieven te maken voor opa, oma, 
tante, nonkel of buren.

Schenk een voedingsbonOmwille van de coronamaatregelen kan Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je niet langer haar gebruikelijke voedsel- en broodbedeling doen aan kansarme Hoogstratenaren. Hoe kunnen we er dan toch in slagen om voedsel te be-zorgen? ’t Ver-Zet-je gaat voedings-bonnen verdelen. Met deze bonnen kunnen de klanten van ’t Ver-Zet-je voedsel kopen in de Carrefour-super-merk. Wil je dit initiatief financieel ondersteunen? Doe dan een milde 
schenking op rekeningnummer 

BE21 9794 3318 2403.
Of… koop een uitstelbrood.  Als je een brood koopt bij een Hoogstraatse bak-ker, kan je een extra broodbon kopen. De bakker legt deze bon opzij en met deze bon kunnen kwetsbare mensen 

een brood verkrijgen.
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SAMENLEVING

Word buddy!
Stad Hoogstraten gaat samen met 
ArmenTekort vzw op zoek naar mensen 
die iemands buddy willen zijn. Je bent 
een veerkrachtig persoon die een 
kansbiedende, enthousiaste buddy wil 
zijn voor een persoon die het geloof 
in een betere toekomst verloren is. 
Samen spreken jullie af om iets te 
doen, waardoor de persoon van wie je 
buddy bent opnieuw vertrouwen krijgt 
in zichzelf en de toekomst. Hierdoor kan 
hij/zij de regie van zijn/haar leven weer 
in eigen handen nemen.

Buddy zijn kan je leren
Denk je dat het iets voor jou is om 
buddy te worden, maar weet je niet 
goed hoe je hieraan kan beginnen? 
Geen probleem. Buddy zijn kan je leren! 
We bieden je een boeiende opleiding 
en interactieve workshops, waarin 
je inzicht krijgt in kansarmoede en 
empowerment.
Daarnaast word je enorm gesteund door 
regelmatige opvolging, intervisies en 
uitdiepende masterclasses tijdens je 
traject.

Word budgetcoach!
Stad Hoogstraten gaat samen met 
BudgetInZicht (BIZ) Kempen op zoek 
naar mensen die iemand thuis wil 
ondersteunen bij zijn/haar financiën en 
administratie. 
Je bent iemand die administratief sterk 
is en een persoon in (kans)armoede met 
concrete dagelijkse handelingen helpt, 
zoals:
• Het ordenen van administratie (post 

sorteren, rekeningen klasseren)
• Het vergelijken van prijzen
• Budgetvriendelijk winkelen
• Het in evenwicht brengen van in- en 

uitgaven
• …

Budgetcoach zijn kan je leren
BudgetInZicht Kempen biedt jou 
een specifieke opleiding (drie halve 
dagen) en verschillende vormings- en 
ontmoetingsmomenten met andere 
vrijwilligers. Bovendien krijg je 
ondersteuning door een professionele 
medewerker. 

Praktisch
• Heb jij interesse? Meld je dan aan 

via vacatures.cawdekempen.be.
• Heb je bijkomende vragen? 

Contacteer Alex Exelmans via 
alex.exelmans@cawdekempen.be 
of 0471 81 23 32.

• Bijkomende informatie over BIZ 
vind je op www.biz-kempen.be. 

Voor mensen in (kans)armoede
Wil jij samen met ons (kans)armoede de wereld uit helpen? 
Ben je leergierig en wil je mensen helpen? Dan zijn wij naar 
jou op zoek. Ben je geïnteresseerd in financiën, dan spreekt 
het je misschien wel aan om budgetcoach te worden. Of ben 
je eerder sociaal aangelegd en wil je iemand bijstaan met 
een goede babbel, koken of wandelen? Dan is buddy de 
gedroomde job voor jou.

Hoogstraten zoekt … 

buddies &
budgetcoaches

Praktisch
Heb jij interesse? Contacteer dan:
• Suzy Maes – 0475 46 42 11
• Sarah Ostyn – sarah.ostyn@

blenders.be 
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Richt een speelstraat in. 
Veilig spelen in je eigen straat, dat is speelstraten! 

De zomervakantie is dé tijd van het jaar voor kinderen om naar 
hartenlust buiten te ravotten en te spelen. Spelen in je eigen buurt of 
straat is plezant, maar vaak is dat niet veilig door het verkeer. Door 
de inrichting van een speelstraat kunnen buurten en straten hun 
straat in de zomer omvormen tot het favoriete speelterrein van de 
kinderen.

In een speelstraat wordt heel de straat voorbehouden voor de 
kinderen om zich helemaal uit te leven en volop van de vakantie te 
genieten. Spelende kinderen en voetgangers krijgen dan voorrang 
op de andere weggebruikers. Hiertoe worden er hekken met 
verkeersborden geplaatst.

Komt jullie buurt of straat in aanmerking?

Speelstraten komen er uitsluitend op vraag van de bewoners zelf. Ten 
minste 2/3de van de bewoners van de straat moet akkoord gaan met 
de inrichting van een speelstraat.

Voorwaarden om jouw buurt of straat om te toveren tot speelstraat.
• Er moet een maximumsnelheid gelden van 50 kilometer per uur
• Je straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter
• Je straat heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer
• Je straat heeft geen doorgaand openbaar vervoer

Inschrijven kan bij vlieg@hoogstraten.be

Kampen en 
Vlieg-Uit-activiteiten 
geannuleerd 
Alle Vlieg-Uit-activiteiten, kleuterkampen, crea- en 
omnisportstages en tenniskampen die plaatsvinden in 
de paasvakantie hebben we jammer genoeg moeten 
annuleren als gevolg van de maatregelen tegen corona. 
Er wordt automatisch een terugbetaling voor alle 
activiteiten voorzien.
Net zoals in het onderwijs zal er tijdens de 
paasvakantie door de buitenschoolse opvang Ferm 
(het vroegere Stekelbees) noodopvang georganiseerd 
worden in de locaties van Hoogstraten en Minderhout.  
Deze noodopvang is enkel voor kinderen van 
ouders uit de zorgsector, diensten die de zorgsector 
ondersteunen, veiligheidsdiensten en ouders die 
geen andere opvang voor hun kind kunnen vinden.  
Ouders die van thuis kunnen werken of thuis zijn, 
worden geacht hun kind thuis te houden.  Kinderen 
die enige ziektesymptomen hebben, worden ook thuis 
gehouden.  

Kinderopvang in 
het weekend
Stad Hoogstraten organiseert vanaf 28 maart 
2020 ook weekend noodopvang voor de 
leeftijdsgroep geboren tussen 2017 en 2008 
en dit tussen 8.00 en 17.00 uur.   Voor deze 
opvang gelden dezelfde voorwaarden als 
hierboven. 

De weekendopvang vindt plaats bij FERM 
Wortel, Rooimans 5, 2323 Wortel. De kost 
bedraagt € 6,5 euro/dag.
Je kan inschrijven voor de weekend 
noodopvang  bij vlieg@hoogstraten.be.

Praktisch:
• Inschrijven voor de noodopvang in de 

paasvakantie kan via: www.samenferm.be
• Meer info: bko.hoogstraten@samenferm.be 
                         03 314 68 00
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BERICHTEN
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Wie staat er tijdens schooldagen in weer en wind om 
kinderen te helpen oversteken? Je kent ze wel: de 
gemachtigde opzichters. Zij zijn het best geplaatst 
om ons advies te geven over hoe we ons best 
gedragen in het verkeer. Deze keer is “Oversteek 
Lieve” aan de beurt. 

Wie ben je?
Ik ben Lieve of “Oversteek Lieve” zoals je op mijn jas kan lezen. 
Sinds een jaar of vijf help ik aan de ingang van het Klein Seminarie 
de kinderen oversteken (en ik hoop dat ik dit na de coronacrisis 
weer snel kan doen). Op een uur tijd help ik dan bijna 500 kinderen 
en volwassenen om veilig aan de overkant te raken! Ik krijg enorm 
veel dankbaarheid van de kinderen en de ouders. Een simpele 
'goeiemorgen' of een knuffel van een kind, daar word ik blij van.

Welke tips heb je voor bestuurders 
die hier ’s morgens voorbijkomen?
• Sommige chauffeurs hebben helaas erg weinig geduld. Ik zou 

een oproep willen doen om geduldig (en zonder te toeteren) te 
wachten tot het zebrapad terug vrij is.

• Probeer als wachtende auto ver genoeg van het zebrapad te 
blijven. Als je tot vlak aan het zebrapad rijdt, dan blokkeer je de 
fietsoversteek.

• Wist je dat in de schoolomgeving maar 30 kilometer per uur mag 
gereden worden? Pas dus je snelheid aan.

Wil jij ook je steentje bijdragen aan een veilige schoolomgeving? 
Informeer eens bij de school in jouw buurt of ze nog 

gemachtigde opzichters kunnen gebruiken. 
Je vindt de contactgegevens van alle scholen op 

www.hoogstraten.be/leven-en-welzijn/onderwijs-en-vorming.

Maak je dak warmer 
en groener met de 
groepsaankoop
Prijzen en voorwaarden geldig tot 
30 juni 2020

Weet je nog?  Vóór 2020 moesten we allemaal onze 
daken laten isoleren. Fluvius voorziet nog steeds een 
premie voor dakisolatie. Om de laatste twijfelaars te 
overtuigen om hun dak te isoleren, organiseert de 
stad in samenwerking met IOK een groepsaankoop 
dakisolatie.

De groepsaankoop dakisolatie wordt gecombineerd 
met een groepsaankoop groendaken. Groendaken 
hebben tal van voordelen: ze bufferen het regenwater 
op het dak, zorgen voor verkoeling tijdens warme 
zomerdagen, zetten CO2 om in zuurstof en halen 
fijnstof en NOX uit de lucht. Een groen dak oogt 
natuurlijk ook veel mooier dan een grijs exemplaar.
Op de website van IOK kan je voorwaarden bekijken. 
Als ze je bevallen, kan je rechtstreeks contact 
opnemen met één van de gekozen firma’s. De firma 
bezorgt na een plaatsbezoek een persoonlijke offerte 
op basis van de gekozen prijzen en voorwaarden.

Praktisch
• Alle prijzen en voorwaarden zijn geldig tot 
    30 juni 2020 en kan je vinden op 
 www.iok.be/dakisolatie of www.iok.be/

groendak.
• Geen internet? Neem dan contact op met de 

dienst wonen van Hoogstraten via 
 wonen@hoogstraten.be of 03 340 19 19.
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Na 40 jaar dienst vertrekt Gery Dockx, 
wijkinspecteur van wijk Meer, met welverdiend 
pensioen.  Hij krijgt een waardige opvolger met 
inspecteur Ann Van Accom.
 
Gery startte in 1980 bij de toenmalige 
rijkswacht.  Na de hervorming van de 
politiediensten kwam hij terecht bij de 
politiezone Noorderkempen.  Hij startte eerst 
als inspecteur bij de dienst verkeer om in 2014 
wijkinspecteur te worden voor Meer (en een 
stukje van Meersel-Dreef).
 
Ann werd na haar opleiding bij de politie 
in oktober 2008 inspecteur en startte haar 
carrière bij de dienst interventie van politiezone 
Berlaar-Nijlen.  Op 1 maart 2009 kwam ze naar 
de politiezone Noorderkempen en was tot voor 
kort aan het werk bij de dienst interventie en 
onthaal van de zone.  Het laatste jaar deed zij 
al regelmatig vervangingen bij de wijkteams en 
leerde zo veel bij over de job als wijkinspecteur.  
En vanaf april wordt ze dus officieel de nieuwe 
wijkinspecteur van Meer.  

Als we haar vragen waarom ze Meer zo leuk 
vindt, dan vermeldt Ann het warme onthaal 
door de inwoners, de goede contacten met de 
school en de spontane reacties in het dorp.  Het 
grensgebied geeft haar een extra uitdaging 
waarbij de vlotte samenwerking met Nederland 
heel aangenaam is.  Ook haar fijne collega’s in 
het wijkteam maken het werk leuk.

Het verenigingsleven 
komt tot leven 
in WZC Stede Akkers

Jammer genoeg is momenteel een groot deel van het 
verenigingsleven in Hoogstraten stilgevallen. Laat ons hopen 
dat de verenigingen snel weer hun werking kunnen hervatten. 
In juli en augustus staat in elk geval in woonzorgcentrum 
Stede Akkers het verenigingsleven centraal. 
Zowel verenigingen uit de tijd van toen als verenigingen van 
vandaag de dag krijgen dan hun plaats in de expositiegang.  
Heb je vlaggen, uniformen, attributen, … van je vereniging die 
we mogen tentoonstellen?
Neem dan contact met het paramedisch team van 
woonzorgcentrum Stede Akkers en zij laten je weten vanaf 
wanneer je je spullen kan binnenbrengen. 

Nierdialysecentrum 
in Hoogstraten
Het was al enige tijd aangekondigd, maar nu heeft het 
Ziekenhuisnetwerk Kempen officieel beslist dat er een 
nierdialysecentrum komt in Hoogstraten. Volgens het netwerk 
is het cruciaal dat nierpatiënten dergelijke zorg dichtbij huis 
moeten kunnen krijgen. Naast de dialysecentra in Turnhout, 
Mol, Geel en Herentals zal er dus ook eentje in Hoogstraten 
worden gevestigd. De locatie daarvoor wordt ’t Gastenhuys, 
dat momenteel in aanbouw is.

Nieuwe wijkagent 
voor Meer

Praktisch:
• Contacteer fonne.brosens@hoogstraten.be, 
 lore.mertens@hoogstraten.be of  
 kim.michielsen@hoogstraten.be of bel naar 
 03 340 16 00 (vraag naar de paramedische dienst) 
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BERICHTEN

KORT
Katelijnstraat fietsstraat

Om de veiligheid te garanderen van 
de trage weggebruikers in de periode 
van de werken aan ’t Gastenhuys is de 
Katelijnestraat over het volledige traject 
een fietsstraat geworden. Dit betekent dat 
fietsers de volledige breedte van het rijvak 
mogen gebruiken in de rijrichting waarin 
ze fietsen, auto’s/vrachtwagens niet 
sneller dan 30 kilometer per uur mogen 
rijden én dat ze fietsers niet voorbij mogen 
steken. Dit geldt dag en nacht.

Lourdesgrot Meer 
wordt hersteld

De Lourdesgrot uit 1885 op de 
begraafplaats aan de kerk van Meer 
verkeert al lange tijd in slechte staat. 
Op vraag van de dorpsraad laat het 
stadsbestuur de Lourdesgrot helemaal 
vernieuwen. De werken zullen ongeveer 
vier weken in beslag nemen (tot eind 
april).

Werken 't Gastenhuys en 
Katharinakerk stopgezet

De coronaccrisis heeft ook gevolgen 
voor de de geplande afbraak van het 
voormalige rusthuis. Deze werken zijn 
voorlopig stopgezet. 
De renovatiewerken aan het schip van de 
Sint-Katharinakerk zijn naar een laterre 
datum verschoven. Dit betekent jammer 
genoeg ook dat de geplande einddatum 
van de werken opschuift.

Makeover voor De Mosten
Recreatiedomein De Mosten zal er deze zomer een stuk aantrekkelijker 
uitzien. Er is nieuw zand gestort rond de zwemvijver. Het speelgedeelte 
wordt aangevuld met een groot houten speeltuig met vier torens. En daarmee 
houden de investeringen van stad Hoogstraten niet op.  

Tegen de zomer van 2021 zal De Mosten ook een waterspeelplaats hebben. 
Er komt een grote waterbak met fonteintjes, ideaal in de periode dat het 
weliswaar al warm is, maar nog te koud om te zwemmen. De volgende jaren 
wordt het speelgedeelte anders ingericht. Geleidelijk worden speeltuigen 
vervangen door nieuwe toestellen in dezelfde houtsoort. Momenteel 
spelen de jongste kinderen in dezelfde zone als de grote kinderen en dat 
kan beter. Het is de bedoeling dat de kleinste kindjes straks dichterbij het 
horecagedeelte kunnen spelen, zodat de ouders er een beter zicht op hebben.

Fuifbus voor verenigingen 
Tot 2019 konden jeugdfuiven nog een gratis fuifbus aanvragen bij de provincie 
Antwerpen. Het wegvallen van deze dienstverlening werd door de leden van 
de jeugdraad aangevoeld als een groot gemis voor de organisatie van hun 
jeugdfuif. Jeugdraad Hoogstraten heeft daarom de handen in elkaar geslagen 
en heeft een voorstel uitgewerkt waarbij de stad fuifbussen zou subsidiëren. 
De gemeenteraad heeft dit voorstel goedgekeurd.
De subsidie kan aangevraagd worden voor het inleggen van een fuifbus, 
bestemd voor het veilig vervoer van feestvierders naar en van een jeugdfuif 
op het grondgebied van Hoogstraten. De aanvrager moet een erkende 
Hoogstraatse jeugdvereniging zijn, die zelf instaat voor de praktische 
organisatie.

Praktisch:
Dien de aanvraag in bij de dienst evenementen via 
evenenementen@hoogstraten.be, minstens 60 dagen voor de jeugdfuif
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Info’zine: Waarom heb je ervoor 
gekozen vrijwilliger te zijn?
Vroeger werkte ik in het buitengewoon 
onderwijs. Ik merkte daar dat voorlezen 
zeer leerrijk is. In mijn klassen zaten 
veel kansarmen en bij die kinderen 
bleek dat nog belangrijker. Bovendien is 
lezen ook gewoon leuk. Als kind al was 
ik voortdurend met kinderboeken bezig. 
Mijn vader was bibliothecaris in Meerle. 
Voor de boeken in de bibliotheek 
belandden, gingen ze altijd door mijn 
handen. Ook bij mijn eigen kinderen 
heb ik ervoor gezorgd dat ze constant 
thuis boeken zagen. Of zoals zij soms 
zeggen: “Andere kinderen kregen 
speelgoed, wij boeken.” En bij mijn zes 
kleinkinderen doe ik dat ook nog.
 
Info’zine: Welke taken vervul je als 
vrijwilliger?
Af en toe lees ik in woonzorgcentrum 
Stede Akkers voor aan personen met 
dementie, maar ik ben vooral bezig met 
voorlezen aan kinderen. Regelmatig 
lees ik op zaterdagvoormiddag in de 
bib voor. Ook doe ik dat in scholen. Om 
de twee weken ga ik naar de kleuters 
in de gemeentelijke basisschool. 
Daar ben ik al een bekend gezicht. De 
kinderen zeggen dat ik “het make van 
Cas” ben, want mijn kleinkind gaat daar 
naar school. Ook in de kleuterschool 
van Wortel lees ik maandelijks aan de 
kleuters voor. En één keer per maand 
komen de peuters van de kinderopvang 
naar de bib. Dan vertel ik hun verhalen.

Info’zine: Hoeveel tijd besteed je 
hieraan?
Gemiddeld ben ik 1 tot 2 uur per week 
met het voorlezen bezig. Het hangt 
ervan af wanneer ik aan de beurt ben 
om op zaterdag voor te lezen.  Maar 
eigenlijk ben ik er voortdurend mee 
bezig. Op rommelmarkten of ergens 
anders zie ik dan boekjes die me leuk 
lijken om voor te lezen.

Info’zine: Waar haal je het meeste 
voldoening uit?
De reactie van de kinderen steekt er 
voor mij boven uit. Het belangrijkste 
is dat de kinderen plezier hebben. Het 
gebeurt ook dat de kinderen boeken 
kiezen en er zelf over vertellen. Dat 
vind ik even leuk. De reacties zijn soms 
echt geweldig. Onlangs las ik voor uit 
Prinses Prot. Een kindje naast mij zag er 
een beetje ongelukkig uit, dus vroeg ik: 
“Vind je het niet leuk?” “Jawel, maar ik 
vind dat een beetje vies”, zei ze met een 
ietwat sip gezichtje.
Het voorlezen is niet alleen leuk, maar 
ik vind het ook belangrijk dat kinderen 
met taal bezig zijn. Door het voorlezen 
worden ze veel taalvaardiger, wat hen 
de rest van hun leven voordeel brengt. 
Het verbaast me dan ook dat er bij veel 
kinderen thuis weinig of geen boeken 
aanwezig zijn.
Ik merk ook dat de verhalen die ik 

vertel, beginnen te leven. De kinderen 
halen iets uit het verhaal en geven er 
betekenis aan. Dat vind ik belangrijk 
in deze tijd waarin kinderen heel veel 
prikkels op zich af zien komen, maar 
er vaak weinig kans is om die echt te 
verwerken.

Info’zine: Wat zou je adviseren 
aan andere mensen die hetzelfde 
vrijwilligerswerk als jij willen doen?
Als je zin hebt om voor te lezen, doe 
het! Beleef er zelf plezier aan, dat 
merken de kinderen. Het is belangrijk 
voor hun ontwikkeling, maar vooral 
halen ze er veel plezier uit.

Info’zine: Bedankt voor het leuke 
gesprek, Ria. Jou zo horen vertellen, 
werkt aanstekelijk. Ik krijg onmiddellijk 
zin om te beginnen (voor)lezen. 

Wij spraken met: 

voorlezer Ria Vlaminckx

Voel je je geroepen om ook vrijwilliger te worden in de bibliotheek of een van de 
uitleenposten? Neem dan contact op met Christine Van Laer op 03 314 32 61 of 
via bibliotheek@hoogstraten.be

     Identikit
Naam:   Ria Vlaminckx

Geboortedatum:  10 november 1956

Woonplaats:  Hoogstraten

Burgerlijke stand:  Single

Vrijwilliger in:  BiB Hoogstraten

X

Elke maand besteden wij voortaan 
in Info’zine aandacht aan een 

vrijwilliger. Want Hoogstraten is 
in Vlaanderen misschien wel de 

kampioen als het gaat om helden 
die zich vrijwillig inzetten voor een 

ander. Het aanbod aan diensten 
en organisaties die draaien op 

vrijwilligers is in Hoogstraten 
bijzonder groot.
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Terugblik
1. Op zaterdag 15 februari huldigde 

stad Hoogstraten zijn sporthelden 
van 2019. Er werden vorig jaar 
twee Hoogstratenaren wereldkam-
pioen en maar liefst 15 Hoogstra-
tenaren nationaal kampioen. 

2. De meisjeschiro van Meerle heeft 
haar vertrouwde stek in het voor-
malige weeshuis verlaten en heeft 
de gloednieuwe lokalen betrok-
ken op de bovenverdieping van 
de vroegere jongensschool achter 
het Raadhuis.

3. Stad Hoogstraten heeft een nieuw 
gamma aan relatiegeschenken 
laten ontwerpen door Hoogstraat-
se artiesten. Anja Bastiaansen 
recycleerde afbraakstenen van 
de Sint-Katharinakerk tot stenen 
monumentjes, Dominic Van Huffel 
maakte een fotomap met natuur-
beelden en MacRyan ontwierp een 
originele houten snijplank. 

4. Op 4 maart werden de talrijke 
vrijwilligers van woonzorgcentrum 
Stede Akkers getrakteerd op een 
gezellig vrijwilligersfeest.  Een 
terechte dankjwel vanwege het 
stadsbestuur.

5. Tijdens de Week tegen Pesten 
voerden de Hoogstraatse 
basisscholen de Stip It-actie. Met 
allerlei spelletjes verzamelden 
ze vier stippen op hun hand, het 
symbool tegen pesten. Op de foto 
’t Dreefke uit Meersel-Dreef.

6. Het allereerste dorpsraadcafé in 
Meersel-Dreef betekende tegelijk 
het debuut van de nieuwe voorzit-
ter Rens van Rijckevorsel. Uittre-
dend voorzitter Jos Huybrechts, 
die ook afscheid neemt als 
voorzitter van de Mobiliteitsraad, 
kreeg een passende huldiging.
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Lutgart Verholen, wonend in de 
Venhoef in Minderhout, heeft 
gezien dat deze vaas in de Max-
burgdreef staat in Meer. Zij wint 
een Hoogstraatse cadeaubon, af 
te halen bij Toerisme Hoogstraten 
(van zodra Toerisme Hoogstraten 
de deuren weer kan openen). 
Proficiat.

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord vóór 15 april 2020 aan 
communicatie@hoogstraten.be of geef je antwoord 
telefonisch op nummer 03 340 19 50. Je mag maximum 
één antwoord per gezin insturen. Uit de juiste antwoor-
den trekt een onschuldige hand één winnaar. Vergeet 
niet om je contactgegevens te vermelden, anders kom je 
niet in aanmerking.

Nieuwe foto
6

5

4



Maatregelen corona

Diensten stad
Je kan in het stadhuis enkel 
terecht op afspraak. ENKEL
voor dringende admini- 
stratieve verplichtingen.
Tel. 03 340 19 11

Winkels
Voedingswinkels, banken en 
apotheken blijven open, ook 
in het weekend. In sommige 
restaurants kunnen gerechten 
afgehaald worden.

Beweging
Sporten en wandelen mag 
met het gezin of samen met 
1 vriend(in)

Ziek
Voel je je ziek? Bel naar je 
huisarts. De dokter zegt wat 
je moet doen.

Markten
Geen openbare markten in 
Hoogstraten

Openbaar 
vervoer
Bus en trein blijven rijden.

Vragen
Hulpvragen? 03 340 16 30
Administratieve vragen?
03 340 19 11
Vragen over corona: 
www.info-coronavirus.be
0800 14 689 
info-coronavirus@health.fgov.be

School
Er zijn geen lessen in de 
scholen maar er is wel opvang 
voor kinderen van ouders 
met belangrijke beroepen: 
dokters, zorgkundigen, 
politie, ...

Algemeen
Kom niet samen! Ga niet op 
bezoek! Blijf thuis!

Afstand
Ga je naar buiten? 1,5 meter 
afstand van elkaar houden.

Kinderopvang
Er is opvang voor kinderen 
van ouders met belangrijke 
beroepen: dokters, 
zorgkundigen, politie, ...

Grensverkeer
De grenzen zijn dicht, tenzij 
voor essentiële verplaat-
singen.


