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Beste lezer, 

U ziet het goed, uw Info’zine werd deze 
maand gekaapt! Wij, de kinderen en 
jongeren van Hoogstraten, hebben de 
redactie overgenomen en voor u deze 
‘speciale editie’ gemaakt. We hebben 
dit gedaan op vraag van ons stads-
bestuur, omdat Hoogstraten sinds 17 
juni een kindvriendelijke stad is ge-
worden. Wat dat betekent kon u al in 
een vorig nummer lezen: 
“IN EEN KINDVRIENDELIJKE STAD WIL-
LEN WE ER OVER WAKEN DAT IEDEREEN 
– KLEIN EN GROOT – ZO LANG MOGELIJK 
JONG KAN ZIJN OF ZICH JONG KAN VOE-
LEN. WE PLAATSEN KINDEREN EN JON-
GEREN CENTRAAL, GAAN MET HEN IN 
GESPREK EN LATEN ONS DOOR HEN IN-
SPIREREN.”

Kinderen en jongeren centraal stellen, 
hoe kunnen we dat beter laten zien 
dan zelf een pen en een fototoestel in 
handen te nemen en een aantal 
onderwerpen aan te snijden die ons 
bezighouden. Daarnaast krijgt u onge-
veer dezelfde informatie als anders, ze 
wordt alleen geschreven in de woorden 
en vanuit het standpunt van kinderen, 
tieners en jongvolwassenen. Zo kijkt u 
mee door onze vernieuwende en toe-
komstgerichte bril. 

Wat mag u verwachten?
Het begint al met de voorpagina. Daar-
op heeft Miesje (7 jaar) getekend wat 
voor haar de allerleukste straat zou 
zijn. En Cas (4 jaar) heeft een prach-
tig nieuw logo ontworpen. Jochen (22 
jaar) vertelt dat hij op 14 oktober 
voor de eerste keer naar de stembus 

gaat. Milo en Olympia (7 jaar) hebben 
een bezoek gebracht aan medewerkers 
van stad en OCMW en leggen uit wat 
een stadsbestuur allemaal doet voor de 
inwoners van onze stad.

Vanuit Benin krijgen we een reisver-
slag van onze 8 inleefreizigers, die sa-
men met de jongeren van Za-Kpota 
gedurende twee weken hebben samen-
gewerkt. En we stellen u ook School-
straten voor, dat meer ruimte heeft 
gecreëerd voor stappende en trappen-
de kinderen aan de schoolpoorten van 
Meer en Minderhout (en minder CO²-
uitstoot door autoverkeer).

Ter gelegenheid van de Dag van de ar-
moede geeft Nathalie (21 jaar) ons een 
inkijk in haar leven en vertelt ze hoe zij 
alle kansen vastgrijpt. Met de verkie-
zingen voor de deur onthullen verschil-
lende van onze jongeren wat zij zouden 
doen als ze voor één dag burgemeester  
konden zijn. U zal versteld staan!

Wij hopen dat u deze ‘speciale editie’ 
kan smaken en wensen u veel leesple-
zier vanwege alle kinderen en jongeren 
die hieraan meegewerkt hebben. 

Miesje, Cas, Jochen, Milo, Olympia, 
Niki, Iris, Thijs, Celien, Nienke, Leen, 
Nina, Ellen, Nathalie, Hasse, Frauke, 
Domien, Lisa, Maud, Flor, Lennert, 
Lien, Lotte, Elien, Alfonso, Fleur, 

Jasmina, Sem, Tristan, Willem, Elien, 
Ferre, Frauke, Lucas, Diana, Fien, 

Karen, Lore, Myrthe 



3vakantieaanbod in Hoogstraten

Onder de naam ‘Vakantie in Hoogstraten’ bundelt stad Hoogstraten het opvang- en vrijetijds-
aanbod voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar. Met dit aanbod willen we samen met 
animatoren en externe organisatoren ervoor zorgen dat elk kind een TOP-vakantie kan beleven. 
In 2018 organiseerde de stad 67 Vlieg UiT-activiteiten voor kleuters en lagere school kinderen, 8 
tieneractiviteiten, 4 weken speelplein, 9 speeldagen en 25 kleuter-, crea- of sportkampen. 

We vroegen aan 
kinderen, animatoren 
en organisatoren wat 
zij ervan vonden…

“De kalender waar alle 
activiteiten in staan, is 
heel leuk. Ik scheurde er 
elke dag een blaadje af 
om te zien wat er te doen 
was.” 

Frauke, 11 jaar, Hoogstraten

Vlieg uit
“Het leuke aan Vlieg-UIT 
zijn de uitstappen, dan ga 
je weg en ga je iets leuk 
doen. Wij zijn dit jaar 
mee geweest naar Tover-
land, Beekse Bergen, en 
zoveel meer!” 

Lucas, 8 jaar, Minderhout 

speelplein-speeldagen

“Ik ga graag naar het 
speelplein! Daar is het 
leuk en je kan er veel 
spelen. Je mag zelf kiezen 
wat je wil doen.” 

Diana, 5 jaar, Hoogstraten 

“Ik kom naar het speel-
plein omdat mama moet 
werken. Speelplein is leuk! 
Soms ken ik niemand en 
dat is niet zo fijn, maar 
dan maak ik nieuwe 
vrienden wat het weer 
leuker maakt.” 

Fien, 10 jaar, Minderhout

“Speelplein is altijd een 
leuke ervaring. De kin-
deren met hun enthou-
siasme en hun grappige 
uitspraken maken het 
TOP! ” 
Karen, animator speelplein

“Ik heb een sportkamp 
van Play & Sport meege-
daan. Het was supertof! 
Je leerde echte sporten 
en technieken zoals fris-
beegooien. Het was echt 
sporten en dat is fijn!” 

Lore, 10 jaar, Meerle

“Deze zomer deed ik mee 
aan het crea kamp luilek-
kerland. Het was heel leuk 
om een week lang te mo-
gen knutselen, tekenen en 
turnen. Er was buiten ook 
een grote zandbak waar 
we veel in gespeeld heb-
ben.” 

Myrthe, 6 jaar, Hoogstraten

kamp
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Dit jaar zit ik 
in de klas bij 
juf Agnes.

Ik zit bij 
meester Jan 

in de klas.

      Dag iedereen! Wij zijn Milo en Olympia, allebei zeven jaar. 
Vorig jaar zaten we samen in de klas in de gemeenteschool van 
Hoogstraten. We zijn nog altijd dikke vriendjes!

Wij waren heel benieuwd naar wat de stad en het OCMW allemaal doen 
voor de mensen die in Hoogstraten wonen! We gingen samen op pad en 
hebben heel wat nieuwe grotemensenvrienden gemaakt die zorgen voor 
de inwoners, het groen, de wegen en gebouwen en nog veel meer!

Jullie mogen 
mijn veegwagen 
wel even lenen

Nu zal de klus 
vlug geklaard zijn. 

Bedankt Ronny

Straten  Hoogstraten heeft veel straten. Het is veel werk om die netjes te houden. Toen we het stadhuis 
uitstapten, kwamen we Ronny tegen met de veegwagen.

Al de blaadjes
moeten worden 

weggekeerd 
.

Wat een klus!

Welkom in de BiB.
Welke boeken neem je 

graag mee naar huis 
Olympia? 

“De sokkendief” 
Ik kom snel weer terug met 
de klas voor nieuwe boeken, 

want ik lees heel graag

In woonzorgcentrum Stede Akkers wo-
nen oudere mensen. Zij krijgen goede 
zorg van heel veel mensen zoals Ingrid. 
Soms spelen de bewoners samen Rum-
mikub of andere leuke spelletjes.

In woonzorgcentrum

Stede akkers

Jullie mogen 
mijn veegwagen 
wel even lenen.

Rummikub is mijn lieve-
lingsspel. Ik help de tante 
van de oma van Milo graag, 

zodat ze kan winnen! :D

In de BiB
In je vrije tijd kan je in Hoogstra-
ten van alles doen. Leren tekenen 
in de IKO, naar toneel gaan kijken 
in het GC, zwemmen in Sportoase. 
Wij gaan graag naar de BiB.
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Op bezoek bij 
Vlieg

 
De groendienst
Staf is een haag aan het snoeien. Hij 
houdt alle plantjes van heel Hoogstraten 
levend en mooi.

... en wij helpen 
hem graag een 

handje!

Bedankt
hé mannekes;

Kijk daar!
Onze vriendjes 

op het speelplein.
Zij vervelen zich 

nooit 
.

..wij gaan 
aardbeien plukken 

bij de 
aardbeiboer

Even binnenlopen op de dienst
burgerzaken. Daar maken ze 

identiteitskaarten, rijbewijzen en 
allerlei andere  ingewikkelde 

papieren

In het 

stadhuis   Hallo ...
ik kom mijn kids-ID halen  

bij Milo in het loket.
.

En nu mogen wij even
 burgemeester zijn, want wij zijn in 
het kantoor van de burgemeester.
De burgemeester is de grote baas 

van Hoogstraten. Zij  kan ook 
mensen trouwen.

Wat een mooie 
sjerp heeft de 
burgemeester

Kijk, ze heeft 
speciaal voor ons een 
boodschap geschreven 

op dit papier.

De jeugddienst van Hoogstra-
ten organiseert veel plezante 
activiteiten, voor kleintjes en 
groten.
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Wij zijn acht enthousiaste jongeren 
uit Hoogstraten tussen 19 en 23 

jaar, die in september voor twee 
weken naar onze zustergemeente 
Za-Kpota zijn getrokken. Za-Kpota 
is een gemeente in Benin in West-

Afrika. Hoogstraten heeft al vijf jaar 
een stedenband met Za-Kpota. Wat 
een ervaring! Samen met de jonge-
ren van Za-Kpota hebben wij zoveel 

beleefd. Hier is ons reisverslag.

Herinneringen uit

Za-Kpota
Alle projecten die de stad onderneemt wor-
den afgetoetst aan de duurzame ontwik-
kelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties. Wil je weten wat die ontwikkelings-
doelstellingen zijn? Ga dan maar eens een 
kijkje nemen op www.sdgs.be. Tijdens onze 
reis hebben we samen met de jongeren van 
Za-Kpota rond die duurzame ontwikkelings-
doelstellingen een spel gespeeld. Het deed 
ons nadenken over hoe wij een steentje kun-
nen bijdragen.  Maar niet alleen wijzelf, ook 
onze vereniging of gemeente.

Niki, 20 jaar: “Ik pas thuis mijn
 badkamergewoontes aan: kraan sneller 

dicht, minder wc-papier…” 

Appelsienenmarkt
Appelsienen zijn voor Za-Kpota wat de 
aardbeien voor Hoogstraten zijn; het lo-
kale streekproduct! Hier zuigen ze het sap 
gewoon uit een appelsien. Appelsiensap in 
een fles of een doos is in Za-Kpota op het 
platteland nauwelijks te koop. Wij namen 
een handpersje mee om te laten zien hoe wij 
sap uit appelsienen persen. Sommige van 
de Afrikaanse jongeren keken gek, maar het 
sap vonden ze heel lekker.
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Jammer genoeg zijn de plantages in slechte 
staat en gaat een flink deel van de appelsie-
nenoogst verloren.  Hoe kunnen we hierbij 
helpen? Door de plantages te vernieuwen 
met jonge bomen bijvoorbeeld. Maar ook 
door werklozen opleiding te laten volgen, 
door de organisatie van de appelsienen-
markt te verbeteren en te tonen hoe je op 
een kleinschalige manier appelsienen kan 
persen en het sap op de markt brengen.  De 
kennis van Coöperatie Hoogstraten komt 
daarbij goed van pas

Iris, 21 jaar: “Je moet draaien met je 
appelsien om er sap uit te krijgen. Tourner, 

tourner!” 

Thijs, 19 jaar: “Over 5 jaar groeien er appel-
sienen aan de boom die ik heb geplant”.  

Composttoiletten 
Wij zijn gewend aan propere toiletten en 
vooral aan het feit dat er bijna overal toilet-
ten beschikbaar zijn. In Za-Kpota is dat niet 
zo gewoon. Verschillende scholen in Za-Kpo-
ta hebben geen of onvoldoende toiletvoor-
zieningen. Dit vervuilt het grondwater en 
dus ook het drinkwater. En het veroorzaakt 

ook ziektes, zoals diarree.
Wij hebben hier gezien dat in verschillende 
scholen, gespreid over de gemeente, com-
posttoiletten zijn geplaatst. Twee vliegen 
in één klap. Hiermee wordt niet enkel tege-
moet gekomen aan de nood aan toiletten, 
maar we laten leerkrachten, leerlingen en 
de dorpsgemeenschap ook kennismaken 
met de mogelijkheden van composteren. 
Composttoiletten hebben ook geen water-
verbruik.

Celien, 20 jaar:  “Eigenlijk gaat dit nog wel 
goed, het is in ieder geval gemakkelijker 

dan squatten boven een wc-bril!” 

Schooltuinen 
Ook al is Za-Kpota een landbouwgemeente, 
er is maar weinig kennis van composteren. 
Compostgebruik zou de opbrengst van de 
landbouw kunnen verbeteren. Wij leren de 
jongeren hier tuinieren via schooltuinen.  
De composttoiletten leveren compost. Door 
meerdere gewassen te telen, krijgen we ook 
een gevarieerder voedselaanbod. De op-
brengst van de schooltuinen wordt gebruikt 
in de schoolkeuken.

We zien dat heel de gemeenschap hier sa-
menwerkt. Er worden ook omheiningen ge-
zet om de teelt te beschermen tegen dieren. 
We stellen ons de vraag of onze eigen land-
bouwers en scholen hiervan ook kunnen le-
ren.

Ellen, 21 jaar: “Het ergste wat ik hier zie 
is het afval. Bij onze opruimactie kwamen 

de kinderen helpen.
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CCFP
CCFP is de technische school van Za-Kpota. 
Ze geeft bijvoorbeeld een beroepsoplei-
ding aan kansarme jongeren (bv. Kinderen 
die zijn ontkomen aan kinderhandel). VITO 
Hoogstraten heeft een scholenband met 

Wij zien in Za-Kpota heel veel kinderen en 
jongeren. Dankzij de samenwerking met 
Hoogstraten hebben ze in Benin nu een ef-
ficiënte geboorteregistratie. Dat is heel be-
langrijk. Vijf jaar geleden waren de papieren 
maar voor 1 van de 2 kinderen in orde. Dat 
gaf veel problemen, want zonder geboor-
teregistratie en een officiële naam, bestaat 
het kind niet voor de administratie. En dan 
heeft men dus ook geen rechten. Dus geen 
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recht om naar school te gaan, geen recht om 
te erven, enz.

Ouders moeten nu hun kind registreren bin-
nen de 30 dagen na de geboorte. Daarnaast 
wordt ingezet op digitalisering van de nieu-
we en bestaande aktes. Aktes worden hier-
door eenvoudiger raadpleegbaar, maar blij-
ven vooral ook steeds digitaal beschikbaar.
Samen met de jongeren uit Za-Kpota spelen 
we een toneeltje om het belang van geboor-
teregistratie en kinderrechten aan ouders 
en opvoeders duidelijk te maken.

Oun gniwan nou mi
Vertaald vanuit het Fon-dialect: Ik hou van jullie allemaal. - Leen, 21 jaar:

 “Door de verenigde krachten van Hoogstraten en Za-Kpo-
ta krijgen jongeren een kans op een betere toekomst.”

Nina, 23 jaar: 

CCFP. Leerkrachten van VITO hebben CCFP al 
twee keer bezocht.

Wij voerden in verschillende dorpen van Za-
Kpota een sketch op met als thema kinder-
handel. Zowel kinderen als ouders kwamen 
kijken. 

Nienke, 19 jaar, plant maniok: 
“Hier groeit al veel meer geva-
rieerd voedsel dan dat wij hier 

te eten hebben gekregen”.
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Vertaald vanuit het Fon-dialect: Ik hou van jullie allemaal. - Leen, 21 jaar:

Mijn gevecht tegen armoede
Het is een onrecht dat er in een rijk land als België nog schrijnende armoede bestaat. Op 17 
oktober wordt daar op de Internationale dag van verzet tegen armoede nog eens aandacht 
voor gevraagd.  De meeste mensen in Hoogstraten hebben het goed, maar ook in onze 
stad zijn er mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Nathalie (niet 
haar echte naam)  is een 21-jarige student aan een Vlaamse universiteit. Ze vertelt ons hoe 
zij – met steun van het OCMW – haar kansen grijpt.

“Het begon allemaal met de gezondheid van 
mijn vader die steeds slechter werd. Niet al-
leen leidde dit tot een faillissement, het be-
tekende ook het einde van het huwelijk van 
mijn ouders. Ik had altijd in een welvarend 
gezin geleefd. Dat er ineens geen centen 
meer waren, was een heel grote aanpassing 
voor mij. Ik was toen ongeveer 16 jaar. Ge-
lukkig was ik oud genoeg om de situatie te 
begrijpen. Mijn ouders hebben er altijd alles 
aan gedaan om ons gelukkig te maken, dus 
ik vind dat ik niet mag klagen. Ik paste mij 
dus aan.

Het betekent natuurlijk wel dat ik niet even 
luxueus kan leven als mijn vrienden.  Op 
sommige momenten (vooral in de zomer-
vakantie) ervaarde ik de kloof tussen mij en 
mijn vriendinnen. Iedereen ging op vakan-
tie, terwijl ik niks te doen had. Ook wanneer 
mijn vriendinnen op school kwamen met 

nieuwe (dure) kledij en schoenen, was het 
verschil soms groot en confronterend. Nu 
heb ik hier minder last van, aangezien ik nu 
beter kan sparen voor vakanties of kledij. Ik 
zorg ervoor dat mijn vakanties betaalbaar 
zijn en ga vooral shoppen tijdens de solden.
Vind ik dat ik dezelfde kansen heb als ie-
mand anders die mijn studies doet? Jawel, 
dankzij het OCMW. Vanaf het moment dat 
mijn financiële situatie moeilijk werd, heeft 
het OCMW ervoor gezorgd dat ik kon stu-
deren en op studiereizen  gaan. Ik heb me 
nooit benadeeld gevoeld op dat vlak.

Ik zit op kot en ervaar dan wel dat er hinder-
nissen zijn, die mensen met meer financiële 
middelen niet moeten overwinnen. Mensen 
van mijn klas die op kot zitten hebben bij-
voorbeeld een groter budget voor bood-
schappen. Ik moet narekenen hoe ik het de 
komende week ga aanpakken. Vaak moet ik 
activiteiten hierdoor laten vallen, maar mijn 
vrienden en vriendinnen houden hier geluk-
kig ook rekening mee. 

Ik ben wel heel zelfstandig geworden en vol-
wassen voor mijn leeftijd. Ik weet hoe ik met 
geld en moeilijke situaties moet omgaan en 
kan goed voor mezelf zorgen. Zo ga ik elke 
week boodschappen doen, ruim ik mijn kot 
op, was ik mijn kleren, strijk ik alles, enz. Dit 
is iets dat in mijn voordeel zal spelen wan-
neer ik alleen ga wonen en werken.

17 oktober – Internationale dag van verzet tegen armoede
Heb je het moeilijk?  Vind je het lastig om de stap te zetten naar hulpverlening? Je bent 
steeds welkom op één van de spreekdagen van OCMW Hoogstraten in Jaak Aerts-
laan 7.  Je kan een afspraak maken telefonisch op 03 340 16 01 of per mail op
info.ocmw@hoogstraten.be

• Stad en OCMW van Hoogstraten werken in het overlegplatform ‘Kinderen Eerst’ sa-
men met scholen, kinderopvanginitiatieven en partners van het Huis van het Kind 
rond kinderarmoede.  

 Meer info:  www.hoogstraten.be/leven-en-welzijn/ocmwsociaal-huis
• Er is ook nog welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je in Hoogstraten, dat zich engageert om de 

strijd tegen armoede aan te gaan!  www.tverzetje.be
• Aan iedereen die armoede de wereld uit wil, vragen we om op 17 oktober een ge-

knoopt laken uit het raam te hangen. 
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Wat 
zou ik 

doen als
...

In oktober zijn het verkiezingen. die bepalen wie de volgende 

zes jaar schepenen en burgemeester mogen zijn voor hoog-

straten. dat is dus best spannend. Maar wat doet die burge-

meester precies en wat zouden kinderen doen als zij voor een 

dag burgemeester zijn? De zusjes Frauke (6 jaar) en Hasse (4  

jaar) vroegen het deze zomer aan Alfonso, 9 jaar, Minderhout  

- Fleur, 11 jaar, Hoogstraten - Jasmina, 11 jaar, Hoogstraten 

- Sem, 8 jaar, Meer - Tristan, 9 jaar, Meerle - Willem, 7 jaar, 

Ulicoten (NL) en gaat in Minderhout naar school - Elien, 8 jaar, 

Hoogstraten - Ferre, 6 jaar, Hoogstraten.

Wat doet een 
burgemeester 
volgens jou?

Willem: De burgemeester is een 
beetje de koning. 

Alfonso: Ze neemt beslissingen 
over alles in Hoogstraten. Dus 
geen koning maar een koning van 
Hoogstraten.

Hasse en Frauke: De burgemees-
ter regelt veel en moet naar veel 
vergaderingen. Dat is saai. Maar 
als er een nieuw zwembad komt 
moet de burgemeester het lintje 
doorknippen bij de opening. De 
burgemeester trouwt ook mensen  

Fleur: Een burgemeester bouwt 
appartementen en huizen voor de 
mensen. 

Jasmina: Volgens mij regelt een 
burgemeester dingen die beter 
gemaakt kunnen worden. 

Tristan: Dingen met papier, onder-
tekenen enzo. 

Elien: Dat weet ik niet zo goed. Ze 
stuurt veel mailtjes. Knipt ze ook 
lintjes door als er iets nieuw open-
gaat? 

Ferre: Euhm… Een burgemeester 
werkt veel en hard, ze schrijft 
vooral veel én ze is de baas van 
Hoogstraten. 
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Waar zou jij een 
speelpleintje WILLEN?
Frauke en Elien:  Ik zou een plein-
tje maken dicht bij ons thuis.  Of 
bij ons in de tuin! Dan mag ieder-
een bij ons komen spelen.

Hasse: Er moet iets om te klimmen, 
glijden en schommelen zijn. Met 
veel  bloemetjes. 

Alfonso: In de Minderhoutse-
straat. Er moet veel gras zijn en 
goals om goed te kunnen voetbal-
len. Maar ook een hokje met een 
lasergame. En ook een kwikkwak 
die ronddraait en op en neer gaat. 

Jasmina en Fleur: Op een grasveld 
waar veel mensen wonen en ook 
veel kinderen. Overal moet er een 
leuk speeltuintje zijn met veel 
schommels en glijbanen die in het 
zand landen

Sem: Op een grasveld waar we 
kunnen voetballen en een dea-
thride op kan staan. 

Tristan:  In Meerle zijn er best veel 
speeltuintjes. Ik zou op het plein-
tje een trampoline of luchtkussen 
met een mat om zacht op te val-
len zetten. 

Willem: In de Wereldakker. Op 
dat speelpleintje moet een buik-
schuifglijbaan zijn die eindigt in 
een grote plas water om in die 
plas nog verder te schuiven. Het is 
ook belangrijk dat er een kraantje 
staat om water te drinken! 

Ferre: Op school, want de speel-
plaats is saai. Of in de Moerstraat, 
zo kan ik met alle kinderen uit de 
buurt samenspelen! Er moeten 
veel klimbomen zijn in het speel-
tuintje. Met veel takken onderaan 
en bovenaan, zodat je tot in het 
topje van de boom kan klimmen. 

Wat zou jij doen als 
je een ding mag 
veranderen op 

school?
Frauke: Voor elk kindje een wc. 
Dan moeten we niet aanschui-
ven. Dan gaat ook alles veel snel-
ler en kunnen we sneller gaan 
spelen.  

Alfonso: Voor mij mag de zand-
bak weg en in de plaats daarvan 
een groot voetbalplein. 

Fleur: Ik zou gras leggen op de 
speelplaats, dan kunnen we daar 
op gaan liggen bij mooi weer. 

Jasmina: Voor mij mag er minder 
druk en minder stress op school 
zijn, soms wordt er te veel huis-
werk gevraagd.  

Sem: Juffen die niet streng zijn, 
altijd een 10 geven en nooit straf!  

Tristan: Een trampoline op school 
zou wel fijn zijn. 

Willem: Dat je tegen de juf of 
meester ook wel eens nee mag 
zeggen. Als de juf of meester 
zegt “Nu is het genoeg geweest, 
ga op de gang staan!” En als ik 
dan zeg “nee!”, dat het dan ook 
‘nee’ is.  

Elien: Ik vind mijn school best 
goed, dus daar hoeft niets aan te 
veranderen. 

Ferre: Ik zou een speeltuig met 
veel klimdingen en schommels 
zetten. Én het afdak mag weg, 
want in de regen spelen is ook 
leuk. 

Wat zou jij 
veranderen 
aan de weg?

Hasse: Voor mij mogen er veel 
meer fietsen komen.  

Alfonso: Niet te veel auto’s, zo-
dat we zelf goed kunnen fiet-
sen. Maar eigenlijk zou ik niks 
veranderen, het is wel goed.  

Fleur: Het moet blijven zoals het 
nu is. Ik wil niet dat een drukke 
straat door onze straat komt. Nu 
kunnen we nog spelen op straat.  

Jasmina:  Meer stoplichten en poli-
tie om veilig over te steken. 

Sem:  Ik zou graag rustigere au-
to’s hebben. 

Tristan: Meer elektrische auto’s 
zodat je niets met je handen 
moet doen dan sturen. Zo kan je 
beter opletten op de weg. 

Willem: Dat auto’s zachter gaan 
rijden. Maar op de snelweg mo-
gen ze wel hard rijden, want een 
snelweg is een snelle weg. Mis-
schien ook minder auto’s. 

Elien: Minder auto’s en dat ze wat 
trager moeten rijden. 

Ferre: Ik wil een straat waar je 
goed op kan steppen met veel 
minder auto’s. 
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Goe bezig

Waarom zit ik in de Stuurgroep 
Jeugdraad? Meewerken aan een 
jeugdraad waarin interactie, uit-
wisseling, een eigen mening en 
vooral veel plezier centraal staan, 
doet enorm veel deugd! 
Wat doe ik graag?
Stellingenspel of rondetafelgesprek 
waarin iedereen zijn eigen mening 
en ervaringen kan delen.
Mijn favoriete uitspraak: Oeps, we 
moeten nog vergaderen!

Waarom zit ik bij De Slinger?Ontspanning voor mezelf en voor mijn ouders. Ik krijg er vrijheid om te spelen waar ik zin in heb.Wat doe ik graag? Chinese voetbalMijn favoriete uitspraak:Ik neem de hand van mijn begelei-ding vast om te tonen wat ik wil vertellen.

Waarom ben ik  leidster van de 18+ 

van Plussers Hoogstraten?

Om plezier te maken en jongeren te 

entertainen. 

Wat doe ik graag
?  weerwolven 

Mijn favoriete 
uitspraak: JE PAKT 

HET SAMEN AAN

Waarom zit ik bij Chiro St. Lut-gard Meerle? Omdat ik dan elke week in een leuke groep vriendin-nen kan spelen, en samen op kamp kan gaan.
Wat doe ik graag?  Dood of levendMijn favoriete uitspraak: FORMA-TIE

Waarom ben ik lid van Chiro Meer?Ik vind dit heel tof en maak veel vrienden. Wat doe ik graag? paint-ball.
Mijn favoriete uitspraak: YES, WE DID IT.

Waarom ben ik leidster bij KLJ 
Wortel? Omdat wij 1 grote familie 
zijn! En je bij KLJ Wortel de bange-
lijkste momenten beleeft!
Wat doe ik graag?  Dikke pik, Vuile 
spelen, eigenlijk alles!,…
Mijn favoriete uitspraak: NOOIT 
OPGEVEN!

waarom ben ik bij KLJ Meersel-

Dreef? Omdat we bij KLJ MD leuke 

spelletjes spelen en het is daar altijd 

gezellig + de leiding is echt TOP!

Wat doe ik graag? Het smokkelspel 

Mijn favoriete uitspraak: KLJ is 

gezond stralende ogen en een la-

chende mond. 

Elke maand geven we een GOE BEZIG-vermelding aan een persoon 

of een groep die iets goeds heeft gedaan of die zich inzet voor een 

goed doel. In oktober is het de Dag van de Jeugdbeweging, dé feest-

dag van de jeugdverenigingen. En daarom steken we een hart onder 

de riem van àlle jeugdbewegingen in Hoogstraten en zeggen we dat 

ze GOE BEZIG zijn. Doe zo voort!

Waarom ben ik leider van de top-pers bij Chiro Meer? De samenho-righeid tussen jong en oud. Kortom een vriendschap voor het leven.Wat doe ik graag?  honkbalMijn favoriete uitspraak: Wat zijn wij? Wij zijn vrienden. Gij en ikke Watte? vrienden heuj!

Maud Jansen (10 jaar) Flor Mys (12 jaar) 

Elien Brosens (24 jaar) 

Domien Cools (22 jaar) Lotte 

Van den Bogaert (22 jaar) 
Lisa Christianen (8 jaar) 

Lennert Pluym (14 jaar) Lien Horsten (19 jaar) 
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Woordenschat
“Vallen de nieuwe buren mee?”
“Ja hoor. Heel slimme mensen.

Elke keer dat ze elkaar uitschelden,
heb ik een woordenboek nodig.”

kippenbout

T+N= Tennis

DROEDELS

Alfabet

Hoe krijg je een dommerik gek?

Geef hem een zak M & M’s en 

zeg dat hij die

op alfabet moet leggen.
Domien Cools (22 jaar) 

 Week van het Bos

Van 14 tot en met 21 oktober is het de Week van het Bos. Het thema voor 

dit jaar is … RAVOTTEN! Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur 

maakt ons immers gezonder én creatiever. Doe daarom mee aan de Week 

van het Bos-wedstrijd. 

www.natuurenbos.be/weekvanhetbos
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Jochen
gaat voor 
de eerste keer 
stemmen

2.
Voor 14 oktober ontvang je 

thuis een oproepingskaart. Op 
deze kaart staat naar welk stembu-

reau ik moet gaan.” 

Op het stembureau geef ik mijn oproe-
pingskaart en identiteitskaart af aan de voor-

zitter.” 

Ik krijg een witte chipkaart. En iemand van het stem-
bureau wijst me een stemhokje aan.”

Ik ben in het stemhokje en volg de instructies op het scherm.

1.

1.

2.

3.

Ik ben Jochen en moet dit jaar 
voor het eerst gaan stemmen. 
Benieuwd hoe dit juist in zijn 
werk gaat? Ik zal jullie even 
een rondleiding geven ;-)

4.
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3.

stemmen

   maar!!

4.
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5. 6.

8.7.

Ik verlaat het stembureau en geef de witte chipkaart 
terug aan de voorzitter van het stembureau.

Het stembiljet dat ik net in het stemhokje heb gekregen 
vouw ik terug open en ik scan de QR-code.” 

Na het scannen gaat de klep automatisch open. Ik vouw het 
stembiljet terug dicht en steek hem in de stembus.”

Ik krijg mijn identiteitskaart terug en mijn oproepingsbrief wordt afge-
stempeld.  Zo heb ik een bewijs dat ik zeker hier ben geweest.”

5.

6.

7.

8.



KAN JE NIET GAAN STEMMEN?

Je bent om één of andere reden niet 
in de gelegenheid om te gaan stem-
men. Dan zijn er twee mogelijkhe-
den:
1. Wens je  geen volmacht te geven 

aan iemand anders?  Dan moet je 
een ‘bewijs van verhindering’ leve-
ren. Bezorg dat bewijs samen met 
je oproepingsbrief

 - voor de verkiezingen aan de  ont-
haalbalie van stadhuis

 - tijdens de verkiezingsdag aan de 
voorzitter van het stembureau

 - na de verkiezingen aan de ont-
haalbalie van het stadhuis. 

2. Je wil je stem niet verloren laten 
gaan.  Geef dan een volmacht aan 
iemand die je vertrouwt. Die hoeft 
zelfs niet noodzakelijk in dezelfde 
woonplaats als jij te wonen.

 Opgelet: Je dient steeds het officië-
le volmachtformulier te gebruiken. 
Dit kun je afhalen bij de onthaalba-
lie van het administratief centrum 
of downloaden via de website: 
www.vlaanderenkiest.be/formu-
lieren/volmachtformulier

WAT ALS JE EEN VOMACHT 
KRIJGT?

Geeft iemand je een volmacht om in 
zijn/haar plaats te gaan stemmen? 
Volg dan dit stappenplan:

- Ga eerst in je eigen stembureau 
onder je eigen naam stemmen.

- Ga vervolgens naar het stembu-
reau waar de volmachtgever moet 
stemmen

- Om bij volmacht te stemmen, moet 
je volgende documenten voorleg-
gen:

 o Eigen identiteitskaart
 o Eigen oproepingsbrief
 o Oproepingsbrief van de 
    volmachtgever
 o Volmachtformulier
 o Bijgevoegd bewijsstuk of   

   attest van tijdelijk verblijf in       
het buitenland 

    (indien van toepassing)

Heb je nog nooit gestemd? Maak je je daar een beetje ongerust over? Dat 
is niet nodig, want wij geven je volop de gelegenheid om te komen oefe-
nen. Onze computers staan klaar op: 
• Woensdag 3 oktober  van 14.00 tot 15.30 uur in het Lokaal Dienstencen-

trum Stede Akkers van Meerle  (Ulicotenseweg 2)
• Donderdag 4 oktober van 14.00 tot 15.30 uur in de cafetaria van het Lo-

kaal Dienstencentrum Stede Akkers (Jaak Aertslaan 4 in Hoogstraten)
• Elke dag in het administratief centrum (Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten). 

Daar staat een testcomputer voor je klaar. 

Meer info 
• Dienst burgerzaken 
 Vrijheid 149, Hoogstraten 
 03 340 19 11  
 bevolking@hoogstraten.be
• www.vlaanderenkiest.be

Wanneer mag je 

volmacht 
geven?

In volgende gevallen kan je een 
volmacht geven en het 
bijhorend bewijs van afwezig-
heid aanvragen

Medische redenen  
Doktersattest

Beroepsredenen  
Attest van werkgever

Studieredenen  
Attest van onderwijsinstelling

Verblijf in het buiten-
land 
Attest van tijdelijk verblijf in het 
buitenland 
(afgegeven en afgestempeld 
door de burgemeester):
- Op basis van bewijsstukken 

(vliegtickets, hotelboeking,…) 
-  of met een verklaring op eer

OEFENEN VOOR DE VERKIEZINGEN
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Fit in je hoofd
In Hoogstraten lopen dan verschillende ac-
ties:
• In het straatbeeld zullen her en der spreu-

ken verschijnen onder het tema ‘Fit in je 
Hoofd’.

• Vanaf 27 september en in de eerste week 
van oktober wordt in de BiB in Hoogstra-
ten een themastand voorzien met flyers, 
boeken, enz.

• Nog tot 4 oktober kan je in het lokaal dien-
stencentrum, het administratief centrum, 
of het buurthuis de stand met gevoelsbut-
tons tegenkomen. Kom naar de gevoels-
stand, kies een button en speld hem op. 
Laat zien aan de mensen hoe jij je voelt en 
praat erover.

 
Meer info:
www.noknok.be  (voor jongeren) |
www.fitinjehoofd.be www.jacdekempen.be 
www.cggkempen.be  

Lokale dienstencentra
Heb je eens nood aan een babbel, maar vind 
je geen luisterend oor? Of je wil eens iets 
nieuw proberen of nog bijleren? Dan kan 
je terecht in de lokale dienstencentra van 
het OCMW van Hoogstraten. Iedereen met 

een zorgvraag kan daar terecht Er zijn lo-
kale dienstencentra in Hoogstraten, Meerle, 
Meersel-Dreef. 
• In Meersel-Dreef start LDC Stede Akkers 

met een werking in het zaaltje van Het Pa-
tronaat van Taverne De Zevenster (Dreef 
42).

 o Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
kan je daar naar de Koffiekrant. Lees ge-
zellig de krant of een weekblad met een 
kopje koffie of thee erbij en geniet van het 
gezelschap van anderen.

• Vanaf 1 oktober heeft LDC Stede Akkers 
in Meerle (Ulicotenseweg 2) nieuwe ope-
ningsuren:

 o Koffiekrant: dinsdag en woensdag van  
10.00 tot 12.00 uur

 o Dorpsrestaurant: woensdag van 12.00 tot 
14.00 uur

 o Cafetaria: open voor iedereen tijdens de 
vooraf aangekondigde activiteiten in de 
maandelijkse centrumkrant

Meer info:
LDC Stede Akkers Meerle | 0472 18 26 83 
(tijdens de openingsuren) | 03 340 16 30 
(buiten de openingsuren)
dienstencentrum@hoogstraten.be

10-daagse 
geestelijke ge-

zondheid
Iedereen heeft wel eens 
een dipje of een tegen-

slag, waardoor je je 
minder goed of gelukkig 

voelt. Normaal gezien 
gaat dat na enkele dagen 
of weken weer over.  Eén 

op vier mensen krijgt 
echter in zijn/haar leven 

wel eens te maken met 
een geestelijk probleem 

dat langer duurt. Dat 
komt voor bij zowel oude-

ren als jongeren. Om die 
problemen in de aan-

dacht te brengen, loopt 
van 1 tot 10 oktober de 

tiendaagse van de gees-
telijke gezondheid. 

Voel je ‘goed in je vel’

Buiten komen is gezond. Laat anderen er ook van genieten! 

WZC Stede Akkers zoekt vrijwilligers om bewoners zo veel mogelijk te laten bewegen 
en buiten komen. Wil je je inzetten voor ouderen in Hoogstraten? Neem dan contact op 
met An Aerts op 03 340 16 00 of an.aerts@hoogstraten.be. Wat kan je doen?
-	 Elke	 twee	weken	op	maandagvoormiddag	doen	de	bewoners	aan	zetelfietsen.	De	
vrijwilligers	helpen	de	bewoners	op	en	af	de	zetelfietsen	en	buurten	ondertussen	
gezellig samen. 

-	 Ga	fietsen	met	de	elektrische	duofiets.	De	bewoners	vinden	het	heerlijk	om	een	toer-
tje te kunnen maken in de nabijeomgeving. 

- Buiten komen is belangrijk. Maar vele bewoners zijn gebonden aan hun rolstoel. 
Welke vrijwilliger wil met de bewoners gaan wandelen? 



  

Winnaar fotowedstrijd
Sam Dekkers (10 jaar) van de Krekelstraat in Meer 
heeft gezien dat het bruggetje op de foto zich bevindt 
in Meer tussen het Sebastiaanshof en Het Looi. Harte-
lijk proficiat. Sam heeft een cadeaubon van Toerisme 
Hoogstraten gewonnen.

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 10 oktober 2018 naar de 
communicatiedienst van Hoogstraten: communica-
tie@hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail 
per gezin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt 
een onschuldige hand één winnaar. 

Wedstrijd
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Voel je ‘goed in je vel’
Begeleide 
herfst- & winterwandelingen
Ook in de herfst en winter kan het heerlijk zijn om te wan-
delen langs de mooie Hoogstraatse natuur. In het najaar en 
in het voorjaar van 2019 organiseert Toerisme Hoogstraten 
daarom opnieuw begeleide wandelingen. Elke tweede zon-
dag van de maand neemt een gids je mee voor een ontspan-
nende wandeling met een bezoek aan een heel speciale 
plaats. Schrijf je op tijd in!

Programma
 zondag 11 november: Baarle-Hertog-Nassau met een be-

zoek aan Heemhuis Amalia Van Solms
 zondag 9 december: Merksplas met een bezoek aan tuin-

bouwbedrijf Adriaensen-Wynants, trotse teler van o.a. 
Hoogstraatse kersen.

 zondag 13 januari: Hoogstraten met bezoek aan Sterksto-
kers, producent van het Sint-Katharina Elixir en de gloed-
nieuwe Hoogstraatse gin.

 zondag 10 februari: Merksplas met bezoek aan tuinbouw-
bedrijf Hegro.Di, gespecialiseerd in trostomaten.

Meer info:
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55  
toerisme@hoogstraten.be

Maak je tuin mooi met 
streekeigen plantgoed

Naar jaarlijkse gewoonte verkoopt Natuurpunt Mark-
vallei met de steun van het stadsbestuur streekeigen 
plantgoed. Er is keuze tussen verschillende fruitbo-
men, hagen en struiken met veel bloemen of bessen.  
Streekeigen plantgoed is minder ziektegevoelig en 
aangepast aan ons klimaat. De planten hebben hier-
door betere groeikansen. 

Wil je eigen plantgoed bestellen? Vul dan de bestellijst 
in op www.hoogstraten.be . Je kan hem ook verkrijgen 
bij de milieudienst of in het bezoekerscentrum De Klap-
ekster van Natuurpunt (Wortel). Alle bestellingen moe-
ten binnengebracht worden voor 20 oktober 2018. De 
opbrengst van de actie gaat naar de natuurgebieden in 
Hoogstraten.

Meer info | Milieudienst Hoogstraten | 
ingrid.brosens@hoogstraten.be | 03 340 19 43 
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Word orgaandonor!
Dankzij de jaarlijkse campagne 
Beldonor van het ministerie van 
Volksgezondheid hebben al veel 
mensen zich opgegeven als orgaan-
donor. Ook de stad Hoogstraten 
doet dit jaar weer mee aan de cam-
pagne. Wanneer je sterft, kunnen 
jouw organen gebruikt worden om 
levens te redden. Het is belangrijk 
dat je daar nu al over nadenkt en 
jezelf registreert als donor. Ga naar 
de dienst burgerlijke stand met je 
identiteitskaart. Wij laten jou dan 
een registratieformulier invullen, 
waarna jouw gegevens worden in-
gevoerd in het rijksregister. Je krijgt 
dan je certificaat onmiddellijk mee. 

Meer info:
dienst Burgerlijke Stand 
03 340 19 31 
burgerlijke.stand@hoogstraten.be 

Geen last van de griep
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Vooral oudere 
mensen kunnen hier veel last van hebben. Zorg ervoor dat je ouders 
of grootouders tegen deze ziekte beschermd zijn. Dat kan door een 
griepprik te gaan halen bij de huisarts. Dat kan vanaf half oktober. 
Je opa of oma in het rusthuis krijgen het griepvaccin zelfs helemaal 
gratis.
Meer weten over griep en griepvaccinatie? www.griepvaccinatie.be. 

Nacht van het Kempens Erfgoed
Op vrijdag 19 oktober 2018 tussen 19 en 23 uur vindt in 30 Kempense 
gemeenten de Nacht van het Kempens Erfgoed plaats. In Hoogstraten or-
ganiseren het Stedelijk Museum Hoogstraten en vzw Erfgoed Hoogstra-
ten een collectiedag rond Wereldoorlog I en II. Staat er op zolder nog een 
oude doos van je (over)grootvader die in de oorlog heeft gevochten?  Kom 
dan met je collectie op vrijdagavond 19 oktober tussen 19.00 en 23.00 uur 
naar het Stedelijk Museum Hoogstraten. 

Meer info:
Stedelijk Museum Hoogstraten |Begijnhof 9, Hoogstraten 
museum@hoogstraten.be | 03 340 19 80 www.nachtkempenserfgoed.be

Zitdag studietoelage
Sommige kinderen krijgen een financieel steuntje in de rug om te kunnen 
studeren. Hoe vraag je dit aan? De stad Hoogstraten helpt je daarbij. De 
volgende zitdag studietoelagen wordt georganiseerd op maandag 1 okto-
ber 2018. Dit kan van 9.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 16.30 uur en van 
18.00 tot 19.30 uur. 

Meer info:
Sociale dienst | Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten | socialedienst@hoog-
straten.be | 03 340 16 01

       500 jaar 
       graafschap Hoogstraten
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Hoogstraten een graafschap werd. Een 
titel die duidelijk maakte dat de heren van Hoogstraten van groot belang 
waren in het grote rijk van Keizer Karel. Hoogstraten organiseert op 24 
november een grote herdenking van dit belangrijke moment in de Sint-
Katharinakerk. Reserveer alvast je agenda. Alle Hoogstratenaren worden 
uitgenodigd op een grote receptie om 16.00 uur. 

Meer info: www.graafschaphoogstraten.be. 
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Noodhulp
Brand/Dringend ziekenvervoer 100/112
Politie 101
Politie administratie 03 340 88 00 
Brandweerkazerne 
-  Niet-dringend ziekenvervoer 
   en administratie  03 314 32 11
Hidrosan (riolering) 0800 90 300 
Anti-gifcentrum 070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten  03 482 46 06 

Wachtdiensten
Dokters   014 410 410
Tandartsen
(weekends en feestdagen) 0903 39 969  
Apothekers 0903 99 000

Zitdagen
-  Pensioenen
 2de dinsdag van de even maanden 
 van 09.00 tot 11.30 uur
-  Huisbezoekenteam/medewerker ouderen:
 elke maandag van 13.30 tot 15 uur 
 elke 1ste maandag van 18.00 tot 19.30 uur
-  Personen met een handicap - 
 FOD Sociale Zekerheid
 elke 2de woensdag van 09.30 uur tot 10.30 uur
-  Defensie
 elke 3de dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur (enkel 

op afspraak 0800 333 48)

Vragen
Administratief centrum
Vrijheid 149 03 340 19 11
info@hoogstraten.be - www.hoogstraten.be

infozine’BiB

Kom bij de Kinder- en Jeugdjury
Geboeid door verhalen? En op zoek naar een leuke woensdagnamiddag? Dan 
is de Kinder- en jeugdjury echt iets voor jou. Van oktober tot eind maart lees 
je acht boeken. Vier keer kom je met de andere juryleden van jouw leeftijd 
samen om de gelezen boeken te bespreken. Op het einde stel je je eigen top 
8 op. Door de punten van alle juryleden samen te tellen, weten we welk boek 
de Hoogstraatse jury het beste vond. De winnaar wordt op een groot slotfeest 
bekendgemaakt. Nieuwsgierig? De startdag is op woensdag 3 oktober om 
13.30 uur in de hoofdbib van Hoogstraten (voor 10- tot 16-jarigen).

Een heerlijke verwendag
Laat je op zaterdag 13 ok-
tober eens heerlijk ver-
wennen in de BiB. Wat kan 
je die dag beleven? Als je 
aankomt, krijg je een ori-
gineel welkomstcadeautje. 
Je kan deelnemen aan de 
verkiezing van de leukste 
stripreeks. Je krijgt ook een 
gratis rondleiding met een 
unieke blik achter de scher-

men van onze BiB en het leuke ZIZO-systeem om makkelijk het juiste boek te 
vinden. En die gratis ZIZO-cupcake zal heerlijk smaken. Gratis op zaterdag 13 
oktober van 9.00 tot 12.00 uur. Voor de rondleiding kan je je inschrijven op 
www.hoogstraten.be/vormingbib

Bibwijzer
Zit jij in het zesde leerjaar? Dan doe je in oktober vast met je klas mee aan 
Bibwijzer, een speelse verkenning van de hoofdbib. Je zoekt boeken op in de 
catalogus en in het rek. Ook online in databanken zoeken kent voor jou na 
Bibwijzer geen geheimen meer.Als beloning voor je inspanning vertelt een 
van onze voorlezers je een spannend, grappig of ontroerend verhaal.




