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COLUMN Naast de vuilbak! Wètte gaai et?

Het gaat niet goed met de discipline van een 
deel van de Hoogstraatse burgers. (Maar ook 
met de Westerse mens in het algemeen, hoor, 
wees niet bang!)  Zij vinden het namelijk niet 
erg de omgeving te bevuilen en te belasten met 
afval allerhande.

Laten we even beginnen met de zogenaamde 
‘blikvangers’ op plaatsen waar de geleegde blik-
jes zich voorheen na schooltijd opstapelden; een 
prachtig idee naar-de-jongeren-toe! De opvang-
netten moesten de jeugdige speelsheid aanspre-
ken en al hun blikwerk na een welgemikte worp 
verzamelen. Maar jammer genoeg spreken ze ook 
tot de verbeelding van de zuinige medemens, die 
zich enkele euro’s uitgespaard ziet door er ook 
zijn restafval te deponeren. Omdat de blikvan-
gers zich meestal net buiten de bebouwde kom 
bevinden, is er ook een minimum aan sociale 
controle. De gemeente Mol heeft onlangs beslo-
ten alle blikvangers weg te halen en niet meer 
te vervangen. Vele gemeenten zijn dat voorbeeld 
gevolgd of zullen het nog volgen.
Maar niet enkel de blikvangers zijn asociale aan-
trekkingspunten, ook de reguliere vuilnisbakken 
zijn dat. Zo werd de vuilnisbak aan de Vrijheid 

ter hoogte van het Begijnhof weggehaald omdat 
er steeds maar weer Aldi- en andere zakken met 
restafval gedeponeerd werden. Niet erin, natuur-
lijk, maar vooral ernaast.

Is het wegnemen van vuilnisbakken de goede op-
lossing? Waarschijnlijk niet als er tegelijkertijd 
een campagne loopt met de slogan: Afval hoort 
in de vuilnisbak. (www.indevuilbak.be).  Je kan 
niet ja en neen tegelijk zeggen.

Elke campagne, ook een netheidscampagne, be-
staat uit drie pijlers: Bewustmaking – Uitrusting 
– Bestraffing. Als men aan bewustmaking werkt, 
moet er ook de uitrusting zijn. De netheidscam-
pagne die Parijs zo’n 12 jaar geleden opstartte 
werd begeleid door de plaatsing van zo maar even 
20.000 ‘corbeilles’ in de straten. Wie met Google 
Streetview even over de boulevards flaneert, kan 
er niet naast kijken; in elke view staat minstens 
één, zij het eenvoudige, vuilnisbak (een ring met 
plastic zak). En om de zoveel beelden merk je 
ook een arbeider die ze ledigt.

Want ook daar knijpt het schoentje. Ook over-
volle vuilnisbakken trekken vuil aan. Wie door 

onze onvolprezen Den Dijk wandelt, moet vast-
stellen dat de mooie nieuwe vuilnisbakken uit-
puilen van flesjes en blikjes en dat ze reeds in 
de directe omgeving uitgezaaid zijn. Ook daar 
is gebrek aan sociale controle een pijnpunt. Wat 
overigens, maar geheel terzijde, ook geldt voor 
de hondendrollen aldaar.

Bewustmaking en uitrusting mag dan nog min of 
meer haalbare kaart zijn, bestraffing of sancties 
zijn dat allerminst. Want, wie heeft die suiker 
in de erwtensoep gedaan?  Camera’s zijn iets 
te extreem en vermoedelijk zal ook de alomte-
genwoordige wet op de privacy wel weer in de 
weg staan. En vuilniszakken uitpluizen in de 
hoop aanwijzingen te vinden is ook al niet zo’n 
prettig werkje. 

Hoe moet het dan wel?

“Wètte kik et? - Neie!
Wètte gaai et? - Joa!
Waarum vroagdet dan?” (uit Slisse en Cesar)

Wat ben ik blij dat ik geen verkozene des volks 
ben. (lvr)

In 2007 was House of Colours, een initiatief van Hilde Stockman uit Wortel, als ‘vernieuwend project’ laureaat van de Cultuurprijs van 
de stad Hoogstraten. Toen nog op zoek naar een juiste plaats in de zorgsector én naar erkenning, bracht prinses Mathilde op 16 juli, vijf 
dagen voor ze koningin werd, een bezoek aan het project. Zie blz. 18. (foto Mia Uydens)

KONINGIN  PRINSES  MATHILDE BEZOEKT HOUSE OF COLOURS
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Kristof Terreur - ‘Onze man in Engeland’ 

“Een droomjob,… maar nooit gedaan”

‘Een beetje de omgekeerde wereld’ zegt Kristof met een verlegen lachje, 
als we hem ons opnameapparaat onder de neus schuiven. ‘Het doet raar, 
ben gewend aan de andere kant van de tafel te zitten’. Laat dat net de re-
den zijn waarom wij graag eens met hem willen praten. Hij heeft zich als 
“onze man in Engeland” immers in de kijker gewerkt. Benieuwd hoe hij 
tot daar gekomen is. 

Klein Seminarie
Kristof is van Meer en groeide op in Hoogstraten. Zijn ouders waren daar-
heen verhuisd toen hij zeven was. Van dan af gaat Kristof naar het Klein 
Seminarie. Hij zal er blijven tot het einde van zijn humaniora. Kristof heeft 
ook van kleins af een passie voor sport en hij voetbalt bij HVV. ‘Tot op zes-
tien, zeventien de aandacht naar andere dingen verschuift en ik het trainen 
niet meer kon opbrengen’. Hij begon als middenvelder, werd dan als spits 
uitgespeeld en eindigde zelfs als doelman. De toevalligheid van overal op 
het voetbalveld gestaan te hebben zal hem later goed van pas komen, hij 
kan zich in heel wat situaties van de door hem gevolgde spelers inleven en 
er een beetje over meepraten. Maar dat is iets wat hij dan nog niet weet. 
‘Het was gewoon toeval. Omdat ik door mijn groei wat vinnigheid kwijt 
was en ze niemand anders meer hadden, ben ik uiteindelijk in doel gaan 
staan. Voor de fun, want aan mij is geen groot talent verloren gegaan.’ 

Schrijfkriebels….
‘In het Klein Seminarie was ik goed in opstellen schrijven, werkte mee 
aan de Komaan en heb het boekje van de retorica van mijn jaar helemaal 
samengesteld. Ik volgde de richting Wetenschappen-Wiskunde, met 8 uur 
wiskunde. In het logische verlengde daarvan ging ik voor industrieel inge-
nieur studeren maar al na een half jaar wist ik dat ik er niet op mijn plaats 
zat. Ik besefte dat ik daar niet gelukkig van zou worden. Ik wilde journalist 
worden, heb die roeping gevolgd en ben journalistiek gaan studeren aan de 
Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Al moet ik zeggen dat ik daar niet echt 
veel geleerd heb over het vak. Uitgezonderd de stages, die waren razend 
interessant. Hoe een stuk opbouwen, de juiste taal gebruiken, het zat veel 
te weinig in de opleiding, o.a. omdat het niet gedoceerd werd door journa-
listen. Je kreeg wel taal, maar meer algemeen en hoe het medialandschap 
in mekaar stak. Al bij al weinig praktische dingen.
Ik geef nu zelf gastcolleges aan die hogeschool en probeer net dat te geven 
waar het in mijn opleiding destijds aan ontbroken heeft. Ik merk trouwens 

Misschien denkt u bij de boventitel aan de legendarische 
Roger Simons, vele jaren de stem uit Londen voor de VRT-
radionieuwsdienst. Legendarische proporties willen we 
hem (nog) niet aanmeten, daarvoor is hij nog veel te jong. 
Uniek is Kristof Terreur (32) wel. Hij is de enige Belgische 
sportjournalist die in opdracht van De Persgroep, uitgevers van 
Het Laatste Nieuws en De Morgen naar Londen uitgestuurd 
werd om er de sterren van het Belgische voetbal, die in 
de Premier League aan de slag zijn, op de voet te volgen. 
Dagelijks vind je reportages van zijn hand in deze kranten. Dat 
en het feit dat deze gedreven journalist geboren en getogen 
is in onze gemeente, is voor ons aanleiding om hem aan de 
andere kant van de microfoon te zetten en het eens haarfijn 
voor ons te laten uitleggen. 
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dat behoorlijk taalgebruik steeds verder achter-
uitboert bij de jonge gasten die nu afstuderen. 
Het gebruik van dialecten, tussentaal, teksten 
zonder punten of komma’s, de sms-taal die in 
stukken sluipt. Ik vind dat erg.’ 

… en sportmicrobe
Van in het begin was het voor Kristof duidelijk 
dat hij zou focussen op sportjournalistiek. ‘Als 
acht-, negenjarige schreef ik thuis mijn eigen 
verslagjes van de ronde van Frankrijk, van grote 
wielerwedstrijden, van voetbalmatchen. Nu was 
de interesse in sport wel wat geminderd tijdens 
mijn puberjaren, eerder verschoven naar de mu-
ziek. Maar tijdens mijn opleiding journalistiek 
kwam de microbe toch terug. In mijn laatste jaar 
heb ik het geluk gehad dat ik mijn stage mocht 
afwerken bij Sport/Voetbal Magazine. Daar is de 
poort voor mij open gegaan. Ik heb er veel bij-
geleerd - ze namen je echt bij de hand. Ik mocht 
met goede journalisten op reportage, naar inter-
views. Dan zie je hoe het echt werkt en steek je 
er veel van op.  Er zitten goede schrijvers. Het 
is een magazine, dat is anders dan een krant. Je 
moet niet echt het nieuws zoeken, het schrijven 
is er belangrijker dan de directe nieuwswaarde, 
het heeft meer diepgang. Tegelijk leerde ik veel 
mensen kennen, begon een netwerk op te bou-
wen voor als ik later journalist zou zijn en wel 
op zoek moest naar nieuws. Na 10 jaar investeren 
loont zo’n netwerk echt wel om iets te checken. 
Want nergens gonst het meer van geruchten dan 
in de krantenwereld.’

Of ik liever voor een magazine zou werken? 
- ‘Het is een andere werkwijze. Je kan langer 
werken aan een stuk, dieper graven. Het is meer 
het werk van de lange foulé, minder van de snel-
heid. Nu moet ik soms op een kwartier tijd een 
stuk schrijven. Het spreekt dat als je een week 
tijd hebt, je beter geschreven stukken kan maken. 
Dat is een luxe, die ik bij de krant weinig krijg. 
Af en toe kan dat, in een luwere periode. Laatst 
heb ik een groot artikel gemaakt over Mourinho 
(coach van Chelsea, ex Real Madrid). Gezien 
mijn staat van dienst kan ik al eens aan mijn chef 
vragen om zo’n stuk te mogen maken. 

Het Laatste Nieuws
Onmiddellijk na zijn studies kan Kristof bij de 
krant Het Laatste Nieuws (HLN) aan de slag. Zij 
hadden hem  opgemerkt door zijn bijdragen als 
stagiair bij Sport/Voetbal Magazine. ‘Ik kende 
die krant eigenlijk niet. Ik had gesolliciteerd 
bij Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad. 
HLN nodigde me uit voor een gesprek en bood 
me een kans op freelancebasis. Of ik daar mijn 
kost mee kon verdienen? Wel, ik verdiende als 
freelancer soms meer dan nu als vaste redacteur. 
Hoe meer je schreef en gepubliceerd kreeg, hoe 
beter je verdiende. Dus heb ik hard gewerkt. Je 
had ook meer vrijheid, je kreeg minder speci-
fieke opdrachten. 
De omstandigheden hebben er ook toe bijge-
dragen dat ik veel kon werken. HLN zocht een 
journalist in Limburg om KRC Genk te volgen. 

Ik woonde het dichtstbij. Ik heb dat aangenomen, 
hoewel het ook vanuit Hoogstraten nog altijd 
een redelijke verplaatsing is. Maar Genk zat in 
de lift. Met de tijd leerde ik er veel mensen ken-
nen, zodat ik niet altijd ter plekke hoefde te zijn 
om aan nieuws te geraken. Men belde mij op, ik 
kon bij heel wat mensen terecht als er weer een 
nieuwtje de ronde deed. Ik heb veel tijd geïnves-
teerd in het volgen van die ploeg en dat brengt 
me nu goed op.’ 

Word je snel aanvaard als jonge journalist in die 
middens? - ‘Dat viel best mee. Ik werd geïntro-
duceerd door de vroegere correspondent voor 
HLN bij bestuur en entourage. Met de spelers 
klikte het snel. Ik was toen 22, de leeftijd van 
veel van de spelers. Dat schept direct een band, 
ze praten gemakkelijker met een leeftijdgenoot 
dan met een oudere journalist van 40 of 50, ook 
al heeft die een gedegen reputatie. Met mij gin-
gen de meeste spelers heel ongedwongen om.’
Als freelancer volgde Kristof in eerste instantie 
Genk en Lierse. Na twee jaar werd hij vaste re-
dacteur om Genk te volgen. ‘Elke dag een stuk 
in de krant. Genk is heel belangrijk in Limburg 
en krijgt in de loop van de week nog veel aan-
dacht in de regiopagina’s. Het heeft mij de gele-
genheid gegeven mijn job heel grondig te doen 
en veel te leren. Daarnaast deed ik nog andere 
zaken. Interviews, reportages over zaken die in 
het buitenlands voetbal gebeurden, die dingen.’ 

Databank
Je hebt in je jonge jaren meegewerkt aan een 
voetbalspel voor de computer? - ‘Ja, aan Football 
Manager.  Ik had dat spelletje leren kennen tij-
dens de Londenreis met het Seminarie en het daar 
gekocht. Maar de gegevens over Belgische clubs 
en spelers klopten van geen kanten. Ik heb de 
ontwikkelaars dan voorgesteld  als researcher te 
werken. Samen met Fabrice Leclercq (Wallonië) 
was ik verantwoordelijk voor de samenstelling 
van de Belgische databank, het verzamelen van 
gegevens van spelers van 1ste tot 4de klasse en 
ook provinciale reeksen. Zo ben ik eigenlijk bij 
Sport/Voetbal Magazine aan mijn stageplaats ge-
raakt. Ik kende bijna alle spelers en alle reeksen. 
Bij de actualiteitstesten waren ze verbaasd dat 
ik direct op vragen over onbekende spelers kon 
antwoorden. Verder ben ik ook nog vertaler van 
het spel naar het Nederlands en Frans geweest. 
Frans was niet mijn sterkste kant maar door er 
aandacht aan te geven komt het nu van pas voor 
de communicatie met de Franstalige spelers in 
de Premier League zoals Hazard en Fellaini.’ 

Onze man in Engeland
Na 10 jaar Genk had Kristof daar zowat alles 
meegemaakt. Promotie, kampioen, beker, slechte 
tijden ook. ‘Ik had op de redactie al eens aange-
geven dat ik stilaan uitgeschreven raakte. Schrik 
ook voor te veel routine. Toen heb ik eerst een 
viertal maanden binnendienst op de redactie ge-
daan, als samensteller van de voetbalpagina’s. 
Maar binnen zitten was me toch te eng, ik miste 
de vrijheid van te gaan en staan waar ik wilde 
of te werken wanneer het uitkwam. Toen kwam 
het voorstel een half jaar naar Londen te ver-
huizen om de Belgen in de Premier League te 
volgen. Ik heb daar één week bedenktijd voor 
gevraagd, wegens de impact op mijn persoonlijk 
en sociaal leven.’ 
De reden waarom de krant iemand ter plaatste 
wilde hebben? - ‘Wij zijn de grootste sportkrant 
in België. De tien beste Belgische voetballers, 
de kern van onze steeds populairder wordende 
nationale ploeg, speelt in de Engelse eerste klasse 
en wij volgden alles vanop tv, via het net, via 
buitenlandse media. Af en toe een plaats in een 
perstribune is zo moeilijk te krijgen, spelers in-
terviewen onmogelijk van hieruit. De krant dacht 
dat het een stuk gemakkelijker zou zijn als we 
permanent iemand ter plaatse zouden hebben. 
Toen Beckham destijds voor Real ging spelen, 
zijn vijf Engelse journalisten naar Madrid ver-
huisd om hem te volgen, dag in dag uit. Omdat 
ik van alle voetbalredacteurs de meeste van die 
voetballers het beste ken en met hen contacten 
onderhoud, werd het mij gevraagd. 
Geen simpele opdracht, wist ik meteen. De Pre-
mier League is een heel gesloten wereld. Super 
professioneel. Trainingen achter gesloten deu-
ren, spelers constant afgeschermd voor de media, 
interviews worden mondjesmaat toegestaan en 
steeds in aanwezigheid van een persverantwoor-
delijke van de club of van de zaakwaarnemer van 
de speler.  Ik ga zien of ik er wat kan gaan doen, 
dacht ik. Het bleek mee te vallen. Vooral omdat 
vanaf het ogenblik dat ik in Londen aankwam, 
elke week wel één of meerdere van de Belgen 
zich in het nieuws speelden, mooie goals scoor-
den, tot man van de match werden gekozen. Soms 
ook negatief, zoals Hazard die een ballenjongen 
trapte. De Belgen waren hot in Engeland en ik 
had elke week onderwerpen te over om over te 
schrijven.’

Gouden generatie
Kristof is bij wijze van spreken als journalist 
samen gegroeid met die geweldige generatie 
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Belgische spelers die er nu staat. ‘Tegelijk met 
Genk volgde ik de nationale selectie van –19 en 
de beloften. En kijk, nu zijn de ogen van heel 
Europa gericht op deze spelers. Ik ken Thomas 
Vermaelen vanaf zijn 18de. We hadden toen een 
vriendschappelijke band en die is gebleven, ook 
al is hij nu sterspeler in de Premier League. Ik 
zie hem geregeld, kan hem bellen en sms-en als 
ik iets moet weten. Hij weet ook dat ik dat niet 
zal misbruiken om zaken in de krant te brengen 
die persoonlijk en privé zijn. 
Heb je dat zien aankomen, die explosie van jonge 
Belgen in het buitenland? - ‘Het is wel ongeloof-
lijk snel gegaan. Ze vragen me dat regelmatig in 
Engeland: waar komt die rits Belgische sterren 
toch ineens vandaan? Ik kan er niet direct een 
antwoord op geven. Velen kregen hun opleiding 
in het buitenland, aan het jeugdbeleid van de 
Belgische clubs zal het immers niet liggen. Bij 
een aantal is dat behoorlijk, bij Standard en An-
derlecht, bij Genk ook. Van Kevin De Bruyne 
en Thibaut Courtois was ik niet verwonderd. Ik 
heb die gasten gezien bij de jeugd van Genk toen 
ze 15 jaar waren. Door wat ik toen zag, ben ik 
niet verrast waar ze nu staan. Van andere weet ik 
het minder. Ze zijn opgeleid in Nederland (Ver-
maelen, Vertongen, Mertens, Dembele, …) of in 
Frankrijk (Hazard, Mirallas..). Ze waren ook niet 
ineens grote sterren. Toen ik in mijn begintijd een 
interview deed met Vermaelen, was dat voor de 
regio-pagina van de Antwerpse editie. Nu is het 
nationaal en zelfs internationaal nieuws.’ 

Sterren op het veld
Kan je dan in zo’n geval als Hazard en de bal-
lenjongen een interview met hem versieren? - 
‘Aanvragen wel, maar ik wacht nog steeds op de 
toezegging.  Ik spreek hem tijdens de persont-
moetingen na de matchen, vooral na de Europese 
matchen, samen met de andere journalisten. Een 
voordeel is dat Hazard in dergelijke gevallen zegt 
dat hij geen Engels spreekt, alleen Frans en dus 
al snel aan de Belgische journalisten wordt over-
gelaten. Van de quotes op dat moment moet je 
het echter niet hebben, die zijn voor alle gazet-
ten hetzelfde en meestal weinigzeggend. Maar 
een echt interview met hem is nog niet gelukt. 
Gelukkig kan dat met sommige anderen wel. 
Benteke ken ik nog van zijn tijd bij Genk en die 
kan ik bellen voor een praatje. Maar de meesten 
worden streng afgeschermd, moeten een clausule 
tekenen dat ze geen interviews geven zonder toe-
lating van de club.’ 
Hoe leg je contact met de spelers? - ‘Dat verloopt 
via de club, zeker de echte sterren zoals Kom-
pany. Die krijg je alleen even te spreken op een 
fandag of zo. Als kapitein moet hij dan opdraven. 
Maar een persoonlijk interview is moeilijk. Met 
Fellaini heb ik enige tijd geleden wel een lang 
interview kunnen doen buiten de club. Dat heb 
ik kunnen regelen via een zaakwaarnemer die ik 
kende en die dat voor mij wilde doen. Want ook 
die contacten tellen. Veel van die mensen ken ik 
nog van vroeger toen hun pupil nog in België 

speelde. Dat is heel handig, vooral om nieuwtjes 
en geruchten te checken. 
Nu proberen de clubs hun pr natuurlijk wel te 
verzorgen, maar het belang van de club staat dan 
voorop. Chelsea wil bv zijn vrouwenvoetbal pro-
moten en dan mag een grote speler, zoals Hazard 
opdraven. Hij mag het dan wel alleen maar over 
de vrouwenvoetbal van de club hebben. Daar 
moet ik bij mijn chef niet mee afkomen.
Elke club heeft een eigen tv-kanaal dat absolute 
voorrang krijgt wegens de grote opbrengsten 
die het genereert. Het is betalend. Een ‘head of 
media’ en gemiddeld drie persattachés in dienst 
van de club zorgen dat de spelers alleen bena-
derd worden op de wijze zoals de club dat wil. 
Zij werken niet echt mee met de pers, waardoor 
nogal wat tabloids op andere wijze achter nieuws 
aan gaan. Privézaken, schandaaltjes… Ze moe-
ten toch wat kunnen schrijven.’ 

WAG’s
Zitten ze ook achter de Belgische spelers aan? 
- ‘Dat valt met de Belgische spelers eigenlijk 
nog heel goed mee. Zij komen weinig in het 
nieuws met hun privéleven. Nu focust de En-
gelse boulevardpers vooral op Engelse sterren 
en hun “WAGS”  (= wives and girlfriends), hun 
vrouwen of vriendinnen dus. Zij moeten op hun 
tellen passen, er worden verhalen verkocht. Je 
houdt het niet voor mogelijk.  En eens het in 
de krant staat, is het moeilijk te ontkrachten. 

Een gezellige babbel met ‘onze’ Marouane Fellaini van Everton FC (foto HLN)
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Anderzijds hebben de voetballers ook de kran-
ten nodig want zij moeten hun roem uitdragen. 
Nu worden de Belgische spelers en hun familie 
goed afgeschermd door de clubs. Ik schrijf zelf 
zelden over het privéleven van die spelers, ook 
al weet ik er van.’ 
Ze verdienen ook enorme lonen? - ‘De echte 
cijfers krijg je niet, maar de grootteorde is wel 
gekend. Een Kompany komt aan 200.000 euro 
per week, de meeste Belgen zitten tussen 70 en 
80.000 euro per week. Eigenlijk verdienen ze 
veel te veel voor wat ze moeten doen (lacht). 
Het is niet verwonderlijk dat voor sommigen de 
luxe zwaar is om dragen. Ze komen uit gewone, 
soms zelfs arme gezinnen en ineens hebben ze 
geld met hopen. Uitwassen liggen op de loer. 
Zeven auto’s, huizen, zwembaden, de hele fa-
milie die van hun loon gaat leven. Wie leert hen 
daarmee omgaan?’ 
Blijven ze vriendelijk? - ‘Eigenlijk wel. Hazard 
is een plezante, maar geen gemakkelijke. Kom-
pany is een man die zijn pr heel goed verzorgt. 
De rest van de mannen is nog benaderbaar. Fel-
laini bv is een heel toffe, vriendelijke gast. Je 
zou dat niet altijd zeggen als je hem op het veld 
bezig ziet, maar dan is hij super gefocust. Maar 
naast het veld, een aimabele kerel. Kevin De 
Bruyne kan ik sms-en en dan krijg is steeds een 
antwoordje. Ik volg hem al zo lang, vanaf zijn 
15de. Ik schreef toen al dat hij goed was en hij 
is dat niet vergeten.’

Populaire Belgen
Hoe kijken ze in Engeland aan tegen die Belgi-
sche invasie? - ‘Heel verrast hé. Er waren wel 
een paar voorgangers van vroeger, zoals Philippe 
Albert. Die wordt nog steeds op handen gedra-
gen. Of Swat Van der Elst, Marc Degryse, Roger 
Van Gool. Ik heb ooit voor de krant een verhaal 
gemaakt over alle Belgen die in de Premier 
League gespeeld hebben. Maar wat nu gebeurt 
is uitzonderlijk en ook de Engelse pers kijkt er 
zeer benieuwd naar.’
Hoe zie jij de evolutie van die mannen? - ‘Je 
moet nog wat afwachten, maar de meesten heb-
ben toch hun plaats. Het is nog afwachten naar 
bv Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, of zij 
een vaste plaats kunnen afdwingen bij Chelsea. 
In de voorbereiding deden ze het goed, maar in 
de Guinness International Champions Cup, een 
prestigieus toernooi, in de Verenigde Staten, heb 
ik met eigen ogen kunnen vaststellen dat ze het 
toch wat moeilijker hadden tegen echte kleppers 
als Real Madrid. Ik zat tien dagen in het spoor Arsenal  - 16 april 2013

Manchester  - 24 februari 2013 Tottenham – 7 april 2013 Wembley Cup Final – 14 april 2013

van Chelsea – een unieke ervaring. De Belgen 
voelen er zich geweldig thuis, liggen ook goed 
in de groep, maar hebben nog tijd nodig om te 
groeien. Zelfs Hazard moet nog stappen zetten. 
Van toptalent naar topspeler, zoals Mourinho 
daar een aantal keer heeft herhaald.”
Tof! Had de krant gevraagd om naar de VS te 
gaan? - ‘Nee, ik heb dat zelf voorgesteld en de 
krant vindt dat prima. Eigenlijk mag ik daarover 
niet klagen, ik krijg alle mogelijkheden. Nu, het 
leeft ook heel erg in België, vooral die hype rond 
de nationale ploeg. Er is dus gretig afname van al 
wat over die mannen geschreven wordt.’ 

Werken in Londen
Zijn er nog andere Belgische journalisten actief 
zoals jij? - ‘Tot hiertoe was ik de enige, maar 
Het Nieuwsblad heeft nu ook iemand in Londen 
gestationeerd. Ik heb ook al lachend tegen mijn 
chef gezegd dat ik het niet alleen zal kunnen 
blijven volgen. Tot hiertoe was het werk meestal 
geconcentreerd in Londen (Chelsea, Tottenham, 
Everton). Maar het breidt uit. Manchester, Liver-
pool, Birmingham.. (zie kader). Ik zou wel back-
up kunnen gebruiken. 
De clubs spelen tegen mekaar, dus 90% kan ik 
in Londen aan het werk zien. Daarvoor zie ik 5 
tot 6 matchen per week. De rest op tv. De com-
petitie is in Engeland meestal gespreid over vier 
dagen, van vrijdag tot maandag. Dan zijn er nog 
de Europese matchen. Verplaatsingen doe ik al-
tijd met de trein. 

Geloofwaardigheid
Ik schrijf de wedstrijdverslagen niet onmiddel-
lijk na de match, ik laat het eerst even bezinken. 
Zondag is de grootste werkdag; de wedstrijden 
bekijken die ik niet live gezien heb en dan mijn 
stukken voor maandag schrijven. Eén tot ander-
half blad in de krant. Dan de onderwerpen en 
kopij selecteren voor de volgende dagen. Dat is 
dan minder over de wedstrijden zelf, meer over 
de dingen errond, beschouwende stukken, speci-
fiek gericht op de Belgen. Zoals het nieuwtje dat 
Lukaku de jongste tiener was die zoveel scoorde 
in de Premier League als Michael Owen in 1998. 
Of dat weinig spitsen in hun eerste seizoen zo’n 
impact hebben gehad als Benteke – zelfs een 
Thierry Henry niet op die leeftijd, zij het dan wel 
bij een topclub als Arsenal, Benteke ‘maar’ bij 
Aston Villa. De Engelse kranten hebben het later 
maar opgemerkt. Logisch: zij verkopen niet meer 
kranten met Belgen en focussen veel breder.’    

Weten ze dat in de krantenwereld? - ‘Ach, het is 
al met al een vluchtige wereld. En ik ben jaren de 
jongste sportverslaggever geweest bij Het Laat-
ste Nieuws. Ik ben nu 32 en ben al een ancien.  
Het gaat ook allemaal razendsnel, zeker met de 
sociale media. Sinds kort heb ik een twitterac-
count als Man in Engeland. De krant verwacht 
dat ik die constant onderhoudt. Veel nieuwtjes 
moeten direct de wereld in via Twitter en Face-
book, enkel echte primeurs kan je houden voor de 
krant. Dat betekent dat je ook alles moet volgen. 
Ik ben getrouwd met mijn iPhone en het inter-
net. De website van de krant wordt ook steeds 
belangrijker en wil bovenop het nieuws zitten. 
Als ik weet dat Mignolet op een bepaalde dag 
gaat tekenen bij Liverpool, wil men dat haast 
onmiddellijk bevestigd zien en op de website 
publiceren. Door mijn contacten stond het snel-
ler op de site van HLN dan op de officiële site 
van Liverpool. Je krijgt er wel grote credibiliteit 
door, heb ik toen op Twitter ook gemerkt. Op en-
kele minuten had ik er een flink aantal volgers 
bij. Het bericht werd ook voortdurend geretweet! 
Omdat het ding constant piepte en trilde, heb ik 
mijn smartphone gewoon op stil gezet. 
Die sociale media en het internet hebben de job 
wel gecompliceerder gemaakt. Er komt ook 
veel onzin voorbij of gerecycleerde berichten. 
Je moet alert blijven om je geloofwaardigheid 
te behouden. Je krijgt ook niet altijd de credits 
voor nieuws dat je als eerste bracht. Ik had al in 
april geschreven dat Kevin De Bruyne een aan-
bod had van Dortmund om voor 5 jaar te tekenen. 
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KRISTOF TERREUR

Jos Vaessen

Het lijkt wel of hij een droomjob heeft maar natuurlijk zijn er ook min-
dere kanten aan. Zijn werk is eigenlijk nooit gedaan. Elk moment kan 
er belangrijk nieuws binnenwaaien. Op zondagavond lekker lui achter-
over leunen is gevaarlijk. 

Vakantie in Frankrijk, op de fiets in volle beklimming van de Ventoux 
krijgt Kristof telefoon. Tijdens het rijden keek hij toch even wie belde. 
Op het scherm: Jos Vaessen (toenmalig voorzitter  van KRC Genk). 
Oei! Ik heb hem toen ik terug in mijn vakantiehuis was onmiddellijk 
teruggebeld. ‘Fellaini heeft zijn contract verbroken bij Standard. We 
gaan hem binnenhalen en we willen dit in uw krant, niet in Het Belang 
van Limburg’. Wat doe je in zo’n situatie? Om maar te zeggen dat het 
zelfs op vakantie niet 100 % ontspannen is. Van die transfer is trouwens 
nooit iets in huis gekomen. 

Anderhalve maand later brengt Bild hetzelfde bericht en pas dan namen 
alle andere Belgische kranten en websites het over. Blijkbaar vertrouwen 
ze Bild eerder dan HLN. Terwijl het bericht voor 200 procent klopte.’
Kennen de Engelse journalisten je? - ‘Dat begint. Dikwijls hangen ze van 
mij af om hun nieuwtjes over de Belgen te checken. Ze weten dat ik daar 
gemakkelijker achter kom vanwege mijn netwerk. Ik kan hen ook op hun 
fouten wijzen. Anderzijds krijg ik van hen ook informatie die ik niet heb. 
Als Mourinho bijvoorbeeld iets gezegd heeft over een van de Belgen. Of 
ik bezorg hen quotes van de Belgen en in ruil krijg ik nieuws van op pers-
conferenties waar ik niet geraakt ben. Ge hebt mekaar nodig. 
Ook in België heeft mijn ‘unieke job’ was losgemaakt. Plots belde Studio 
Brussel me om over mijn droomjob te praten in ‘Sound of Sam’, daarna 
belde Radio 1 me om als expert over de jonge Belgen te praten. Dat doe 
ik nu ook in Engeland. De BBC heeft me ontdekt en ook een paar plaat-
selijke stations hebben me al opgevoerd. Ik doe dat eigenlijk liever niet, 
maar het is ‘part of the job’.”

Sociaal leven
‘Ik ben gemiddeld zo’n vijf dagen per week in Londen en heb een appar-
tement in Canary Wharf. Een heel veilige buurt, in het financiële centrum. 
Ik wilde wel graag dat gevoel van veiligheid, waar je ’s avonds laat op je 
gemak van de metro naar je appartement kan lopen. Dicht bij Londen City 
ook, de luchthaven vanwaar een rechtstreekse vlucht naar Antwerpen ver-
trekt. Zo verlies ik minder tijd als ik op mijn vrije dagen terug naar België 
wil. Mijn vriendin Eve en ik hebben een huis in Oelegem en dat is niet 
zo ver van de luchthaven in Deurne. Daar zijn de wachttijden heel kort.’ 
En je sociale leven? - ‘Mijn sociale leven dat is mijn werk en mijn col-
lega’s. Dat was voor ik in Engeland werkte ook al zo. Altijd werken tijdens 
de weekends. Eve heeft nooit anders geweten, ze is dat gewoon van in het 
begin van onze relatie. Zij kon door haar werk wel niet mee verhuizen. 

Dat is het grootste nadeel aan mijn Engelse avontuur. Een relatietest ook. 
Twee dagen per week probeer ik naar huis te komen. Af en toe reist zij naar 
Londen. We skypen bijna elke dag. Soms praten we dan meer dan dat toen 
ik nog in België werkte. Toen stopte het nooit. Thuiskomen en beginnen 
kijken op teletekst, op de nieuwssites… altijd in de weer. Niet dat het nu 
plots rustiger is, maar toch. 
Ik heb nu eenmaal geen nine-to-five-job. Ik kan wel wat later op de dag 
beginnen maar weet nooit wanneer ik gedaan heb. Het nieuws stopt nooit. 
Als er ’s avonds nog een bericht binnenloopt over een mogelijke transfer 
of over een speler die gekwetst geraakt is, moet je erachteraan. Neem de 
transfersoap rond Benteke en Tottenham. Ik wist dat die eraan ging ko-
men. Tot op een bepaald moment mag je er niks over lossen, maar als het 
nieuws dan bevestigd wordt, dan moet je schrijven. Het zijn allemaal Rode 
Duivels, daar is iedere voetballiefhebber in geïnteresseerd.
Wat ik wel mis in Engeland, is mijn mountainbike. Het is een heel eind 
fietsen van mijn woonplaats naar een plek waar je kan mountainbiken. Je 
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KRISTOF TERREUR

The special one

‘Voor mijn stuk over Jose Mourinho heb ik 
eerst zes boeken gelezen, waaronder zijn bi-
ografie, en er veel research voor gedaan. Per-
soonlijk contact met zo’n toptrainer is haast 
onmogelijk, laat staan een interview met hem 
alleen. Zelfs vragen stellen op persconferen-
ties is moeilijk omdat het bij Chelsea altijd 
afgeladen vol zit en iedereen zijn vraag wil 
stellen. Nu in Amerika heb ik hem wat beter 
leren kennen. Een vriendelijke man mét hu-
mor. Ik had hem al eens ontmoet. Toen hij nog 
trainer was van Inter Milaan had ik via een be-
vriend zaakwaarnemer een interview versierd 
met Dejan Stankovic, toen de aanvoerder van 
Inter. Die had me uitgenodigd op een besloten 
training en toen heeft Mourinho me de hand 
geschud en stelde hij me vriendelijk wat vra-
gen. “The Special One” bleek dus toch een 
gewone mens te zijn.’

Belgen in Engeland 

Kevin De Bruyne Chelsea
Eden Hazard Chelsea
Romelu Lukaku Chelsea

Christian Benteke  Aston Villa

Nacer Chadli  Tottenham
Moussa Dembélé Tottenham
Jan Vertonghen Tottenham

Thomas Vermaelen Arsenal

Marouane Fellaini  Everton
Kevin Mirallas Everton

Simon Mignolet Liverpool

Vincent Kompany  Manchester City
Dedryck Boyata Manchester City

Adnan Januzaj Manchester United
Marnick Vermijl Manchester United

Roland Lamah Swansea City 

Ritchie De Laet  Leicester City

Faris Haroun Middlesbrough

kan je in Londen wel met de fiets verplaatsen, 
maar sporten is iets anders. Ik doe er al mijn ver-
plaatsingen met het openbaar vervoer. Londen is 
een geweldige stad voor wie veel moet werken. 
Uitstekend openbaar vervoer, supermarkten die 
heel laat open zijn. Ik bestel mijn boodschappen 
voor een hele week via het internet en die worden 
thuis geleverd. Ik weet immers nooit of ik tijd ga 
hebben om boodschappen te doen.’ 
En op stap gaan? - ‘Niet veel, soms eens met en-
kele collega’s na de match iets drinken. Vroeger 
waren er wel een zware nachten, tijdens de ver-
plaatsingen voor Europese matchen. Maar dat 
laat ik tegenwoordig liever aan mij voorbij gaan. 
Maar mijn job heeft veel aantrekkelijke kanten. 
Ze heeft me al op heel veel plaatsen in de wereld 
gebracht. Van een godvergeten gat in Oekraïne 
of Kazachstan tot in verrassende steden als Tel-
Aviv. Een openbaring. Laatste weer die trip met 
Chelsea door de States en volgend jaar heel 
waarschijnlijk naar de wereldbeker in Brazilië.’

De toekomst
Wat zijn je eigen ambities. - ‘Daar breek ik mijn 
hoofd niet over, eerst dit avontuur tot een goed 
einde brengen. Na nog een jaar in Engeland wil 
ik liefst terug naar België. Maar of ik dan nog 
voetbalverslaggever blijf, weet ik niet. Want laat 
ons eerlijk zijn, sportief is dat een stap terug. Het 
niveau in Engeland is niet te vergelijken met dat 
in de Belgische competitie. Die snelheid van 
uitvoering, het over en weer gaan. Fascinerend!
En de sfeer rond het plein zit ingebakken in de 
cultuur van de Engelsen. Arsenal, Man United, 
Chelsea, zijn clubs waar vaders met hun kinderen 
naartoe komen. Ze gaan er helemaal in op. Op 
West Ham hangt nog echt de ouderwetse sfeer, 
waar de diehards naartoe komen. De beleving is 
echt wow. Nochtans is voetbal gaan kijken niet 
goedkoop, 80 euro voor een zitje is een normale 
prijs. Voor een arrangement op Man United be-
taal je al gauw 320 euro. De matchen zijn ook 
altijd uitverkocht, het is heel moeilijk aan tickets 

te komen. Er zijn wachtlijsten. Vrienden vragen 
me dat af en toe, maar dat valt niet mee hen aan 
een ticket te helpen. Als je echt wil gaan kijken, 
neem dan niet de grootste clubs. Het blijft een 
belevenis! 
Misschien wil ik na voetbal wel overschakelen 
op een andere sportdiscipline: de koers of atle-
tiek. Graag zou ik de Ronde van Frankrijk wel 
eens willen verslaan, of de Olympische spelen.’ 
Moet je dan opnieuw gaan studeren? - ‘Niet echt, 
ik heb een brede interesse in sport en wat er rond 
hoort. Van de Tour mis ik haast geen minuut, het 
valt in de periode dat het stil is in het voetbal. Ik 
ben al wielerliefhebber vanaf mijn zesde. Bo-
vendien ben ik al een tijdje zelf verhangen aan 
het fietsen. Dat zou natuurlijk wel een nadeel 
kunnen zijn, dat als ik ook in wielverslaggeving 
terecht kom er alleen nog maar de fiets zal zijn.’
Iets buiten de sport? - ‘Het houdt me niet echt 
bezig. Het zou wel een grote verandering zijn. 
Een boek schrijven, dat zou me wel iets zeggen. 
Zo op lange termijn kunnen werken. Voorlopig 
ontbreekt daarvoor alsnog de tijd. Maar wie 
weet, ooit!’ 
We kijken er naar uit Kristof, dan komen we op-
nieuw langs! (jaf)

Foto's Het Laatste Nieuws

Volg Kristof op Twitter:
@HLNinEngeland of op Facebook:
www.facebook.com/HLNinEngeland

DE WERELD VAN
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Rust op het Heike

Annie Desmedt blikt terug op haar politieke carrière
Een goed jaar geleden werden de laatste voorbereidingen getroffen voor de sprint naar het 
stadhuis.  Op 14 oktober 2012 zou de kiezer bepalen wie Hoogstraten de volgende zes jaar zou 
besturen. 116 kandidaten op vijf lijsten hadden  zich aangemeld, slechts 27 zouden uitverkozen 
worden. Tal van gevestigde waarden werden niet herkozen en namen noodgedwongen 
(tijdelijk?) afscheid van de actieve politiek. Enkelen gaven vooraf te kennen er definitief 
een punt achter te zetten. Eén van hen was Annie Desmedt, schepen in Hoogstraten en 
provincieraadslid voor CD&V. Nu alle commotie rond de verkiezingen verdwenen is  vonden 
wij het tijd om haar op te zoeken in het Heike in Minderhout voor een terugblik op 24 jaar 
gemeentepolitiek in Hoogstraten. 

Wie is Annie Desmedt ?
Hoewel Annie Desmedt niet de gewoonte heeft 
in de picture te lopen, heeft zij er toch al een 
lange staat van dienst opzitten. 24 jaar draait zij 
mee in het bestuur van de gemeente, waarvan 12 
jaar als schepen, 6 jaar als raadslid en 6 jaar als 
OCMW-raadslid.  Daarnaast vertegenwoordig-
de zij gedurende 22  jaar de streek en de CVP-
CD&V in de Antwerpse provincieraad. Haar 
sociaal engagement situeert zich voornamelijk  
in organisaties uit de land- en tuinbouwsector 
met bestuursmandaten in KVLV, Boerenbond, 
LRV, VLM, Proefbedrijf, Agra-werking, enz.  
Het politieke leven was haar niet vreemd toen 
zij in 1988 de eerste stap zette in de gemeente-
politiek. Dat had zij voldoende thuis gezien bij 
vader Jef Desmedt die 19 jaar burgemeester was 
van Minderhout tot de fusie haar intrede deed. 
In die periode was zelfs eerste minister Leo Tin-
demans vriend aan huis op het Heike.  Groot-
vader Alfons Desmedt presteerde het zelfs om 
54 jaar lang de burgemeesterssjerp te dragen in 
Minderhout. In die tijd waren er hier zelfs geen 
verkiezingen voor nodig omdat er zich slechts 
één lijst aandiende. Toen Annie stopte  gaf zij 
de fakkel door aan haar dochter Hilde die de 
volgende zes jaar als CD&V-raadslid  zal zete-
len. Vanaf 1904 tot vandaag bepaalt de familie 
Desmedt mee het beleid in Minderhout en in de 
fusiegemeente Hoogstraten.  Vader Jef Desmedt 
was immers ook zes jaar eerste schepen na de 
verkiezing van 1977, waarna hij in de volgende 
legislatuur in de oppositie als raadslid zetelde. 
Annie’s schoonbroer Armand Coenegrachts was 
schepen in Hoogstraten in de periode 1989-1994.
 
DHM: Annie, na 24 jaar gemeentepolitiek en 
22 jaar als provincieraadslid besliste je vorig 
jaar om je niet meer kandidaat te stellen voor 
een politiek mandaat. Was het genoeg geweest 
of speelden er andere zaken mee ?

Het was de laatste jaren een heel drukke periode 
geweest en vermits ik intussen de pensioenleef-

Het schepencollege uit de periode 2007-2012 met v.l.n.r. bovenaan Jos Martens, Marc 
Haseldonckx, Ward Baets en zittend Annie Desmedt, Arnold Van Aperen, Tinne Rombouts. 
In 1995 werd  Annie Desmedt de eerste vrouwelijke CD&V schepen in Hoogstraten, in 
2007 kreeg zij het gezelschap van Tinne Rombouts in het college.  

tijd gepasseerd was heb ik voor mezelf beslist om 
te stoppen met de actieve politiek. Ik kan immers 
terugkijken op een lange loopbaan,   heel inte-
ressant, maar ook heel vermoeiend.  Door mijn 
bevoegdheden als schepen had ik heel wat drukke 
avonden met commissievergaderingen, advies-
raden, enz.  Buiten de collegevergaderingen, de 
gemeenteraden, en al deze andere vergaderingen 
zijn er natuurlijk ook al die dossiers die je je eigen 
moet maken en samen met de administratie moet 
doornemen. Dat begint op de duur toch te wegen, 
zeker als je dit daarbij nog eens combineert met 
een mandaat van provincieraadslid. Voor mij was 
het tijd om het rustiger aan te doen. Ik kijk met 
een goed gevoel terug maar heb ook veel ver-
trouwen in de jongeren die in de plaats komen. 

DHM: Jij hebt wellicht de politieke microbe 
met de paplepel ingekregen. Je grootvader 
was 54 jaar burgemeester in Minderhout en 

je vader ook 19 jaar. Was je daardoor voorbe-
stemd om ook in de politiek te gaan? 

Daar heb ik nooit erg bij stilgestaan. Ik ben wel 
in de voetsporen van mijn vader gekomen door-
dat wij het bedrijf thuis hebben overgenomen 
en hier op het Heike zijn komen wonen. Mijn 
vader was heel actief in de landbouwsector en 
in het nationaal  bestuur van de Boerenbond. Zo 
heeft men mij ook gevraagd om in het bestuur 
van KVLV  van Minderhout te komen, waar ik 
nadien voorzitster van werd. De Boerinnenbond 
was voorheen voornamelijk voor boerinnen en 
tuiniersters. KVLV richt zich naar alle vrouwen 
op het platteland en daarom kwam er een Agra 
werking  voor boerinnen en tuiniersters. 

Ik heb mij heel erg ingezet voor de AGRA-
werking, vooral dan voor de erkenning  tot  een 
volwaardig beroep voor alle vrouwen  in de 
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Eén van de mooiste herinneringen uit de politieke loopbaan van Annie Desmedt was de 
ontvangst in 1996  van Koningin Paola in Hoogstraten en bij haar thuis op het Heike. 
Annie Desmedt had de koningin uitgenodigd voor een bezoek aan een aantal land-en 
tuinbouwbedrijven. Hiermee vroeg zij als provincieraadslid en bestuurslid van de Agra-
werking aandacht voor het statuut van de werkende echtgenote op een agrarisch bedrijf.  
Een trotse familie: Jan en Annie en kinderen  Lieve, Kristel, Kathleen, Dirk, Hilde en An-
nelies  rond de koningin geschaard.

land- en tuinbouwsector. Ikzelf ben vroedvrouw 
van opleiding en heb dat beroep enkele jaren uit-
geoefend, en besefte maar al te goed wat zulke 
erkenning betekent.  Het is een lange weg ge-
weest tot al deze meewerkende echtgenoten een 
volwaardig statuut gekregen hebben. 

En zo geraakte ik  ook in het arrondissementeel 
en provinciaal bestuur van KVLV en Boerenbond 
En vanuit AGRA werd ik lid van het Hoofdbe-
stuur van de Boerenbond. Nadien werd ik in 1991 
vanuit al die geledingen gevraagd om provincie-
raadslid te worden. Voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 1988 had men mij al gevraagd om 
mij kandidaat e stellen. Ik werd verkozen maar 
omdat mijn schoonbroer Armand Coenegrachts 
ook verkozen was en schepen werd, kon ik niet 
in de gemeenteraad zetelen en ben ik naar de 
OCMW-raad gegaan. Dit was een heel belang-
rijke ervaring omdat hier heel veel sociale zaken 
behandeld worden. 

DHM: Maar wat bezielt een jonge vrouw van 
44 jaar met 6 kinderen en een druk landbouw-
bedrijf om die stap te zetten? Was dit als het 
ware een familiale verplichting? En waren 
er geen andere broers of zusters kandidaat?

Nadat ik afgestudeerd ben  heb ik eerst een twee-
tal jaren als vroedvrouw gewerkt in Turnhout. 
Toen ik in 1969 trouwde met  Jan Vermeiren ben 
ik hiermee gestopt en mee in het bedrijf gestapt, 
een bedrijf met melkvee en legkippen,  later zoog-
koeien en vleesvarkens.  In 1970 werd ons Lieve 
geboren en 7 jaar later ons Annelies, de jongste. 
Dat was natuurlijk een druk huishouden, maar 
wij hebben ook altijd hulp gehad zowel op het 
bedrijf als in huis. Mijn vader had al een hulp in 
de boerderij en die hebben wij mee overgenomen. 
Jan heeft er ook altijd achter gestaan dat ik mij 
engageerde in de politiek. En de kinderen zijn 
er mee opgegroeid. Je moet ook wel gevraagd 
worden om in de politiek te gaan. En men is 
eerst bij mij gekomen, wellicht ook omdat men 
nood had aan vrouwen op de lijst, maar vooral 
omdat ik met veel zaken in de voetsporen van 
mijn vader gestapt ben.  Op die manier had ik 
een brede achtergrond en heel wat ondersteuning 
vanuit de verenigingen.

DHM: Heb jij er ooit aan gedacht om zelf 
burgemeester te worden in Hoogstraten? Zo 
ja, hoe zou Hoogstraten er dan nu uitgezien 
hebben?

Ik heb nooit de vraag gekregen om burgemeester 
te worden en eigenlijk heb ik ook nooit die ambi-
tie gehad. Ik ben ook nooit lijsttrekker geweest. 
Nadat mijn vader gestorven is heeft Armand 
Coenegrachts de CVP-lijst getrokken en is hij 
schepen geworden. Later werden achtereenvol-
gend Jef Van Looy en Tinne Rombouts lijsttrek-
ker.  De samenstelling van een lijst gebeurt in 
onderlinge afspraak en eens die gemaakt is, zet 
iedereen zich daarachter. Ik ben 12 jaar schepen 

geweest en daar ben ik al heel fier op. Vroeger 
was het misschien gemakkelijker om je stempel 
te drukken op de politiek. Tegenwoordig moet 
er met veel meer rekening gehouden worden en 
is het bestuur meestal een coalitie van twee of 
meer partijen. En ook al zou je een volstrekte 
meerderheid hebben, dan nog blijven er veel 
discussies binnen de verschillende strekkingen 
in je eigen groep.

DHM: Als je nu terugblikt op je politieke car-
rière, wat zijn dan je mooiste herinneringen? 

Ik heb steeds heel open en eerlijk kunnen samen-
werken met mijn  collega’s van onze eigen partij 
maar ook met die van de coalitie, en vooral ook 
met de administratie. Daarnaast had ik vanuit 
mijn functie heel veel contacten met vele vrijwil-
ligers uit adviesraden en commissies. Maar als ik 
één gebeurtenis er moet uithalen dan is het toch 
wel de viering van 800 jaar Hoogstraten. In dit 
jaar is er een heel goede samenwerking geweest 
tussen bestuur, administratie en de vele vrijwil-
ligers. Dit heeft het Hoogstraten-gevoel toch 
sterk aangewakkerd.  Voor mij persoonlijk vind 
ik dat ik door de politiek en mijn functies daarin 
een bredere kijk gekregen heb op de wereld. In 
de provincie heb ik mij vooral beziggehouden 
met dossiers uit de streek en vooral ook met de 
problematiek uit de Land- en Tuinbouwsector. 
Zo heb ik ooit de gelegenheid gekregen om een 
toelichting te geven aan koningin Paola over de 
moeilijkheden in de land- en tuinbouw. Zij bracht 
toen  een bezoek aan het provinciebestuur.  Ik heb 
ze daarop  uitgenodigd om eens een bezoek te 
brengen aan een aantal bedrijven in de streek. En 
daar is zij op ingegaan. Met KVLV en de Agra-
werking  hebben wij dit verder uitgewerkt. Zij 
is toen hier bij ons op het Heike komen eten, en 
ondanks het protocol en de veiligheid was dat 
toch heel spontaan. Dat was voor iedereen een 

geweldige ervaring. Ik moet toegeven dat ik uit-
eindelijk heel veel waardering heb gekregen van 
al mijn collega’s, zowel uit de coalitie als uit de 
oppositie. En dat doet mij veel deugd. 

DHM: Ik kan mij voorstellen dat er toch ook 
wel ontgoochelingen zullen geweest zijn in je 
carrière? 

Nee, dat kan ik niet zeggen. Er zijn natuurlijk 
altijd zaken die je anders zou willen zien, maar 
ontgoochelingen zou ik dat niet noemen. De 
coalitievorming  7 jaar geleden was natuurlijk 
een moeilijke periode (Tegen de verwachting in 
werd Arnold Van Aperen terug burgemeester in 
plaats van    Tinne Rombouts van CD&V met 
meer voorkeurstemmen en meer zetels, jh). Ik 
blijf daar persoonlijk niet lang bij stilstaan. Ik 
ben gewoon van vooruit te kijken en niet steeds 
achterom. Je moet bij zulke zaken niet te lang 
blijven stilstaan, maar er wel lessen uit trekken 
voor de toekomst. Voor Tinne Rombouts en de 
CD&V was dit natuurlijk wel een pijnlijk mo-
ment. Politiek kan ook hard zijn. . Wat je zeker 
ook wel leert met de jaren is geduld oefenen. Alle 
gemeentelijke of bestuurlijke dossiers doorlopen 
meestal een hele lange weg, en dat is niet altijd 
even gemakkelijk. 

DHM: Op welke verwezenlijkingen kijk je 
vooral met trots terug? 

Waar ik vooral trots op ben is dat ik heb bijge-
dragen tot de verbetering van het statuut van de 
vrouw in de agrarische sector. Maar dat is niet 
mijn persoonlijke verdienste maar wel het resul-
taat van een goede samenwerking op verschil-
lende terreinen. Op gemeentelijk vlak is er ook 
heel wat gebeurd. De bouw van het zwembad 
zit in de lift, en dat is zeker een goede zaak voor 
Hoogstraten gezien de vele scholen en de steeds 
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oudere bevolking. Je hoort soms wel   zeggen dat 
er op het vlak van cultuur weinig gebeurd is. Maar 
het moet allemaal  in het kader passen en er moet 
geld voor zijn. Men moet prioriteiten stellen en 
niet alles ineens willen verwezenlijken. De finan-
cies zullen in de toekomst toch sterk mee bepalen 
waar de gemeente naar toe kan. De gemeenten 
krijgen van bovenuit meer en meer taken opge-
legd, maar de financies volgen niet in dezelfde 
mate. Ik had de laatste zes jaar de bevoegdheid 
over cultuur en bibliotheek, onderwijs, com-
municatie, info en inspraak, ontwikkelingssa-
menwerking, Europese zaken en economie. Op 
tal van domeinen kijk ik met voldoening terug. 
Zo voel ik dat de stedenband waaraan ik in de 
voorbereidende fase heb meegewerkt een goede 
kans op slagen heeft. We zijn op de goede weg. 
Er is hier ook hard aan gewerkt door de admi-
nistratie en de mondiale raad. In elk deeldorp 
hebben we een uitleenpost van de bibliotheek 
kunnen behouden, vooral voor de kinderen, en de 
hoofdbibliotheek hebben we geautomatiseerd, 
hoewel automatisatie up tot date houden een 
dure aangelegenheid is maar erg noodzakelijk. 
Het informatieblad infozine kreeg een opfrissing 
en er kwam een nieuw logo voor de stad. Voor 
de buitenschoolse kinderopvang  kwam er een 
samenwerking met Stekelbees.  Stekelbees kan 
al de vragen niet meer beantwoorden. Er wer-
den afspraken gemaakt met de scholen om terug 
opvang te voorzien om een antwoord te kunnen 
geven op de grote vraag en nood  aan meer bui-
tenschoolse opvang. De gemeente zorgt verder 
voor het vervoer van de kinderen van al de ba-
sisscholen naar het zwembad en betaalt per kind 
per jaar 10 zwembeurten. In samenspraak met 
het IKO en AMWN laten we de kinderen van de 
lagere scholen kennis maken met deze kunstvor-
men: beeldende kunst, muziek en woord. Goede 
samenwerking en afspraken maken tussen de ba-
sisscholen van de gemeente en het vrij onderwijs. 

Daarnaast zijn er nog tal van positieve evoluties 
zoals de erkenning van het museum, de oprich-
ting en werking van de adviesraad voor lokale 
economie, de uitreiking van de titel van Erebur-
ger van de Stad Hoogstraten aan Jos Bruurs en 
Zefa Vos-Deloore Raeymakers,  Entente Floral,. 
Te veel om op te noemen.

DHM: Kwatongen beweren nogal gemakke-
lijk dat politiek iets is voor zakkenvullers of 
dat politiek bedrijven je op zijn minst geen 
windeieren legt. Hoe ben je omgegaan met 
deze kritiek? Jij hebt ook verscheidene keren 
de gemeenteraad verlaten wanneer er over 
verkavelingen beslist moest worden. Voelde 
je je aangesproken?

Je zult altijd mensen hebben met kritiek. Maar ik 
ben wel iemand die daar naar luistert. En indien 
die kritiek terecht is, zal ik er ook rekening mee 
houden.  Ik heb geleerd om met kritiek positief 
om te gaan. Ook de oppositie heeft haar rol te 
spelen. Maar ik vond geregeld, zoals  de kritiek 
op de verkavelingen, niet terecht. Ik heb de ge-
meenteraad altijd verlaten als er hierover moest 
gestemd worden. Ik was dat niet verplicht maar 
wilde toch mogelijke problemen vermijden. 
Politieke besluitvorming is al zo’n lange weg, 
als je dan nog het risico loopt dat men in beroep 
gaat omwille van mijn persoon, dan zouden we 
nog meer vertraging oplopen. Hiermee heb ik 
preventief heel wat tumult willen voorkomen. 
Anderzijds denk ik over mensen die zomaar kri-
tiek geven: ze mogen het zelf ook eens proberen. 
Dan zien ze de andere kant eens, de vele ver-
plichtingen, de voorbereidingen, de energie die 
je er moet insteken, enz. Als je alle uren moest 
rekenen dat je met het bestuur bezig bent, dan 
kan je soms inderdaad wel zeggen dat je goed zot 
moet zijn om het te doen.  Maar al bij al vind ik 
dat de kleine dorpspolitiek van vroeger wel sterk 

verminderd is. Er wordt veel breder gekeken en 
er is ook meer waardering onder elkaar over de 
partijen heen. 

DHM: Als je terugkijkt op je politieke carrière 
en je vele sociale engagementen, bleef er dan 
nog tijd over voor hobby’s of andere vrije tijd? 

Mijn hobby was eigenlijk mijn engagement in tal 
van verenigingen en in  de politiek. Wij hebben 
met de familie vooral heel wat tijd vertoefd in 
de ruiterij in Minderhout. Mijn echtgenoot Jan 
Vermeiren is ook lang commandant geweest van 
de ponyruiters. Veel vrije tijd bleef er echter niet 
over. De avonden waren meestal goed gevuld en 
de weekends waren sowieso erg druk als schepen.

DHM: Dan is er nu tijd om dit de compen-
seren ? Voel je het verschil al met een jaartje 
geleden?

O ja , dat voel ik al heel goed. Ik probeer nu 
vooral te genieten met Jan, de kinderen en de 
kleinkinderen. De drukte en de overvolle agenda 
zijn verleden tijd. Het is veel rustiger en ik heb 
terug vrije avonden. Ik ben 12 jaar schepen ge-
weest van de bibliotheek. Ik las heel graag en dat 
probeer ik nu nog meer te doen. Soms kan ik zelfs 
moeilijk stoppen en lees ik tot 3 uur ’s nachts. 

DHM: Je dochter Hilde heeft nu je plaats in 
de gemeentepolitiek ingenomen en zetels als 
raadslid van CD&V. Welke goede raad heb je 
haar meegegeven?

Ik heb ze geen speciale raad gegeven, maar ze 
weet dat ze bij mij altijd terecht kan voor advies 
of informatie. Zij heeft voldoende bekwaamheid 

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN
PVC RAMEN en DEUREN

Hoogeind 49
2321 Hoogstraten-Meer

Tel. 03/315 75 66

Wij leveren en plaatsen 
alle schrijn- en timmerwerk.

Daken, ramen, deuren, plafonds, 
binnendeuren.
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en is een zelfstandige vrouw. Onze kinderen zijn 
trouwens allemaal erg zelfstandig opgevoed en 
hangen daarnaast toch ook wel goed aan elkaar. 
Als Hilde vragen heeft over specifieke dossiers, 
dan weet ze dat ze hier altijd terecht kan. Wij 
staan er helemaal achter. 

DHM: Tot slot: waar moet Hoogstraten naar-
toe in de toekomst? 

Momenteel is Hoogstraten volop bezig met de 

Begin dit jaar werden negen afscheidnemende gemeenteraadsleden gehuldigd. Enkele on-
der hen werden niet meer verkozen, anderen stelden zich, zoals Annie Desmedt, niet meer 
verkiesbaar bij de verkiezingen.

plannen voor het zwembad. Dit dossier zit in de 
pijplijn, en dat is een goede zaak. Wellicht wordt 
een cultureel centrum de volgende stap, maar dat 
is helemaal afhankelijk van de financies. Er zijn 
gesprekken gevoerd met de scholen in Hoogstra-
ten en de parochiezalen om een gemeenschaps-
centrum op te richten, maar dit leek moeilijk te 
verwezenlijken., oa omwille van wetgeving.. 

Anderzijds kan een cultureel centrum  misschien 
ook wel in één van de bestaande kerken die in 

de toekomst om een nuttige invulling vragen. 
Maar zoiets moet groeien. Veel mensen staan 
hier immers ook weigerachtig tegenover. Toch 
bieden sommige kerken een hele goede akoes-
tiek voor muziekopvoeringen. Maar dan moet 
hier Monumenten mee achter staan en eventueel 
modernisering waar nodig, willen toestaan. Wat 
Mobiliteit betreft zit Hoogstraten nu wel op de 
goede weg door de goede samenwerking met de 
omliggende gemeenten en het provinciebestuur. 
Wat het woonbeleid betreft ben ik persoonlijk 
van mening dat de buitencentra leefbaar moe-
ten kunnen blijven. Als hier geen jonge mensen 
meer kunnen komen wonen, wat moet er dan 
van de scholen, de verenigingen ? De leefbaar-
heid van de deeldorpen moet dringend verder 
aangepakt worden.

DHM: Annie, hartelijk dank voor dit gesprek 
en geniet van een verdiende rust.
Dat zal ik zeker doen. En ik kijk heel dankbaar 
terug naar alle kansen die ik gekregen heb zo-
wel in de politiek en in de verenigingen. Ik heb 
het geluk gehad steeds goed samen te kunnen 
werken met collega’s over de partijen heen, de 
verenigingen en het gemeentepersoneel.  Ik heb 
heel veel steun en hulp gekregen van mijn fami-
lie, mijn man en mijn kinderen. Ik kijk dus heel 
tevreden teug en heb het volste vertrouwen in de 
nieuwe ploeg. Ik wens hen het allerbeste. En ik 
ga genieten van de rust.(jh)
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RADIO VALENCIA
Van piraat naar legale staat

Order der redactie ten onzent

Daarom…

Enorm populair waren ze toch in de zestiger jaren, de piraatzenders. Radio Veronica, Mi Amigo, 
Caroline, Noordzee, Uylenspiegel… Illegale zenders die voor het grootste deel uitzonden van op een schip 
dat buiten de territoriale wateren voor anker lag. Dus buiten het bereik van de rechterlijke en andere 
machten.
Maar de buitenwettelijke zendmicrobe kwam ook stilaan aan land, en mede in Meer zou ze gaan 
kriebelen. Niet verwonderlijk overigens. Immers van nature een volkje van smokkelaars, stropers, 
sluikslachters en ander min of meer ongeregeld, daar af Meir. Dus, radio Valencia ging de lucht in, zo 
’n vijfentwintig jaar geleden. Dé gelegenheid om eens te gaan kijken hoe het na die tijd de radio zoal 
vergaan is.

Begeven zult gij u naar de Valencia-studio ter 
streke Gaarshof 5 in Meer, in de geburen van de 
Mosten. Vragen zult gij hoe het daar momenteel 
met die mensen gesteld is, en dit zult ge op schrift 
stellen. Afblijven zult gij met uw pollen van de 
knoppen. Er is immers in de wereld al genoeg 
onheil aangericht door lieden die op het verkeer-
de moment op de verkeerde knoppen drukten.

En ge zult daar dan staan
25 jaar radio Valencia, zoals gezegd dé gele-
genheid voor een blik in verleden en toekomst. 
Ware het niet dat eenmaal ter plaatse gekomen, 
we met die vijfentwintig jaar al direct een zeer 
bedenkelijke blik op het gelaat van onze ge-
sprekspartners May en Staf Lauryssen zagen 
rimpelen. TWEEENDERTIG jaar bestaan wij 
mijnheer, TWEEENDERTIG jaar. En dan zult ge 
daar staan mijnheer, lelijk voor schut gezet. Door 
eigen volk dan nog. Want was het niet zo dat één 
of andere onverlaat het binnen de redactie had 
uitgebazuind dat die vijfentwintig jaar meer dan 
voldoende reden waren om het in dit blad eens 
uitgebreid over die radio te hebben. En erger nog, 
na het affront van die vijfentwintig werd ons nog 
het septembernummer 2001 van uw geliefd blad 
ter hand gesteld. Een nummer waarin het toen-
malige reilen en zeilen van Valencia van A tot Z 
uit de doeken is gedaan. En of we daar dan niet 
van op de hoogte waren? Nee wij, als nog niet 
zo lang begonnen journalist. Die men tijdens de 
volgende redactieraad zal moeten tegenhouden. 
Om geen kuren te doen.

Maar goed, we waren er dan toch, hadden inmid-
dels hartelijk een drankje aangeboden gekregen, 

nog met niet meer gerief gevuld was dan met 
een platendraaier, een 100-tal plaatjes en enke-
le LP’s (grote langspeelplaten voor wie ze niet 
meer gekend heeft), en een zendertje gewikkeld 
in zilverpapier, om zoveel mogelijk storingen te 
onderdrukken. De radiomaker moest tussendoor 
lang genoeg aan de praat blijven om de helper de 
tijd te geven om de juiste (meestal) verzoekplaat 

en tussen 2001 en 13 is er uiteraard één en ander 
veranderd. Trouwens, hadden we in een vorig 
leven niet een leraar geschiedenis, de Fitte bij-
genaamd, die ons steeds maar weer voorhield dat 
geschiedenis maar geschiedenis is, in zoverre zij 
regelmatig wordt herschreven? Aan het werk dus.

Toch maar even frissen
We schrijven 20 februari 1981, ‘25’ jaar gele-
den dus, wanneer May Laurijssen (Lady Valen-
cia) die het echt niet laten kon vanuit de keuken 
Pluym-Laurijssen in wat toen nog de Eindsestraat 
(later Gaarshof) heette, met haar radio Valencia 
de lucht in ging. Op een ogenblik dat er in het 
Hoogstraatse nog  een aantal andere illegale 
piraatzenders actief waren: Horizon, Cosmos, 
Dallas, Kokosnoot, radio Vrij, Kiosk… Aanvan-
kelijk May alleen op Valencia, maar al spoedig 
werd de firma een familiezaak. Echtgenoot Jef 
Pluym, broer Staf (Stafke Den Draaier) en o.a. 
schoonzus Rozine Pluym (Lady Doe Maar) 
stonden dra mee aan de wieg. Die toen eigenlijk 

May Lauryssen, alias Lady Valencia in haar keuken achter de micro.

Een familiezaak

Zoals gezegd, radio Valencia is bij uitstek een 
familiebedrijf. Luister maar naar de namen 
van de leden van de raad van bestuur die sinds 
29 februari 1992 als zodanig in de boeken 
genoteerd staan: Voorzitter is Jef Pluym, de 
echtgenoot van Lady Valencia May Laurijs-
sen die ook penningmeester is. John Laurijs-
sen is ondervoorzitter en Staf Laurijssen de 
secretaris. Eddy Van Hasselt is bestuurslid en 
Jim Van Beek beheert de systemen. De naam 
Laurijssen, nee het valt echt niet op.
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te zoeken en op de platendraaier te leggen. Ook 
wel pickup genoemd.

Samen sterk moet men toen gedacht hebben, 
want van in den beginne deden ook radio Hawaï 
(Jan Vermonden) en radio Jacinda (Gustje Tim-
mermans) mee om met z’n drieën, en enkel op 
zondag van 10.00 tot 16.00 uur per 103.8 Mhz, 
op antenne te gaan. Elk van de drie nam twee uur 
voor zijn rekening en zond uit vanuit de eigen 
locatie. Dit samenspel zal in 1983 ophouden te 
bestaan wanneer Gustje Timmermans het met 
zijn radio Jacinda voor bekeken houdt en toe-
treedt tot Valencia’s raad van bestuur. Valencia 
krijgt de golflengte van Jacinda er bij en kan 
zodoende langer uitzenden.

Nog het eerste jaar verhuisde de studio, en dit 
voor vele jaren, van de keuken naar de kelder, 
allicht om wat meer plaats te hebben. Men ging 
ondergronds, letterlijk en figuurlijk.

Begin mei 1985 worden de grenzen tot buiten de 
studiomuren verlegd. Een afgedankte Ford Tran-
sit-camionette - de ‘piratenbus’- wordt tot een 
heuse mobiele studio verbouwd en van locatie tot 
locatie versleept. - de motor deed het niet meer 
- om ter plaatse radioreportages te gaan maken. 
Via een kleine zender in de bus werd het radio-
signaal doorgestuurd naar de moederzender op 
Gaarshof vanwaar het de lucht werd ingejaagd.
Nederlandstalig zingend Vlaanderen en Holland 
vond al vlug de weg naar de Eindsestraat in Meer. 
Waar de meezingers voor de officiële omroe-

pen quantité négligeable waren, lagen ze bij de 
Vrije Radio’s in de bovenste schijf. Vandaar dat 
vedetten als Frans Bauer, Vader Abraham, Den-
nie Christian, Corry Konings, Willy Sommers, 
Bart Kaëll, Danny Fabri… voor een interview 
menigmaal de studio aandeden. Ook vandaag 
nog dienen velen zich aan. Met terechte fierheid 
werden ons vele foto’s getoond. Die we wegens 
plaatsgebrek helaas niet kunnen opnemen. Maar 
geen nood, surf gewoon naar ‘www.radiovalen-
cia.net’, foto’s zat. En waar ge trouwens ook de 
programmatie kunt vinden.

Succes…
…Kwam er in geen tijd. Binnen de kortste keren 
was Valencia een begrip in Meer en omstreken. 
De Valencia-dj’s werden zelfs van langsom meer 
en meer gevraagd om op allerlei feesten te ko-
men musiceren, niet in het minst op Meermarkt. 
Ook de zendtijd wordt uitgebreid. Waar er aan-
vankelijk enkel op zondag werd uitgezonden 
ging Valencia vanaf februari 1984 alle dagen in 
de lucht. Vier uur tijdens de weekdagen en twaalf 
uur in het weekend. Even later de ganse nacht 
van zaterdag op zondag. Tot groot genoegen van 
de warme bakkers die de muziekmakers uit dank 
regelmatig van koffiekoeken voorzien.
Vanaf 1986 wordt er 7/7 en 24/24 uitgezonden. 
Live in de week van 12.00 tot 22.00 uur. In het 
weekend van 08.00 tot 24.00 uur. Voor de rest 
non-stop.

De Arm der Wet, een handje toegestoken

Zoals gezegd, de overheid heeft destijds niets nagelaten om de piraatzenders uit de lucht te ha-
len. Die dan op hun beurt zeer creatief waren om de Arm op een geëigende manier hierbij wat 
behulpzaam te zijn.

Zo werd bij radio Maeva die illegaal uitzond vanuit een klein dakappartementje in de Ukkelse 
Sterrenwachtlaan, andermaal een inval gedaan om de zendapparatuur in beslag te nemen. Maar de 
olijkerds hadden er niets beter op gevonden dan een ijzeren doos het uitzicht te geven van een waar-
achtige zender en deze doos vol te gieten met beton. Zodat struisgebouwde gendarmen dienden te 
worden gevorderd om het ding onder groot jolijt van de piraten aan boord van de combi te hijsen.
Radio Maeva heeft overigens een vermelding in het Guinness Book of Records gekregen voor de 
meeste inbeslagnames in Vlaanderen.

Ook de Wortelse radio Kiosk die op 12 maart 1978 van start was gegaan en waarvan de zender nota 
bene door enkele NOS-technici in elkaar was gestoken, moest eruit. Hiervoor werd op een bewuste 
dag door het parket een politiemacht van zo maar eventjes 30 dienders naar de oude melkerij in 
Wortel gestuurd. Met zelfs een onderzoeksrechter en al erbij. Maar zal deze man dan toch wel 
zijn lederen aktetas ergens achteloos tegen een muurtje zetten zeker. Wat een Kiosk-medewerker 
op het schitterende idee bracht om deze tas aan een lid van de invalsmacht te overhandigen. Met 
de mededeling dat deze eveneens tot de in beslag te nemen inventaris behoorde. Waarop de over-
ijverige dienstdoende de tas ter verzegeling in plakband wikkelde en bij de aangeslagen attributen 
der misdaad voegde. De pret kon niet op, wat we ons levendig kunnen voorstellen.

De ‘piratenbus’ voor uitzendingen op locatie
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Succes kent niet alleen 
vrienden
Wie de pappenheimers kent zal weten dat de 
reusachtige populariteit van de piraatzenders van 
langsom meer een lelijke doorn in het oog werd 
van de politieke kaste. Die als de dood is voor 
alle media waar ze geen greep op heeft. En dus 
alle middelen ging inzetten om het de zenders zo 
zuur mogelijk te maken. Wat zeggen we, om ze 
gewoonweg uit de lucht te halen. Mede tot groot 
genoegen van de BRT en Hilversum die met hun 
logge structuren pas veel later met Radio 2 en 
Hilversum 3 enig weerwerk boden.

Intussen werd de toenmalige RTT (Regie voor 
Telefoon en Telegrafie) met haar peilwagens de 
boer opgestuurd om de piratensignalen te vatten 
en de oorden des verderfs te lokaliseren. Eenmaal 
zover werd meestal een aanzienlijke strijdmacht 
naar de plaatst van de misdaad gestuurd om er 
binnen te vallen en de boel in beslag te nemen. 
Ook Valencia ontsnapte niet aan de aandacht zo-
dat tijdens de uitzendingen bij de invalswegen 
waarnemers met verrekijker moesten worden 
uitgezet om de peilwagens te spotten. Eenmaal 
er eentje in het vizier, werd een ijlbode naar de 
Eindsestraat gestuurd om onmiddellijk het zen-
den te stoppen. Maar om dan wel onmiddellijk 
opnieuw te beginnen van zodra de opsporings-
eenheid achter de einder terug Brusselwaarts 
was verdwenen..

Maar het liep herhaaldelijk mis. Zo werd op 10 
februari 1983, 10 dagen vóór het 2-jarig bestaan, 
de antenne-uitgang van de zender door de RTT 
verzegeld. Geen nood, een andere zender ingezet 
en een dag later terug de ether in. Al op 8 maart 
van hetzelfde jaar is het opnieuw prijs. Huiszoe-
king met inbeslagname van de reservezender en 
de verzegelde van februari. De platen werden 
evenwel niet meegenomen.

Maar daar blijft het niet bij. Op 21 maart 1983 
worden Lady Valencia en echtgenoot Jef Pluym 
uitgenodigd om het aan de Turnhoutse rechter te 
komen uitleggen. En even later ten tweede male 
wegens het maar niet kunnen laten. Genoeg om 
danig te schrikken en om later in 1987 uit voor-

De Valenciasite met links de woning Pluym-Lauryssen in wiens keuken het allemaal begon. 
In het midden de studio’s en rechts de drankgelegenheid en podiumzaal. Achteraan de 40 
m hoge zendmast. Uiterst rechts de tent (op het moment van de foto nog in aanbouw) voor 
de Valenciafeesten van middenaugustus.

Het technische hart van Radio Valencia. Links de uitzendstudio met dj Willie van Gelderen achter de micro. In het midden het muziekar-
chief, een heiligdom waar o.a. Jim Van Beek op de winkel past. Rechts de montagestudio waar ‘djingels’, muziekstukjes en gesproken tek-
sten tot reclame- en gewestelijke nieuwsblokjes aan elkaar worden getimmerd. Dj Christian leert er tussendoor het vak van Jim Van Beek.

zorg tot driemaal aan toe de uitzendingen een 
tijdje stop te zetten.

Bovengronds
De overheid geeft de strijd op het slagveld op 
en biedt na allerlei vertragingsmanoeuvres en 
politiek getouwtrek de Vrije Radio’s de moge-
lijkheid om zich te legaliseren. Op 6 mei 1982 
vaardigt gemeenschapsminister Karel Poma een 
decreet uit waardoor de piraten op legale wijze 
de lucht in kunnen mits erkenning en goedkeu-
ring van de zendinstallatie. Het zendvermogen 
wordt beperkt tot 100 watt wat goed is voor een 
zendbereik van ca. 8 km. De programmatie moet 
gericht zijn op de lokale gemeenschap en moet 
een verscheidenheid aan informatie, vorming en 
ontspanning bevatten, en qua rechtsvorm dient 
een vzw te worden opgericht. Een aangelegen-
heid die Valencia op 5 mei 1983 in het Staatsblad 
voor geregeld zag. Reclame mocht toen nog niet 
maar werd uiteindelijk op 5 juni 1985 door mi-
nister Herman De Croo toch maar toegelaten.

Mede door het feit dat er met het verbod nogal 
een loopje werd genomen. Verder gaan we u 
niet vervelen met al de wetgeving die er tussen 
1982 en 2003 is uitgevaardigd. Maar neem maar 
van ons aan dat het allemaal niet van een leien 
dakje is gelopen.

Maar goed, na bakken paperasserij is het zover, 
op 8 december 1989 zit Valencia legaal op 105.0 
Mhz. Tijd dus om ook letterlijk uit de kelder te 
komen. Een nieuwe studio met annex een drank-
gelegenheid en podiumzaal wordt gebouwd en op 
9 november 1990 in gebruikgenomen.

Maar wie dacht dat het nu gedaan ging zijn met 
de miserie, hij/zij zat ernaast. Op 13 januari 1991 
dacht ook Moeder Natuur haar bijdrage te moe-
ten leveren door middels een zuidwesterstorm 
de zendmast te knakken. Vijf dagen de ether uit, 
maar dan onverschrokken er weer in.

De kost verdienen
Koken kost geld, radio maken evenzeer. Investe-
ringen, verwarming en stroom, Sabam en billijke 
vergoeding, ge wilt het allemaal niet weten. In 
den beginne, nu evenwel niet meer, werden de 
medewerkers op pad gestuurd om lidkaarten te 
verkopen (al vlug 1000 leden), was er de verkoop 
van stickers en T-shirts, en de opbrengst van de re-
clameboodschappen om geld in de kas te krijgen. 
Maar de grote kostendekkers waren de ‘pira-
tenbals’, de aanzet voor de latere jaarlijkse en 
overbekende Valenciafeesten in augustus. Waar 
een puikje van Nederlandstalige artiesten telken-
male weer de pannen van het tentdak speelt. Dit 
jaar hadden ze plaats op 17, 18 en 19 augustus. 
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VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

De platenruiters van 1986. Boven v.l.n.r. Jef Pluym, Jan Donckers, Louis Goetschalckx 
en Jack Brandhout. 3de rij: Woody Woodpecker, Pink Panter, Patrick Van Wesenbeeck, 
Lucky Luke, Lady Valencia of May Laurijssen, dj Johan, Jan Den Hollander, Marcel Den 
Draaier en dj Johan.
Jens Den Draaier. 2de rij: Lady Fanny, Lady Laat Maar, Stanley Bunker, Stafke Den 
Draaier, Jack Den Draaier, dj Fonne, Calimero en Donald Duck. Vooraan: Kleine Piraat, 
dj Frank en Lady Marcia.

De platenruiters van vandaag. Helemaal achteraan v.l.n.r. Guust Flater(°), dj Kurt en 
Lucky Luke. De middenrij: Woody Woodpecker(°), Jim Van Beek(°), Jack Brandhout(°), dj 
Wim, dj Christian, Lady L, dj Bram en onterecht een beetje verdoken Lady Valencia. Voor-
aan: dj Sjaan, John Van Praag, Willy Van Gelderen, dj Joske, Frans Van Wezel en Ad Patat. 
En helemaal vooraan zittend: Lady Marie, oons moemoe. 86 jaar en al 26 jaar achter de 
micro. Elke zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur met haar programma ‘Tussen de 
soep en de patatten’, speciaal voor bejaarden (?), zieken en mensen met een handicap.
Niet op de foto: Stafke Den Draaier(°), dj Bart, Ton Peeters, dj Daniël, dj Jantje en Stan-
ley Bunker(°)
Wie een (°) achter zijn naam heeft staan is een blijver. Was er in 1986 ook al bij.

Naast de feesten worden er nog inkomsten ge-
puurd uit de cafetaria waar op zaterdag vanaf 
16.30 uur en zondag vanaf 10.00 uur tegen zeer 
matige prijzen er eentje kan gevat worden. Spe-
ciaal voor de jeugd wordt er opengedaan op de 
woensdagen van 20.00 tot 24.00 uur. En wilt ge 
er graag uw plechtige communiefeest of wat dan 
ook vieren, weet het maar te zeggen. Op eenvou-
dig verzoek is iedereen welkom. Trouwens twee 
veloclubs, een voetbalploeg, een biljartclub en 
een gild schutters vinden er ook hun onderdak. Er 
nog bij verteld dat aan de cafetaria de podiumzaal 
paalt waar tijdens de ‘Vrije Podia’ al of niet aan-
stormend talent zijn/haar kunnen kan schouwen.

Radio Valencia nu
De draaitafels staan nog wel in de studio, maar 
die zijn allang decor. Het computertijdperk 
heeft immers bij Valencia ook toegeslagen. 
Alle vinylletjes zijn inmiddels gedigitaliseerd, 
de huidige cd’s worden overgeschreven en veel 
muziek wordt door de uitgeverijen gewoonweg 
in mp3-format per e-mail opgestuurd. Gevolg, 
momenteel zitten er zowat 24.000 muziekstuk-
ken met hun respectievelijke kenmerken (naam, 
uitvoerder, taal, snel, traag,…) in de computer 
opgeslagen. Een werkje (?) waarvoor John Van 
Praag verantwoordelijk heeft getekend. Hierbij 
nog te vermelden dat er van elke muziekstuk 
een fysiek exemplaar in het archief ‘moet’ aan-
wezig zijn. Er mag zo maar niet van het internet 
worden afgetapt.
Vanaf het moment dat Valencia 7/7 en 24/24 
ging uitzenden moest er non-stopmuziek op een 
drager worden gezet. De dj’s die de live-uitzen-
dingen verzorgen, allen vrijwilligers, moeten 
immers nog werken voor de kost en kunnen dus 
niet dag en nacht achter de knoppen zitten. Geen 
nood, Jim Van Beek en Willie van Gelderen heb-
ben voor elke radio-uur een zogenaamde ‘for-
mat’ gemaakt. Zeg maar een soort van stramien 
waarin verschillende genres van muziek, de re-
clameblokjes, de blokjes met gewestelijk nieuws 
en algemeen nieuws in een bepaalde volgorde 
in de format worden geplaatst. Erbij te vertel-
len dat overeenkomstig de wet elk half uur een 
blokje algemeen nieuws moet worden uitgezon-
den. Nieuws dat bij het nieuwsagentschap Belga 
wordt aangekocht en via e-mail rechtstreeks in 
de computer wordt ingevoerd.
Voor de 7 weekdagen van 24 uur zijn er dus 168 
(7 x 24) formats gemaakt die tijdens de niet live-
uitzendigen non-stop via de computer de lucht 
worden ingejaagd. Tijdens de live-uitzendingen 
mogen de dj’s van dienst, als zij dat willen, naar 
eigen godsvrucht en vermogen vanuit de muzie-
kopslag hun eigen keuze’s maken. Alleen, van 
de reclame en het nieuws moeten ze afblijven.

En natuurlijk moest Valencia ook op het internet. 
In april jl. werd de stap gezet en kunt ge hem via 
de ‘www.radiovalencia.net’ hem horen op uw pc, 
iPad, smartphone, of hoe die dingen tegenwoor-
dig ook allemaal mogen heten. 

De preek
Wie ons kent, weet dat we het hebben voor die 
‘zotten’ die op vrijwillige basis hun vrije tijd veil 
hebben om op hun geëigende manier iets te doen 
aan de steeds maar voorschrijdende verzuring in 
onze maatschappij. Awel, die van radio Valencia 
vormen zo ’n stel. Trouw aan hun basisbeginsel 
om middels het Nederlandstalig luisterlied voor 

een talrijk publiek de dagelijkse sleur wat draag-
lijker te maken, doen ze dit nu al en nogmaals, 
TWEEENDERTIG jaar. We spreken dan niet 
meer van een fenomeen, eerder van een monu-
ment. Te meer daar hen van in den beginne was 
aangezegd dat dit niet vol te houden zou zijn. Het 
u niet aantrekken jongens en meisjes, gewoon 
voortdoen. (nad)
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DHM: Even ter herinnering. Wat doet House 
of Colours precies. wat is jullie doel.
Hilde Stockman: Wij zijn al jaren een opvang- 
of toevluchtshuis voor mensen die tussen wal 
en schip vallen.  Een van de grootste problemen 
van armoede en kansarmoede is het feit dat een 
aantal mensen uit de weg naar de georganiseerde 
hulpverlening niet vinden of er om bepaalde re-
denen zonder hulp niet terecht kunnen. In die zin 
willen we een brug zijn naar de georganiseerde 
hulpverlening. 

DHM: Ondertussen had jij Wortel verlaten?
Hilde: Ja op een bepaald moment moet je keuzes 
maken. Ik koos voor House of Colours, Bert (Pro-
voost) niet. Eerst vonden we met de organisatie 
een onderkomen in een boerderij in Rijkevor-
sel, maar omdat die locatie moeilijk bereikbaar 
was voor onze gasten, combineerden we dat met 
een klein café in Turnhout, een locatie die zeer 
laagdrempelig was. Maar omdat de combinatie 
te duur werd en we dit jaar in maart deze wo-
ning langs de Antwerpse steenweg in Vosselaar 
konden huren, beslisten we om House of Colours 
onder een dak te brengen. 

Hier doen wij aan crisisopvang van vooral jon-
geren. Naast ons gezin Michael en ik, ons  pleeg-
kind Jason en onze Florian, die afwisselend een 
week bij Bert in Wortel en een week hier verblijft, 
kunnen we hier nog een achttal personen opvan-
gen. Als mensen nergens anders terecht kunnen, 
vangen wij ze op. We zoeken uit waarom ze ner-

Prinses Mathilde bezoekt ‘House of Colours’ 
VOSSELAAR / WORTEL – Toen ‘House of Colours’ in 2007 als ‘vernieuwend initiatief’ 
laureaat was van de Cultuurprijs van de stad, was Hilde Stockman op zoek naar een plaats en 
naar erkenning in de zorgsector. Nu, vijf jaar later, kreeg House of Colours bezoek van toen nog 
prinses Mathilde. “De kroon op ons werk” zegt Hilde Stockman tijdens ons gesprek. 

Eerst was er een rondetafelgesprek met prinses Mathilde, staatssecretaris Maggie De 
Block, provinciegouverneur Cathy Berx, Hilde Stockman en jongeren die vertelden wat de 
opvang en begeleiding door House of Colours voor hen betekend heeft. (foto Mia Uydens)

Hilde Stockman en haar man Michael Ngigi. (foto Mia Uydens)

gens terecht kunnen en hoe ze zo snel mogelijk 
geholpen worden in de normale hulpverlening.  
Zo verblijft hier op dit moment een moeder met 
vier kinderen, waarvan er een terminaal is, dat 
gezin proberen we terug op het spoor te brengen.

Maar de vele mensen die ooit door House of Co-
lours opgevangen werden, blijven tot de familie 
behoren en met die mensen doen we projecten 
mee. Projecten rond opvoeding van kinderen, 
vredeseducatie enz. Ook rond ontwikkelings-

samenwerking omdat er toch veel Afrikaanse 
diaspora zijn. Met die mensen gaan we op zoek 
naar de oorzaken van emigratie en zoeken naar 
mogelijkheden om er iets aan te doen. Geld op-
sturen naar ginder helpt niets. We moeten ginder 
in de plaatselijke gemeenschappen dingen tot 
stand brengen die duurzaam zijn en het probleem 
thuis ten gronde oplossen. 

DHM: Geef eens een concreet voorbeeld.  
Hilde: Bijvoorbeeld: Hier achter de woning si-
muleren we een Keniaanse samenleving (Umoja 
Village) en denken we samen met de vluchtelin-
gen na hoe we de situatie ginder kunnen verbete-
ren, zodat de rest niet naar hier hoeft te komen.   

DHM: Worden jullie gesubsidieerd? 
Hilde: Nee niet structureel. Het gebeurt dat de 
mensen die we opvangen een leefloon krijgen of 
dat kinderen door de bijzondere jeugdzorg ge-
plaatst worden, waardoor ze hier een dagvergoe-
ding kunnen betalen. Maar zowel Michael als ik 
werken voltijds. Ik werk ’s nachts in ’t Zwart Goor.  
Wij kunnen soms wel projectsubsidies krijgen. 
Ons Umoja Village is, bijvoorbeeld, gesubsidi-
eerd door Unity in Action, een Europees pro-
gramma. Ook van de Koning Boudewijnstichting 
ontvingen we al eens subsidies.

Mathilde op bezoek
DHM: We weten dat er enorm veel vooraf 
gaat aan een prinselijk of koninklijk bezoek. 
Dat gaat echt niet zomaar. Hoe kwam prinses 
Mathilde hier terecht.
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Hilde: Dat is zeer eigenaardig gelopen. Onze 
Lucas (adoptiezoon van Hilde en Bert/nvdr) ging 
overal spreken. Ook samen met andere jonge-
ren op een conferentie in 2007 voor hulverle-
ners in de gevangenis. Het ging over jongeren 
op de rand van de criminaliteit, op het moment 
van de beslissing ‘doe ik het of doe ik het niet’.  
Een aantal jongeren heeeft toen gesproken over 
hun denkwereld, over wat hen drijft enz. en dat 
voor een publiek van criminologen, pedagogen 
en andere universitairen. Gans de zaal zat vol 
en blijkbaar zat er ook iemand in de zaal van 
het paleis.

Toen we in 2009 in de problemen kwamen 
met de financiering van de boerderij, liet ik 
me vertellen dat het koningin Paolafonds 
misschien wel projectsubsidies kon geven.  
Omdat het me allemaal niet duidelijk was, belde 
ik een nummer dat ik vond op de site. Ik belde 
naar het koninklijk paleis. En toen ik zei “U 
spreekt met Hilde Stockman” kreeg ik als ant-
woord “Ha van House of Colours”. Blijkbaar was 
die medewerker aanwezig op onze conferentie 
en werd onze organisatie gevolgd.

Om een lang verhaal kort te maken. Eerst bezocht 
die medewerker ons project en toen we goed en 
wel hier zaten, ontvingen we het bericht dat niet 
koningin Paola maar prinses Mathilde zeer veel 
belangstelling had, ook in het vooruitzicht van 
een Internationale vredesconferentie die we dit 
jaar in oktober organiseren. 

Dat bezoek op 16 juli was toevallig haar laatste 
bezoek als prinses, vandaar de massale belang-
stelling van de pers. Samen met de prinses was 
ook staatssecretaris Maggie De Block, provin-
ciegouverneur Cathy Berx hier. 

Echt geïnteresseerd 
Hilde: Er gaat uiteraard enorm veel vooraf aan 
zo’n bezoek. Het protocol is niet eenvoudig. 

Maar eerlijk, prinses, nu dus koningin Mathilde, 
was echt zeer geïnteresseerd in de werking, in 
de problematiek. Vooraf weet je niet wat je van 
zo’n bezoek moet verwachten, maar de prinses 
was zeer innemend en haar belangstelling was 
zeer groot en oprecht. Dat zit alleszins goed. (fh)       

Prinses Mathilde tussen kinderen en jongeren die nu of vroeger opgevangen werden door 
House of Colours. De prinses toonde oprecht veel belangstelling voor de problematiek en 
de aanpak van de organisatie. (foto Mia Uydens)

In de tuin wordt de thuissituatie gesimuleerd 
en zoeken de gasten en de begeleiders samen 
naar zaken die de toestand in hun thuisland 
kunnen verbeteren, zodat er geen nieuwe 
instroom meer nodig is.(foto Mia Uydens)
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 Het Rode Kruis dicht bij ons
HOOGSTRATEN -  Hebt u dat ook? Denkt u bij het Rode Kruis ook aan 
hulpverleners bij sport- of andere evenementen. Het Rode Kruis Hoogstraten 
weet dat de inwoners haar werking niet (goed) kennen en dat men daardoor 
potentiële vrijwilligers mist. Daarom komt de vereniging de eerste week van 
september naar buiten. Ze komen op verschillende manieren “dicht bij jou”.

Wij worden ontvangen in hun lokalen aan het 
Slommerhof 18, gelegen achter de kruisboog- 
en handboogschutters. Drie dames geven een 
overzicht van wat het Rode Kruis allemaal doet 
en daar was ik en zal u verrast van zijn.

De hulpdienst
Juist, dat zijn de mensen die op het eerste gezicht 
gezellig in een tentje zitten op een wandel- of 
fietswedstrijd of op een muziekfestival. De orga-
nisatoren moeten daarvoor een bijdrage betalen, 
maar de hulpverleners zijn vrijwilligers en doen 
dat gratis. Vaak tot verbazing van de aanwezigen 
die een praatje komen maken. 

“Op verzoek van een 
organisator kan het 
Rode Kruis aanwezig 
zijn op evenementen 
waar het risico bestaat 
dat mensen (medi-
sche) verzorging no-
dig hebben. De me-
dewerkers staan dan 
klaar om iemand te 
helpen die zich onwel 

voelt, gevallen is, pijnlijke blaren heeft of zwaar-
dere letsels heeft opgelopen”.  zegt   Brigitte 
Broers, ondervoorzitter en verantwoordelijke 
van de hulpdiensten. 

Zo’n hulpdienst aanvragen kan langs het mail-
adres hulpdienst@hoogstraten.rodekruis.be of 
telefonisch op het nummer 0474  81 03 01. 
En geloof ons, er komt veel meer bij kijken dan 
een tentje opzetten. Elke hulpactie wordt grondig 
voorbereid, zo moet men rekening houden met 
het weer, het soort risico’s, het aantal aanwezi-
gen, de grootte van het terrein en de zorg voor 
toegangs- en afvoerwegen om eventuele gewon-
den snel te kunnen afvoeren.

Als het niet zinvol is om een hulppost op te zetten 
omdat het risico op ongevallen te klein is, kun-
nen organisatoren een eerste hulp koffer huren. 

Hulp bij rampen 
De vrijwilligers van hulpdienst Hoogstraten zijn 
opgeleid om hulp te bieden bij rampen. Ze heb-
ben de toestemming om hun werk te verlaten 
om in geval van een ramp hulp te bieden. De 
hulpdienst van het Rode kruis behoort immers 
tot  discipline twee of de medische discipline bij 
rampenhulpverlening.

Leden van het ROOD KRUIS bestuur
Annemie Sterkens voorzitter 0471 30 16 21 
Brigitte Broers, ondervoorzitter en verantwoordelijke hulpdienst, 0474 81 03 01 
Nadine Blommaert, secretaris, 0498 10 02 13 
Roger Lannoye, penningmeester, 03 314 59 53 
Guy Fransen, afdelingsapotheker, 03 314 60 04
Christianne Van de Locht, verantwoordelijke bloedgiften en vorming, 03 314 11 62 
Carmen van  Den Bogerd, coördinator brugfiguren, 0479 50 80 05
Lore Verschueren,  coördinator brugfiguren, 0475 52 79 79
Jan Van Bavel, verantwoordelijke communicatie en werving, 030314 33 28
Sofie Van Den Ouweland, verantwoordelijke jongerenbeleid, 03 288 04 30

Feestelijke slotdag 
zondag 8 september

De Week van het ROOD KRUIS wordt op 
zondag 8 september afgesloten met een 
feestelijk evenement voor jong en oud. 
• Tussen 10 en 15 uur kan je op eigentem-

po een fietstocht maken van ongeveer 15 
km. Voor alle deelnemers is er een gratis 
pannenkoek.

• Mensen die liever wandelen kunnen ook 
tussen 10 en 15 uur vertrekken voor een 
tocht van 5 km. Je kan de wandeling 
ook maken met buggy’s en de tocht is 
rolstoelvriendelijk. Ook voor de wande-
laars is er een pannenkoek.

• Kinderen kunnen hun ingekleurde te-
keningen, die ze eerder ontvingen, bin-
nenbrengen.

• In en rond het lokaal is er kinderani-
matie en is er een praatcafé en zijn er 
pannenkoeken. En al is het geen echte 
opendeurdag, je kunt er beslist zaken uit 
de hulpsector zien.Annemarie SterkensBrigitte Broers

Bloedtransfusie
Zowel in Hoogstraten als in de twee deeldorpen 
Meer en Meerle kan men driemaal per jaar bloed 
geven. Dat betekent negen kansen in groot Hoog-
straten om andere mensen te helpen die bloed 
nodig hebben. In Hoogstraten kan men bloed 
geven in het lokaal van het Rood Kruis, in Meer 
in De Meerpaal en in Meerle parochiezaal ‘Ons 
Thuis’. Samen tellen we op jaarbasis een 450-tal 
bloedgiften. Ook hier zijn nieuwe donoren zeer 
welkom, vooral in de zomermaanden is de vraag 
naar bloed groter dan het aanbod. 

Het Brugfigurenproject
Na een jaar voorbe-
reiding zijn we na de 
herfstvakantie 2011 
met onze brugfiguren 
gestart, een initia-
tief ontstaan in sa-
menwerking met het 
stadsbestuur.  Het 
“brugfigurenproject” 
is een belangrijke taak 
die het Rode Kruis op 

zich neemt en die veel van jullie lezers niet zul-
len kennen”, zegt voorzitter Annemie Sterkens. 

Sommige kinderen uit kwetsbare gezinnen doen 
het minder goed op school omdat hun thuissitu-
atie en de school zo totaal verschillend zijn. Een 
brugfiguur begeleid die kinderen bij hun huis-
werk en geeft hen persoonlijke aandacht. Hij is 
de vertrouwenspersoon voor het kind, leert het 
zelfstandig werken en begeleidt de ouders zodat 
die in de toekomst hun kind ook zelf kunnen hel-
pen en begeleiden.
Voor dit projact werkt het Rode Kruis samen met 
de (zorg)leerkrachten van de kleuter- en lagere 
scholen van groot Hoogstraten en met het CLB 

(Centrum voor Leerlingen Begeleiding). De se-
lectie van de kinderen die begeleiding nodig heb-
ben gebeurt door het CLB om de eenvoudige re-
den dat het Rode kruis Hoogstraten zich neutraal 
moet opstellen en dus ook geen selectie wil doen.
Het initiatief kende vanaf de eerste dag een groot 
succes. Van in het begin werden vier kleuters en 
acht leerlingen van het basisonderwijs begeleid 
door tien vrijwilligers / brugfiguren. We bereik-
ten dus vanaf de eerste dagen kinderen uit zes 
van de acht basisscholen van Hoogstraten. Een 
begeleiding van een kind duurt maximaal twee 
schooljaren. Zo krijgen zoveel mogelijk kinderen 
met een hulpvraag ondersteuning. 
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Een groepsfoto met v.l.n.r. boven Jack Martens, Annemarie Sterkens, Lore Verschueren, Kamachi Veluthevar, Kristel Vereecke, Rik Mar-
tens, Willy Jespers, Nancy Hendriks en Guy Fransen. Onderaan: Brigitte Broers, Jeffrey de Meijer, Shelsey de Meijer, Nick Haest, Jan 
Van Bavel, Ivo Mermans, Christianne Van de Locht, Sofie Van Den Ouweland en Jessica Ariën. (foto De Greef)

Christiane Van de 
Locht

Alle personen vanaf 18 jaar kunnen brugfiguur 
worden. De voorkeur gaat uit naar mensen die 
op de één of andere manier ervaring hebben 
met onderwijs of opvoeding van kinderen in het 
algemeen. In de praktijk zijn het vaak jeugdlei-
ders, studenten leerkracht en gepensioneerde 
leerkrachten die zich voor die taak aandienen. 
Dat is echter geen must. Sociaal zijn, zich kun-
nen inleven en geen vooroordelen hebben zijn 
belangrijke kwaliteiten. De kandidaten krij-
gen een opleiding vanuit de hoofdzetel van het 
Rode Kruis. 

Om de drie maanden is er ook een overlegmo-
ment. Hierop kan een brugfiguur kwijt wat er 
goed en waar het minder goed gaat. Soms is dit 
enkel met de vrijwilligers en soms is dit samen 
met CLB en (zorg)leerkrachten.

De uitleendienst
Om materialen te lenen kan je terecht bij Guy 
Fransen 03 314 60 04. Leden van het Rood 
Kruis krijgen 50 % korting. Groter materiaal, 
zoals (ziekenhuis)bedden worden in principe op 
dinsdag- of donderdagavond tussen 18 en 22 uur 
aan huis gebracht. Bij een dringende hulpvraag 
wordt er eventueel op andere dagen uitgereden. 

Cursusaanbod
Christianne Van de Locht geeft een overzicht van 
het enorme aanbod cursussen waarvoor men bij 
het Rood Kruis terecht kan. “Al die cursussen 
worden gratis aangeboden”, benadrukt Christi-
anne. Een overzicht: 

Cursus Eerste Hulp: In deze cursus leert de 
cursist hoe hij of zij een noodsituatie moet be-
naderen en aangepaste eerste hulp kan geven bij, 
onder meer, reanimatie, beroerte en defibrilatie, 

bloedingen en brand-
wonden. De cursist 
moet minstens 16 jaar 
oud zijn of worden.

Cursus Helper: is een 
vervolgcursus op de 
cursus Eerste Hulp, 
waarin de onderwer-
pen uit de cursus Eer-
ste Hulp uitgediept 
worden en extra zaken 

aan bod komen, zoals flauwte, epilepsie, een te-
kenbeet, zonneslag, diabetes enz.  

Themalessen zijn bedoeld om een ruim publiek 
kennis te laten maken met eerste hulp. Het is dan 
ook mogelijk dat de themales specifiek voor een 
bepaalde doelgroep werd of wordt ontwikkeld. 
Een themales duurt drie uur. Enkele themales-
sen op een rij:
* Reanimatie en defibrilleren
*Eerste hulp bij verkeersongevallen
* Eerste hulp op zomervakantie
* Eerste hulp bij sportongevallen
* Preventie en eerste hulp bij CO-vergiftiging

Ongevallenpreventie: Deze themalessen zijn 
bedoeld om mensen bewust te maken van ri-
sico’s op ongevallen in eigen levensomgeving. 
Ze krijgen tips en informatie om ongevallen te 
voorkomen.

Thuis Pluis: Voor iedereen die verantwoorde-
lijk is voor de opvoeding van kinderen ( ouders, 
grootouders, babysitters, kinderverzorgsters, enz
Bestaat  uit basisgedeelte + keuze uit maximaal 
twee van volgende vier thema’s.
* Preventie bij kinderen van 0 tot 4 jaar
* Preventie bij kinderen van 5 tot 14 jaar
* Preventie van hondenbeten

BOEBS of Blijf Op Eigen Benen Staan: Pre-
ventie van ongevallen bij ouderen, die nog thuis 
wonen, in en om hun woning. Het deel “Omge-
ving” geeft tips voor een veiliger huis, het deel 
“Bewegen” is een voordracht die je motiveert 
om meer te gaan bewegen.

Vaste voet in het rusthuis: Voor ouderen die 
verblijven in een rusthuis  of serviceflat en hun 
familie, vrienden en het personeel, is een wande-
ling door rusthuis of serviceflat waarbij risico’s 
worden bekeken.

Preventie via de thuisverzorgende: Voor man-
telzorgers. Preventie van ongevallen bij 60-plus-
sers in de woning, via de thuisverzorgende. 

Valpreventie thuiswonende ouderen: Voor ver-
zorgende, poetshulpen, maatschappelijk werkers 
en zorgkundigen in de thuissituatie.

Eerste hulp in bedrijven: Eerste hulp voor 
zorgdragende medewerkers in bedrijven, orga-
nisaties en scholen.

Jongerenbeleid
Het Rood Kruis wil jongeren al op jeugdige 
leeftijd laten kennismaken met hun werking. 
De afdeling heeft geen jeugdafdeling, maar 
sinds kort wel een verantwoordelijke voor het 
jongerenbeleid.

Zij heeft al direct twee activiteiten in samenwer-
king met Grabbelpas georganiseerd. Meer dan 
40 kinderen schreven er voor in, waardoor men 
twee volle dagen moest uittrekken, daar waar 
oorspronkelijk maar twee halve dagen voorzien 
waren. De jongeren leren verbandjes leren leg-
gen, al eens oefenen om te reanimeren enz.  (fh)
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Het festival is vooral het werkterrein van vele, 
vele vrijwilligers. Daarom deze zoektocht naar 
het succes van dit muzikaal medicijn.
 
Jos en Pieter zijn de eerste vrijwilligers die ik 
ontmoet: Jos Van Wassenhove (62) en Pieter 
Koyen (22), beiden uit Meerle, houden het ver-
keer tegen dat geen parkeerkaart heeft voor de 
genodigden. Met mijn fiets mag ik zo passeren. 
Jos doet dit al jaren en voor Pieter is dit het derde 
jaar, in opdracht van de handboog VNA Min-
derhout. Hun shift loop van 18.00 tot 22.00 uur.
Een gratis inkomkaart en enkele drankbonnetjes 
is hun loon. Jos heeft zijn kaart weggeschonken 
aan een jarige, Pieter trekt er straks zelf op uit.
 

Voor de ingang ontmoet ik Rens van Dun (17), 
Jens Verheyen (18) en Wouter Boeren (17). Zij 
zijn ook met de fiets en komen uit het naburige 
Ulicoten. Zij hadden vrijkaarten gekregen als 
compensatie voor de geluidsoverlast. Voor hen 
is het de eerste keer en zij weten niet wat hen 
te wachten staat. Hoofdzakelijk zullen zij bier 
drinken, want met die andere drankjes willen 
zij toch wat voorzichtiger zijn. Als ik hen vraag 
waar de Caraïben liggen, weet alleen Jens het 
antwoord. Rens en Wouter moeten het antwoord 
schuldig blijven.
 

Bij het afhalen van mijn inkomkaart, hoor 
ik nog het gefluit van vogels op de achter-
grond, een leuk detail.

Ingrid Brosens (35) uit Minderhout is verant-
woordelijke bij de controle van de inkom. Hier 
moet wel eens standvastig worden opgetreden. 
Vroeger stelde zij tenten mee op vanuit de JNM.

Per avond zijn er 2 shiften van 24 personen + 2 
reserven. Dus dan heb je al wel wat mensen no-
dig. Zij vindt de sfeer geweldig en er komt ook 
heel veel schoon volk langs. Slechts een kleine 
minderheid komt uit het Hoogstraatse en omge-
ving, de meesten komen van veel verder weg.

Blauwbossen, vrijdag 9 augustus 2013

Antilliaanse Feesten: een muzikaal medicijn
HOOGSTRATEN-MINDERHOUT: In mijn jonge jaren ben ik ooit eens afgezakt naar een 
van de eerste Antilliaanse Feesten in het Hoogstraatse jeugdcafé Cahier de Brouillon. Alleen, 
het was al zo laat, of zo vroeg, dat het reeds afgelopen was.
Vijftien jaar later trokken we met een groep vrienden naar de Blauwbossen, 't was er koud en 
kil, en wij waren vroeger thuis dan we gedacht hadden thuis te komen.
En nu, bij de 31ste editie van dit muziekfestival der Caraïben in de Blauwbossen, trok ik ten 
derde male, nu met pen, papier en kodak, ten velde om u een impressie te geven wat u mist of 
niet mist.
Tickets kosten 50 euro per avond, voorverkoop 42 euro, weekendkaart 80 euro, voorverkoop 
74 euro.

Jos & Pieter

Rens, Jens, Wouter
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Security: Zo'n mensenmassa, dat moet natuurlijk 
in goede banen geleid worden. Toevallig ontmoet 
ik burgemeester T. Rombouts. Het is logisch dat 
zij niet alleen als buurtbewoonster maar ook als 
burgemeester een kijkje komt nemen in haar 
achtertuin.
Er zijn voldoende manschappen aanwezig inge-
val van calamiteiten en dat kan kloppen: politie 
te paard, motards en politievoertuigen, brand-
weerwagens, ziekenwagens, uitkijkpost,…  ja 
aan alles is gedacht. Zij bevinden zich echter 
buiten het festivalterrein.
Binnen ontmoet ik enkele leden van de security: 
Mieke Batjoens (40) met collega's Dries Dec-
lercq en Kevin Mergaerts uit het Gentse. Als 
lerares van hoofdberoep, is dit voor Mieke een 
zomerse nevenactiviteit.

De security moet observeren en rapporteren. Ook 
de nachtbewaking nemen zij voor hun rekening.
Ervaring genoeg: zij patrouilleren ook op Werch-
ter, Rock Zottegem, Suikerrock, Pukkelpop, 
Sportpaleis en Lotto-Arena. 

Zij kijken elk jaar in het bijzonder uit naar de 
Antilliaanse Feesten: het is een leuk en tof festi-
val, dat heel gemoedelijk verloopt, met een heel 
specifiek publiek. Aangaande drugs is zowel de 
burgemeester als de security ervan overtuigd dat 
er hier geen problemen zullen zijn,  dit is er het 
festival niet naar. Misschien enkele sigaretjes 
met die typische geur…

Eén van de weinige bekenden die ik ontmoet 
is Luc Vloemans (64), gepensioneerd huisarts, 
thans woonachtig in Wortel. Hij was 25 jaar lang 
actief op het festival als DJ Doctor Batida, ver-
wijzend naar een Braziliaanse cocktail. De laat-
ste jaren houdt hij zich bezig met opvangen en 
begeleiden van groepen. Dezelfde ochtend is hij 
zelfs nog naar Keulen gereden om de Cubaanse 
groep Cubaton All Stars op te halen. Ook zijn zo-
nen Sam en Jesse komen speciaal uit Antwerpen 
over voor dit festival.
Hijzelf gaat ermee door tot hij er bij neer valt.

Ingrid

Luc Vloemans

 

In de Cahier Clubtent speelt Freddy Loco, ska-
muziek uit België/Jamaica, voor een beperkt 
publiek.
't Is hier wachten op Rebels Band, socamuziek 
uit St. Eustatius, die 's middags ook al op de 
camping hebben opgetreden.
Hier kom ik barman Dieter Van Bavel (25) uit 
Minderhout tegen. Hij is hier al jaren werkzaam 
vanuit de Cahier; vanavond van 19.00 tot 24.00 
uur en zaterdag van 24.00 tot 5.00 uur in de och-
tend. Je moet er maar goesting in hebben. Maar 
hij geniet nog steeds van de speciale sfeer die er 
heerst en van de cocktails en het bier.
 

Naast de Mainstage, de Jokerstage en Cahier 
Clubtent, is er ook nog het Palacio de la Salsa, 
een danspaleis met verschillende dj's.
Hier ontmoet ik Lilian Maas (49) en vriendin 
Iris Bolderman (49), beiden uit Meerle.
Zij zijn er vandaag met hun kinderen maar zon-
der man, zaterdag komen zij terug zonder kin-
deren maar met man. En ja, goedkoop is zo'n 
weekend niet.

Een biertje kost 2 euro (1 bon), wat niet duur is 
voor een muziekfestival van dit kaliber, maar 
de cocktails zijn 6 euro (3 bonnen). Je kan ook 
champagne Magnum (1,500 l) kopen voor 96 
euro (48 bonnen) of een sigaar Patargas de Luxe 
voor 12 euro (6 bonnen).

Lilian is reeds meer dan 15 keer geweest, maar 
voor Iris is het de eerste keer, maar zeker niet de 
laatste. Zij vinden het een zalig festival, zeker 
na een paar cocktails. De combinatie dans en 
muziek geeft hen een geweldig vakantiegevoel. 
In het bijzonder zijn zij wel wat jaloers hoe de 
Antilliaanse vrouwen zich kleden en bewegen, 
ook zij die een groter maatje hebben. Zij zijn 
sensueel en kleden zich er ook naar.
Op mijn vraag twijfelt Lilian waar de Caraïben 
liggen, maar Iris weet het zeker.

Moest het festival in Antwerpen worden gehou-
den, dan zouden zij er niet naar toe gaan maar zo 
dicht bij huis, dat mag je niet missen.
Zij hebben kritiek dat er wel een feestbus rijdt 
van en naar Hoogstraten, maar niet naar Meerle, 
Meer en Meersel-Dreef. Misschien een tip voor 
de organisatie?
 

Lien Otten (Minderhout) is vandaag 18 jaar 
geworden, en dat viert ze hier met meer dan één 
cocktail, je wordt namelijk maar één keer meer-
derjarig. Haar vriendinnen Karin (Wuustwezel) 
en Linda (Hoogstraten) vergezellen haar. Zij 
komen hier om te feesten, en waarom ook niet, 
't is vakantie.
  

Lilian&Iris

Karin, Lien, Linda
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En ten slotte de muziek
De festivalgangers zijn deze mooie avond en 
nacht met zo'n 20.000. Zij hebben keuze te 
over, er zijn zoveel muziekstijlen: o.a. cubaton, 
soca, ska, timba, merengue, zouk, salsa, cumbia  
electronica, te veel om op te nemen. Deze vrij-
dagavond is ook de drukste van alle jaren, mede 
dankzij het optreden van Daddy Yankee, reggae-
ton muziek uit Puerto Rico. De artiest bracht met 
zijn dansers een geweldig gevarieerd en visueel 
optreden met geweldige rookkanonnen. Hij is 
momenteel top en dan hoort hij hier ook te staan. 
Zijn bekendste nummer Gasolina is op YouTube 
al meer dan 39.000.000 keer weergegeven.

De hele avond lopen de muziekliefhebbers van de 
ene tent naar de andere. Er wordt gedanst zoals 
wij dat niet kunnen, dat moet je de liefhebbers 
van Antilliaanse muziek zeker meegeven.
Daarnaast kan je ook lekker eten aan voldoende 
tafels of shoppen in één van de vele kraampjes. 
Deze muziek is het medicijn om je zorgen even 
te vergeten.
Dit festival is groots in sfeer en in muziek. (JJ)

DE WINNAARS

Dank zij de gulle maar ook onschuldige 
hand van De Hoogstraatse Maand konden 
wij volgende muziekliefhebbers gelukkig 
maken: Jeroen Willebrords - Meer, Herman 
Van Looveren - Wortel, Eef Geerts - Meer, 
Paul Snels - Rijkevorsel, Dorien Adriaensen 
– Merksplas. Zij dansten een avond lang in 
tropische sferen.
Maar volgende winnaars dansen zo moge-
lijk nog langer de salsa want zij wonnen de 
CD Caribbean Beat van de Antilliaanse 
Feesten: Ad van Loenhout - Meerle, Nele 
Bastyns - Meer, Niels Jochems - Hoogstra-
ten, Julia Verschueren - Meerle, Jan Keus-
termans – Hoogstraten (jm/lvr)

HET EERSTE BLAD
WAARAAN JE DENKT!
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foto: Flightcam.be

d o r p s l e v e n
REDACTIE
Frans Horsten 
Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 
0495 25 25 05
redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS
Hoogstraten:
redactie@demaand.be
tel. 0495 25 25 05

Meer:
Marcel Adriaensen, Venneweg 2, 
tel. 03 315 90 40, 
marcel.adriaensen@telenet.be 

Meerle:
Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, 
tel. 03 315 88 54,  
jan.fret@telenet.be 

Meersel-Dreef:
Jef Jacobs, Markweg 6,
tel. 03 315 73 64,
dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout:
Paul Drisen, Carolienestraat 11,
tel.: 03 314 47 54,
paul.driesen@telenet.be

Wortel:
redactie@demaand.be
tel. 0495 25 25 05

SPORTNIEUWS:
René Laurijssen, Desmedtstraat 22, 
Minderhout, tel. 03 314 66 28,  
rene.laurijssen@belgacom.net 

SCHUTTERSNIEUWS
Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Min-
derhout, tel. 03 322 96 00,
eframo@telenet.be 

ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES
Emilia Horsten, Begijnhof 27, 
2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, 
abonnementen@demaand.be 
administratie@demaand.be

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN
Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 
2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04
info@demaand.be 

Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens,
Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

www.demaand.be

Uitgeverij
DE HOOGSTRAATSE PERS bvba

Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN – De Lindendreef won Be-
gijntjes Laat Besluit en krijgt de wisselbegijn een 
jaar lang in bewaring. Als het van de kinderen 
van de Lindendreef afhangt komt koning Albert 
en koningin Paola in het Gelmelslot wonen.  
Niet zo’n slecht idee, nu we weten dat de res-
tauratie 25 miljoen euro gaat kosten en wij bur-
gers daar met de huidige directie nooit iets van 
zullen zien, tenzij we in de criminaliteit duiken.  
Maar, het moet gezegd, de Lindendreef bracht 
het verhaal van de troonswissel en een teveel 
aan koningen in onze hoofdstad mooi in beeld.

De Westhoek won de wisselezel, de prijs van de 

Toneellessen +12
HOOGSTRATEN - Sinds enkele jaren richt 
de Academie voor Muziek en Woord in Hoog-
straten een instroomcursus TONEEL in voor 
jongeren ouder dan 12 jaar.

Interesse? Je volgt één uur VOTO (VOOR-
DRACHT – TONEEL) waarin je leert met tek-
sten om te gaan, op een podium staan, in een 
personage kruipen, kortom alles wat er bij toneel 
spelen en vertellen komt kijken. Daarnaast krijg 
je één uur VERBALE VORMING waarbij je 
een stevige portie techniek aangereikt krijgt, die 
je vervolgens kan toepassen op alles wat je bij 
VOTO mag uitproberen. 
Omdat beide vakken elkaar sterk aanvullen wor-
den ze aansluitend gegeven (dus twee uurtjes na 
elkaar). (ms)

PROEFLESSEN elke donderdag van 
september van 18 tot 20 uur in de Aca-
demie, Karel Boomstraat 44, Hoogstra-
ten. Of neem contact op: www.amwn.be, 
info@amwn.be of 014 69 95

Koning Albert in het Gelmelslot

kinderjury, met ‘Lisa in Lekkerland’, verwijzend 
naar de titel die Hoogstraten dit en volgend jaar 
mag dragen.

Het gebuurte Begijnhof verwees met ‘Hoog-
straatse varkenspootjes’ naar dezelfde titel en 
won de wisselvlag. Dat is de prijs voor het 
Hoogstraats karakter en de speelvreugde van 
de kinderen.

Maar de rode draad van Begijntjes 2013 was de 
realiteit dat Hoogstraten, zo’n zeven jaar na de 
verkiezingsbeloften in 2006, nog steeds geen 
zwembad heeft. (fh)
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De Vondelstede, een modelboerderij gebouwd door Eduard Jacquemyns langs Heerle, wordt opengesteld op monumentenzondag 8 sep-
tember. Op de site staat ook een ijskelder (foto boven)

Open Monumentendag op 8 september

Tijdens Open Monumentendag, de tweede zondag van september, staat het onroerend erfgoed in de kijker. Op 
zondag 8 september 2013 viert Open Monumentendag Vlaanderen haar 25ste verjaardag. 'Het beste van Open 
Monumentendag' staat dan centraal.
Voor Hoogstraten werd gekozen om drie pareltjes van ons erfgoed open te stellen: de Laermolen, Meerselmolen 
en ook de hoeve Vondelstede.

Vondelstede
Vorig jaar veranderde de Vondelstede van eige-
naar en in afwachting van een restauratie kunnen 
de schuur, de stallen, de ijskelder en een bijbouw 
worden bezocht. Een unieke gelegenheid die je 
niet zomaar voorbij mag laten gaan. 
De Vondelstede werd gebouwd circa 1853 als 
modelhoeve door grootgrondbezitter E. Jacque-
myns (1806-1874). Hij was scheikundige in de 
katoenfabriek van de familie Voortman uit Gent 
en werd midden 19de eeuw eigenaar van circa 
1300 ha grond op Meerle en Minderhout, voor-
dien eigendom van de hertog van Salm Salm. 
Een deel van die gronden liet hij ontginnen tot 
vruchtbare landbouwgrond en bossen. Ook de 
"Briqueterie et Tuileries de Heerle Minderhout" 
werd opgericht. Voor zijn werkvolk liet hij ver-
spreid over zijn domein kleine woningen oprich-
ten. De Vondelstede was een woonhuis voor één 
van zijn opzichters. 
De Vondelstede is een losstaande en u-vormige 
hoeve die bestaat uit een woonhuis, stallen en 
een grote schuur. In de Kempen was het de ge-
woonte om langgevelhoeves te bouwen, met 
woongedeelte, stallen en schuur onder één dak. 
Wellicht werd het ontwerp van de Vondelstede 
meegebracht of geïnspireerd door de boerderijen 
in het Waasland vanwaar E. Jacquemyns afkom-
stig was. De uitbouwsels rechts en links aan het 
woonhuis waren oorspronkelijk ook ontworpen 
als stallingen. Het woonhuis is rechtlijning en 
sober en leunt qua stijl eerder aan bij stadsarchi-
tectuur dan wel bij hoevearchitectuur. Rechts van 
het woonhuis liggen grote stallen. 
E. Jacquemyns had duidelijk de bedoeling zijn 
regio om te toveren tot weelderige akkergebieden 
met stallen voor een grote goed georganiseerde 
varkenshouderij. 

De schuur op het domein werd 
gebruikt door de Vondelstede en 
door het Hof Van Percy (1912) 
en werd tussen beide hoeves 
gebouwd. De grootte van de 
schuur is te verklaren door dit 
dubbelgebruik maar ook omdat 
de Vondelstede een knooppunt 
was in het landbouwproject van 
E. Jacquemyns, een project waar 
geen ruimte was voor armtierige 
boerderijen. Door de plaatsing 
van de stallen en de schuur bleef 
het zicht op het erf en de akkers rondom gevrij-
waard vanuit de Vondelstede.  
Achter op het erf ligt de ijskelder. Een gebouw 
van zes meter diameter, de kuip in een halve bol 
zodat er minimale wandoppervlakte en maximale 
inhoud ontstaat. Zo is er minimaal koudeverlies. 
Bovenop deze bakstenen constructie werd een 
zacht glooiende aarden heuvel aangelegd. De 
bouw van zo'n ijskelder illustreert nogmaals het 
unieke van de Vondelstede dat als een waarlijk 
modelproject kan worden beschouwd. De door-
snee Kempische hoeve was immers gericht op 
zelfvoorziening en had zo'n ijskelder dus niet 
nodig.  Een ijskelder, in de 19de eeuw een mo-
derne koeltechniek, is het bewijs dat de Von-
delstede bedoeld was als centrum waarbij men 
producten op de markt bracht die langer bewaard 
dienden te worden.  

Meerselmolen
Zoals elk jaar doet ook de Meerselmolen weer 
van harte mee aan het organiseren van deze Open 
Monumentendag. De molen, gelegen aan een 
oude arm van de Mark is te bekijken in volle 
werking. Tijdens je bezoek kan je een rondlei-

ding volgen in de molen en in de mooie serre in 
de tuin kan je genieten van koffie en thee met 
huisgemaakte appel- of notentaart. 

Laarmolen
In de Molenstraat, aan de brug over de Mark, 
bevindt zich de Laarmolen. De naam komt van 
"Het Laer", een onbebouwd, drassig weiland. 
De geschiedenis van de molen gaat ver terug in 
de tijd. Hij werd voor het eerst vermeld in 1391 
maar waarschijnlijk stond hij er veel eerder. 
Vanaf 1995 werden er plannen gemaakt voor de 
restauratie van de molen die erg in verval was 
geraakt en zelfs gedeeltelijk afgebroken. Vzw De 
Laermolen werd opgericht in 2000 om de molen 
te restaureren, een project dat voltooid werd in 
2004. De molenaar en zijn team staan klaar om je 
te ontvangen en een interessante uitleg te geven. 
Praktisch; De monumenten zijn te bezoeken 
tussen 10 tot 17 uur. 
• Vondelstede, Heerle 78, Meerle 
• Laarmolen, Molenstraat, Hoogstraten 
• Meerselmolen, Klein Eyssel, 2, Meerle 
Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, 03 
340 19 80, museum@hoogstraten.be (PvD/red)
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Exclusieve fietstocht langs 29 monumenten 
GROOT-HOOGSTRATEN - Al  sinds 2004 
reikt Erfgoed Hoogstraten elk jaar haar ‘erf-
goedprijzen’ uit. Op die manier wil de werkgroep 
aandacht vragen voor de waardevolle, maar niet 
als monument beschermde gebouwen. De als 
monumenten beschermde gebouwen kwamen 
nog nooit aan bod. 
Naar aanleiding van 25 jaar Open Monumen-
tendag reikt de werkgroep dit jaar geen ‘erf-
goedprijzen’ uit, maar gaat alle aandacht naar 
de beschermde monumenten met o.a. een mo-
numentenfietstocht. 

Hoogstraten monumentenstad    
      
De Vlaamse overheid begon eind de jaren ’60 
met een inventaris van waardevolle en beeld-
bepalende gebouwen. Die werden per kanton 
gepubliceerd in de boekenreeks “Bouwen door 
de Eeuwen Heen in Vlaanderen” en kregen een 
plaats op de ‘vastgestelde lijst van Bouwkundig 
Erfgoed’  Een selectie ervan kreeg het statuut 
van beschermd monument. 

Op dit moment telt Vlaanderen ongeveer 72.000 
als waardevol ingeschreven gebouwen, waarvan 
er 12.000 het statuut van ‘beschermd monument’ 
hebben.
Van (groot)Hoogstraten staan er 470 gebouwen 
op de ‘vastgestelde lijst’: 261 van Hoogstraten  
zelf, 47 van Meer, 65 van Meerle en Meersel-
Dreef samen, 37 van Minderhout en 38 van 
Wortel.
Van die 470 gebouwen zijn er maar liefst 109 
als monument beschermde gebouwen. Dat is 
veel meer dan vergelijkbare steden of dorpen 
en meer dan een groot aantal grotere steden. Het 
zijn de monumenten die Hoogstraten maken tot 
wat Hoogstraten is. Het historisch karakter van 
Hoogstraten is uiteraard van toeristisch belang, 
maar heeft ook een grote economische waarde.    

Op zondag 8 september organiseert Erfgoed 
Hoogstraten een fietstocht van 27 km langs 29 
monumenten. Men vertrekt om 13.30 uur aan 
de St.-Katharinekerk. De tocht brengt de fietsers 
langs overwegend rustige wegen naar Minder-

Het blauw-wit schildje dat men op be-
schermde  monumenten ziet, wordt vaak een 
monumentenschildje genoemd.
Men brengt het schildje echter ook aan op  
musea, bibliotheken en archieven enz.  Het 
is een internationaal erkend herkennings-
teken, aangebracht op grond van het Ver-
drag van 's-Gravenhage van 1954, inzake 
de bescherming van cultuurgoed bij een 
gewapend conflict

De woning Schellekens van architect Renaat Bream, gebouwd in 1970 en nu al een mo-
nument.

INFOMOMENT zaterdag 7 september om 10 uur, Academie, Karel Boomstraat 44, Hoogstraten.
daarna OPEN LESSEN elke zaterdag in SEPTEMBER.

Voor de exacte lesuren, e.d. praktische zaken, neem contact op met de Academie: 014/69.95.39, info@amwn.be of www.amwn.be

hout, Meer, Meerle, Wortel om te eindigen in 
Hoogstraten. Deze fietstocht is gratis.
Omdat men een vijftal monumenten bezoekt 
die normaal niet toegankelijk zijn voor het pu-
bliek, is het aantal deelnemers beperkt tot 25. 

U heeft er dus alle belang bij om zo snel moge-
lijk in te schrijven bij José Verbreuken op het tel. 
03 314 56 33 of josee.verbreuken@telenet.be (fh)

WOORDopleiding voor Volwassenen
HOOGSTRATEN – Vanaf september start er weer een nieuw cursusjaar WOORD voor Volwassenen. De Academie voor Muziek en Woord 
richt in Hoogstraten verschillende Woordcursussen in:

- TONEEL, voor wie wil leren acteren en podiumervaring wil opdoen.
- SPREKEN VOOR PUBLIEK, voor wie wil werken aan spreekdurf en spontaan spreken.
- MAKER, voor wie met zijn of haar eigen (tekst)materiaal het podium op wil.
- VERBALE VORMING, als aanvullende cursus op één van bovenstaande keuzevakken, voor wie z’n uitspraak en spreektechniek wil verbeteren. 

Deze cursussen (twee uur in totaal voor wie start) worden in clusters aangeboden op de zaterdagvoormiddag tussen 09 en 12 uur. (ms)
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Met ‘Hoogstraten in Groenten & Bloemen’ 
wordt in Hoogstraten de zomer symbolisch af-
gesloten. Het evenement is reeds aan haar 15de 
editie toe. Etienne Van Nyen, die jarenlang de 
creaties voor Hoogstraten in Groenten & Bloe-
menontwierp, werd in 2012 opgevolgd door Tom 
De Houwer. 

Na de vuurdoop van vorig jaar zet Tom met veel 
plezier zijn missie verder. Tom stelt zich immers 
als hoofddoel om de bezoeker te enthousiasme-
ren ‘ mét, via & door ‘ bloemen! 
Tom is grafisch ontwerper van opleiding, maar 
zocht een creatieve uitdrukkingsvorm, waarin 
hij zijn enthousiasme nog beter kwijt kon. Met 
Hoogstraten in Groenten & Bloemen viert zijn 
passie hoogtij en kan hij dit gevoel delen met 
de vele vrijwilligers die meewerken aan het 
project, maar ook met iedereen die het evene-
ment bezoekt. 

Tom creëert magische momenten met bloemen 
en groenten. De energie die uitgaat van de sa-
menwerking met de meer dan 100 vrijwilligers 
vormt misschien wel de allerbelangrijkste factor 
voor het welslagen van een evenement van deze 
omvang. Zonder hun enthousiasme, creativiteit 
en  inzet zou de openluchttentoonstelling nooit 
hebben kunnen uitgroeien naar een evenement 
van deze omvang en uitstraling. 

Parasollekesdag

Met de komst van Tom De Houwer, werd vorig 
jaar ook voor het eerst Parasollekesdag in het 
leven geroepen. Met deze wedstrijd krijgt de 
bezoeker de kans om actief deel te nemen aan 
het evenement. 
De Sint-Katharinakerk wordt op zondag 15 sep-
tember het decor voor de tweede editie van Para-
sollekesdag. Het opzet is eenvoudig: je vertrekt 
vanuit het frame van een parasol of paraplu, met 
of zonder het eigenlijke scherm en je bouwt deze 
terug op, enkel met natuurlijke materialen. Welke 
materialen je hiervoor gebruikt, bepaal je uiter-
aard volledig zelf: alles kan: groenten, bloemen, 
fruit, bladmaterialen, takken, schaaldieren, … 
Doe maar eens gek: laat jouw creativiteit de vrije 
loop en overtuig de jury ervan dat jouw florale 
creatie dé parasol moet worden van 2013. Ook 
voor kinderen is er een aparte wedstrijd. 

De parasols worden beoordeeld door een pu-
blieks- én een vakjury. Deelname is gratis, maar 
vooraf inschrijven bij Toerisme Hoogstraten is 
noodzakelijk. 

Parasollekesdag vindt plaats op zondag 15 sep-
tember, tussen 13 en 16.30 uur, de bekendmaking 
van de winnaars gebeurt om 17.15 uur. Je kan 
jouw creatie binnenbrengen in de Sint-Kathari-
nakerk op zaterdag tussen 14 en 17 uur. 
Vergeet niet in te schrijven, het aantal deelne-
mers is beperkt! 

Hoogstraten in Groenten & Bloemen 
Fotowedstrijd

Iedereen met enige interesse voor fotografie mag 
zijn of haar kans wagen door maximum drie 
foto’s van Hoogstraten in Groenten & Bloemen 
aan te leveren bij Toerisme Hoogstraten. 
Alles is mogelijk, maar er moet wel minstens 
één foto bij zijn die een totaalbeeld geeft van één 
van de creaties. Een professionele jury kiest de 
uiteindelijke laureaat en deze foto’s worden ge-
bruikt voor verdere promotie én voor een reeks 
wenskaarten. 
Het volledige wedstrijdreglement is te verkrij-
gen bij Toerisme Hoogstraten of op www.hoog-
straten.be. 

Rondleiding creaties 
Op zondag 15 september is het mogelijk om 
met de medewerkers van Tom De Houwer een 
rondleiding te volgen langs enkele creaties op 
het parcours. 
Op deze manier krijg je extra informatie over de 
gebruikte technieken, de keuze van de verschil-
lende bloemen en groenten en achterliggende 
informatie over de creaties. De rondleiding duurt 
ongeveer een uur en er worden vijf stukken be-
sproken. Een uniek moment om Hoogstraten 
in Groenten & Bloemen eens vanuit een ander 
oogpunt te bekijken. 

Er is een rondleiding om 10.30 uur, 11 uur en 
11.30 uur. De rondleiding zijn gratis, maar voor-
af inschrijven bij Toerisme Hoogstraten is wel 
noodzakelijk. Snel zijn is de boodschap, want de 
plaatsen zijn beperkt. 
Meer info en inschrijven : Toerisme Hoogstra-
ten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be 

Kinderdorp
Meer dan 10 jaar geleden was het gerestaureerde 
begijnhof de aanzet van Hoogstraten in Groenten 
& Bloemen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat dit prachtige stukje erfgoed het decor vormt 
voor het interactieve kinderdorp. Alle kinderen 
worden op zondag verwacht op het begijnhof 
waar ze naar hartenlust kunnen spelen, ravotten 
en knutselen. Op het programma staan verschil-
lende workshops waarin de kinderen al hun ener-
gie en enthousiasme kwijt kunnen. 
Ze kunnen er kennismaken met de grondbegin-
selen van het bloemschikken, sappen trappen 
of hun artistieke talenten botvieren in een leuke 
kleurwedstrijd! 
Verder is er kindergrime en een uitgebreid spel-
letjespakket. 
De kinderen kunnen zelf bepalen waaraan ze 
deelnemen. Alle activiteiten worden begeleid 
door ervaren monitoren; ze helpen de kinderen 
bij de workshops en houden een oogje in het zeil. 
Je bent welkom op zondag 15 september tussen 
10 en 17 uur, op het binnenplein van het begijn-
hof. Deelname is gratis! KOMAF! 

Autovrij op zondag
In het kader van de “Week van de Mobiliteit” 
wordt op zondag 15 september het centrum van 
Hoogstraten verkeersvrij gemaakt van 10 tot 19 
uur. Vanaf 10 uur rijden er huifkarren over het 
parcours die je op een aparte manier laten mee-
genieten van de verschillende creaties. Voor het 
muzikale gedeelte zorgen onder andere de Straw-
berry City Jazzband, de Sint-Catharinafanfare 
en de Hoogstraatse djembé-groep Ragadiou. Op 
zondag omstreeks 15 uur treden ook de Gelmel-
zwaaiers op. 

Fotoboek Hoogstraten in 
Groenten & Bloemen

Gedurende twaalf jaar was Etienne Van Nyen 
het creatieve brein achter het evenement. Vorig 
jaar gaf hij de fakkel door. Tijd dus voor een re-
trospectief fotoboek over het werk van Etienne 
Van Nyen. Het boek blikt terug op zijn twaalf 
jaren van Hoogstraten in Groenten & Bloemen, 
namelijk van 2000 tot en met 2011. Het is een 
prachtig boek geworden met 132 pagina’s en 
meer dan 200 kleurenfoto’s. 
Het boek geeft een mooi overzicht van Hoogstra-
ten als ‘stadje met smaak’. Deze slogan verwijst 
niet alleen naar de Hoogstraten aardbeien®, het 
rijke gastronomische aanbod en de smaakvolle 
winkels en naar ons rijk historisch erfgoed en 
evenementen zoals Hoogstraten in Groenten & 
Bloemen.
Het boek is te koop bij Toerisme Hoogstraten 
en kost 29,95 euro. Om van jouw exemplaar een 
persoonlijk collectors item te maken, signeert 
Etienne Van Nyen op zaterdag tussen 14 en 16 
uur en op zondag tussen 13 en 15 uur. Afspraak 
bij Toerisme Hoogstraten. (fh)
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De 35-jarige Florejan kreeg zijn muzikale talen-
ten mee van thuis. Al tijdens de lagere school 
zocht hij urenlang melodietjes aan de piano van 
vader Flor Verschueren. Hij volgde jaren muziek-
school in Hoogstraten en Baarle-Hertog, terwijl 
hij de drie eerste jaren van het middelbaar naar 
Sint Pieter in Turnhout ging. Dan schakelde hij 
over naar de kunsthumaniora in Brussel en begon 
zijn hogere muzikale opleiding aan het conserva-
torium in Antwerpen, richting jazz.  Uiteindelijk 

Florejan Verschueren in “Sing That Song” op VRT één

HOOGSTRATEN – Vanaf zaterdag 7 september wordt Florejan Verschueren, samen met 
pianist Hannes De Maeyer, dertien weken lang de centrale figuur van het nieuw TV prgramma 
“Sing That Song”, gepresenteerd door Peter Van de Veire. De eerste opnamen zitten erop en we 
vroegen Florejan wat we mogen verwachten.  

zou hij overschakelen naar het  Rotterdams Con-
servatorium voor een bredere opleiding jazz en 
lichte muziek. Hij studeerde nog steeds klassiek, 
maar kon zich nu ook op andere stijlen toeleggen. 

Florejan: Ik heb die opleiding niet afgemaakt 
omdat ik al tijdens mijn studies door Theater 
Antigone benaderd werd om muziek te compo-
neren. Dat was in dienstverband en niet te com-
bineren met mijn studies. Daarna volgden er nog 
opdrachten voor Het Paleis, Theater Het Gevolg, 
Tutti Fratelli, Het Raamtheater en Laïka. De twee 
jaar die ik eigenlijk nog moet doen in Rotterdam 
zullen er wel niet meer van komen.

DHM: En zo werd muziek maken je beroep.

Florejan:  De eerst groep waarin ik speelde was 
Spring, een studio 100 productie. Daarna speelde 
ik bij Jelle Cleymans  solo, bij Els De Schep-
per, JackoBond,  Kate Ryan en meer recent bij 
Cookies&Cream, een veelgevraagde eersteklas 
partyband. Alleen met die groep spelen we zo’n 
honderd maal per jaar. 

DHM: Hoe kom je nu bij eén terecht. Hoe 
werkt zoiets.

Florejan: Ik was al enkele malen ingesprongen 
voor Bert Gielen, een bevriend pianist die al van 
alles voor TV gedaan heeft, zoals o.a. Ster acteur, 
Ster artiest.  Als hij bijvoorbeeld een auditie niet 
kon doen dan sprong ik in. Zo kende men mij daar.
Voor ‘Sing That Song’ ging men op zoek naar 
twee pianisten, liefst frisse nieuwe gezichten. Zo 
is men via via ook bij mij terecht gekomen. Men 
vroeg me om, samen met een hele groep andere 
pianisten, deel te nemen aan testen. Dat heeft al-
lemaal nogal lang geduurd, tot men besliste om 
met mij en met Hannes De Maeyer, de tweede 
pianist, in zee te gaan.

DHM: En wat moeten we ons voorstellen bij 
het programma.

Florejan: Wie zich ‘de Notenclub’ op één her-
innert zit er dicht bij. Hannes en ik zijn der-
tien weken lang de twee teamkapiteins van elk 
twee zangers of zingende acteurs. Dus er pas-
seren 13 maal 4 zangers of groepen de revue.  
Bekende namen als Natalia, Clouseau, K3, de 
Romeo’s enz. tot hier minder of niet gekende 
artiesten zoals bijvoorbeeld Glennis Grace, een 
Nederlandse zangeres met een prachtige Withney 
Housten stem.

Er hangen vijf schermen, waar wij een keuze uit 
moeten maken. Dan verschijnt er een woord dat 

een deel is van een zin. De ploegleider en zijn 
zangers moeten op zoek naar een lied waarin dat 
woord voorkomt. In een bepaalde ronde staan er 
geen woorden maar foto’s op de schermen. Dan 
is het meer cryptisch. Een foto van een drumstel 
kan dan verwijzen naar ‘beat’ of gewoon naar 
‘trommel’. De ploeg, of de pianist die met zijn 
ploeg, het eerst de zin kan samenstellen wint. 
Eenvoudig, maar het werkt wel.  
Het is dus geen zoektocht naar nieuw zangtalent 
of een wedstrijd tussen de artiesten, maar wel 
een wedstrijd tussen de teamleiders. Wie wint er 
vandaag: Hannes of ik, daar gaat het om. 

DHM: Je moet dus ontzettend veel nummers 
kennen, of worden er afspraken gemaakt?

Florejan: Nee, wij weten voor de opnamen niets. 
We kennen de woorden niet en weten niet waar 
we ons aan moeten verwachten. Het is dus best 
mogelijk dat de pianist of de zanger een lied 
noemt dat de andere niet kent. Dan moeten we 
verder op zoek. 

De redactie of de samenstellers weten uiteraard 
wie er komt en zullen wellicht wel rekening 
houden met de keuze van de woorden in func-
tie van een vermoeden dat de deelnemers niet 
altijd de mist ingaan. Maar afspraken worden 
er niet gemaakt. Ik denk dat in zo’n geval het 
spontane karakter zou verdwijnen en de kijker 
het zou merken. 

Hannes en ik zijn minstens twee uur voor de op-
name aanwezig. Pas dan weten we wie er die dag 
komt en kunnen we ons, indien dat al mogelijk 
is, verplaatsen in het genre dat de artiesten die 
komen mogelijk kennen

DHM: Waar wordt het programma opgeno-
men en hoelang duurt zo’n opname?

Florejan:  Het programma duurt één uur en 
wordt opgenomen met publiek in een studio in 
Londerzeel. Die studio is van Studio 100, ook 
al is de productie van VRT zelf. 

Een opname duurt ongeveer twee uur, omdat 
men de opname soms moet stilleggen. Maar met 
voorbereidingen en al is het behoorlijk zwaar. 
Vandaar dat er per dag maar een programma 
wordt opgenomen. 
Er zijn nu twee opnames achter de rug, de rest 
is voorzien in september. ’t Wordt ook voor mij 
spannend en een hele belevenis. In een groep 
sta je letterlijk en figuurlijk op de tweede rij, in 
dit programma staan wij, de pianisten, centraal. 
Best leuk. (fh) 

Florejan Verschueren 
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Over sjotters, coureurs en andere sportievelingen

Waarde Sportvriend 
HOOGSTRATEN - In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt tot van zaterdag 3 augustus tot 
zondag 22 december een boeiende tentoonstelling over het sportieve verleden van Hoogstraten 
en de deeldorpen. Van het voetbal, langs de wielerkoers, het duivenmelken en de schutterij, 
…de meest gangbare sporten en de sportievelingen van het einde van de 19de eeuw tot 1960 
komen aan bod! 

Op het einde van de 19de eeuw werd sport en 
andere lichaamsbeoefening steeds meer gezien 
als een waardevolle invulling van de vrije tijd. De 
zienswijze dat sport het lichaam gezond hield en 
dat het goed was voor de vorming van karakter 
en persoonlijkheid, leidde tot de komst van geor-
ganiseerde sportbeoefening in clubs en bonden. 
Sommige sporten zouden lang een elitair karak-
ter houden zoals tennis, maar ook biljart, wiel-
rennen en kegelen waren aanvankelijk sporten 
voor de meer gegoede klasse. Een fiets werd pas 
na 1900 betaalbaar voor de meeste mensen. De 
hengelsport, schutterij en duivensport waren dan 
weer wel echte volkssporten. De paardensport 
was een sport die bijna uitsluitend weggelegd 
was voor de boerenzonen.
Op het einde van de 19de eeuw waren er zeker al 
twee kegelclubs ("Alle Negen" en "De Kegelaars 
van het Zuiden"), werd er al duchtig gebiljart in 
de cafés en herbergen en kwam de eerste fiets (van 
de familie van Hoeck) in het straatbeeld. Ook de 
duivensport was in 1885 definitief gelanceerd 
met de stichting van de "Blauwe Duif". Naast 
de eeuwenoude schuttersgilden ontstonden in 
die jaren ook nieuwe schuttersverenigingen zoals 
de handboogmaatschappij de "Verenigde Vrien-
den" van Meerle.
Andere sporten volgden snel. Het eerste tennis-
veld werd rond 1915 aangelegd in het Spijker 
voor de Engelse leerlingen. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog ontstonden ook de eerste voetbal-
clubs. In de scholen werd er ook meer aandacht 
besteed aan lichaamsbeoefening en gymnas-
tiek. Aanvankelijk werden er gepensioneerde 
militairen ingeschakeld (die ervaring hadden 
met schermen en marcheren) maar gaandeweg 
ging men over tot het aannemen van echte turn-
leraars. In 1924 ging de eerste Hoogstratenaar 
naar de Olympische Spelen: Jozef Van Loocke. 
Hij trad aan in de moderne vijfkamp: paardrijden, 
schermen, schieten met een pistool of revolver, 
zwemmen en atletiek. Ook de hengelsport orga-
niseerde zich in clubs zoals de lijnvissersbond 
"Altijd beet" in Meerle. In 1927 werd de huidige 
veloclub "De Lustige Wielrijders" opgericht. Er 
bestonden al langer veloclubs maar deze waren 
steeds stopgezet.
Na de Tweede Wereldoorlog werden er onder 
invloed van de Boerenbond de Landelijke Rij-
verenigingen voor de paardensport opgericht. In 
Meerle was John Van Tongerloo de wielerheld. In 
de jaren vijftig en zestig nam hij met succes deel 
aan de Giro, de Ronde van Frankrijk en andere 
internationale koersen en rondes!

Praktisch: Waarde Sportvriend, tentoonstel-
ling van 3 augustus tot 22 december in het 
Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 
9, 2320 Hoogstraten, 03 340 19 80, museum@
hoogstraten.be, http://museum.hoogstraten.be. 

Het museum is geopend van woensdag tot en 
met zondag, telkens van 14.00u tot 17.00u. De 
toegang is gratis. (PvD/red)

Uit ‘Den Bond’ ontstond in Hoogstraten een 
tweede voetbalploeg “Onder Ons”. Slechts 
drie spelers van club “Onder Ons” konden 
zich voetbalschoenen veroorloven: Louis 
Bruurs, Fons Hofkens en Karel Faes.                                     
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Concert met twee vierstemmige koren

HOOGSTRATEN - Op 19 oktober voert het  PIUSKOOR, samen met 
KOROKAN uit Zandhoven, het Requiem van John Rutter uit in de Sint- 
Katharinakerk van Hoogstraten.
Schrijf de datum alvast op in je agenda om dit unieke concert zeker niet 
te missen. 
John Rutter werd geboren in Londen in 1945 en kreeg zijn eerste muzikale 
vorming als koorzanger op Highgate School. Hij ging muziek studeren aan 
Clare College in Cambridge, waar hij  zijn eerste gepubliceerde composi-
ties schreef en - terwijl hij nog een student was - zijn eerste plaatopname 
maakte. Als componist schrijft Rutter hoofdzakelijk koormuziek,  maar 
ook werken voor orkest en instrumentale stukken.
Het Requiem werd voor het eerst in zijn geheel uitgevoerd op 13 oktober 
1985  in Dallas, Texas, gedirigeerd door de componist.  Sindsdien is het 
uitgegroeid tot een favoriet voor koren en voor het publiek over de hele 
wereld.  Hoewel het de nodige donkere momenten kent, is het Requiem van 
Rutter onmiskenbaar optimistisch in zijn boodschap van hoop en troost, 
uitgedrukt door de schoonheid van de gekozen teksten en Rutters opzwe-
pende muziek. Rutter volgt niet strikt de opbouw van een requiem, zoals 
vastgelegd in de katholieke liturgie. Naast teksten uit de requiemmis kiest 
hij teksten die hem persoonlijk aanspreken en put hij deels uit het “Book 
of Common Prayer” van de Anglicaanse kerk uit 1662. De zeven delen 
van het werk leveren een boogvormige meditatie op rond de thema’s van 
leven en dood.
De twee koren - samen ongeveer 80 zangers - brengen dit prachtige werk 
afwisselend gedirigeerd door Tine Rabijns en Inge Hellemans. De solo-
partij wordt gezongen door de sopraan Danny van Hoof, want net als bij 
de requiems van zowel Fauré als Duruflé, richt het ‘Pie Jesu’ zich op de 
sopraanpartij, maar in dit geval met de toevoeging van een ingetogen com-
mentaar van het koor. Opmerkelijk is ook de delicate orkestratie met een 
lyrische en klagende hobosolo bij het ‘Agnus Dei’ en een donkere diepe 
cellosolo bij het begin van ‘Out of the deep’.

Info: Zaterdag 19 oktober- 20 uur    Sint-Katharinakerk Hoogstraten                                           
toegang: 15 euro - vvk 12 euro   -16 jaar  gratis   deuren: 19.30 uur 
kaarten te bekomen bij de Dienst voor Toerisme tel: 03/ 340 19 56  en bij 
de koorleden
www.piuskoor.be

HOOGSTRATEN - Hemelse muziek in ab-
dijen en begijnhoven. Daar mag het begijnhof 
van Hoogstraten niet in ontbreken. Reeds 26 
jaar openen abten en pastoors in de Kempen hun 
poorten  voor de concertenreeks van Festival van 
Vlaanderen MECHELEN/KEMPEN. Met de 
gloednieuwe naam MUSICA DIVINA zal het 
Festival in 2013 rondtrekken van 20 september 
tot 5 oktober. Het Festival houdt halt in Hoog-
straten op donderdag 3 oktober met op het 
programma ‘Malheur me bat’ en het Huelgas 
ensemble o.l.v. Paul van Nevel. 

Malheur me bat is wat men noemt een cross-
overhit. Ontstaan als een driestemmig chanson 
werd de melodie al snel overgenomen in talrijke 
missen. Vandaag circuleren er ontelbare arran-
gementen van anonieme toonzetters, maar ook 
versies van gevierde componisten als Josquin, 
Obrecht en Agricola. Het internationaal gere-
nommeerde Huelgas ensemble selecteerde de 
mooiste bewerkingen en brengt die met de ge-
paste dosis berusting in de Begijnhofkerk van 
Hoogstraten..

Praktisch: Festival van Vlaanderen met Malheur me bat’ en het Huelgas ensemble o.l.v. Paul 
van Nevel op donderdag 3 oktober om 20 uur in de Begijnhofkerk te Hoogstraten. Tickets bij 
Toerisme Hoogstraten, tel.: 03 340 19 55 (fh)   

Festival van Vlaanderen
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Zaal Cecilia gaat ervoor
HOOGSTRATEN – Na een dipje begin dit jaar, plooide het bestuur van zaal Cecilia terug op haar vertrouwde 
samenstelling. En men maakte meteen grootse plannen. Na de herstelling van het dak, een tweetal jaar geleden, 
pakt men nu het interieur aan. Voor zover dit nog mogelijk is wil men de zaal zijn vroegere glorie teruggeven. 
En wat blijkt: nu de cultuurminnende Hoogstratenaar ziet dat het de goede kant opgaat, dienen er zich spontaan 
helpers aan.   

Strippen
Op dit moment is de zaal en het balkon, het po-
dium en de kelder eronder, kortom alles behalve 
de panelen voor het podium, ontmanteld. Pas nu 
kan men de technische gebreken zien en naar 
sporen van de oorspronkelijke toestand zoeken.  
Constructief zit er een en ander fout. Toen men 
de zaal in 1882 bouwde stond ze volledig vrij. 
Nu is er tegen drie van de vier gevels gebouwd. 
Daardoor werden niet alleen een aantal ramen 
maar ook de verluchtingsgaten onder de planken-
vloeren dicht gemaakt met alle gevolgen vandien.
 
Bij het ontmantelen verzamelde men meer dan 
60 m³ restafval. Vanaf de jaren ’80 hadden de 
bestuursleden van St.-Cecilia een eigenzinnige 
kijk op “restauratie”. Men sprong kwistig om 
met triplex, pvc, piepschuim, karton en vezel- en 
andere platen om met valse wanden en plafonds 
minder fraaie zaken te verstoppen..

En bij de ontmanteling heeft men inderdaad veel 
sporen van de vroegere toestand bloot gelegd. De 
oude bepleistering en het schilderwerk op de mu-
ren en op de dakconstructie doen vermoeden dat 
de zaal oorspronkelijk bijna tot in de nok open was, zoals dat ook in zaal De Kunstvrienden in 

Merksplas en zaal Voor Kunst in Volk in Meer 
het geval is. 

Op dit moment bestudeert men al de vrijgeko-
men sporen en onderzoekt men welke originele 
elementen men kan herstellen. Zo heeft men de 
oorspronkelijke soufleursbak terug vrij gelegd en 
heeft men sporen gevonden van lager liggende 
vloer juist voor het podium, vermoedelijk de 
vroegere ‘orkestbak’.   

“We bespreken met het VITO in hoeverre de 
leerlingen ons bij de restauratie en renovatie 
kunnen helpen”, zegt Luc Vanluffelen, “Het zou 
voor hen een goede leerschool en werkervaring 
kunnen zijn. Voorlopig gaan alle activiteiten ge-
woon door in de ontmantelde zaal, wat ook zijn 
charme heeft”. 

Hulp is welkom
Bij gebrek aan gemeentelijke culturele infra-
structuur en de weinig rooskleurige vooruitzich-
ten wat dat betreft, kan een degelijk ingerichte 
zaal Cecilia een belangrijke rol spelen op cul-
tureel vlak. Om dat waar te maken is alle hulp 
meer dan welkom. 

En gelukkig dienen er zich helpende handen aan. 
Zo zal Luc Vloemans de programmatie op zich 
nemen. Het eerste optreden van het winterpro-
gramma heeft plaats op vrijdag 27 september met 
een concert van Eric Vaarzon Morel (Flamen-
co). Hiermee is meteen de toon gezet voor een 
behoorlijk niveau”, aldus voorzitter Jef Van Laer.
 
Info bij Jef Van Laer, Rob Goris of Marc Vanluf-
felen (0486 63 06 41) 

De zaal, het podium, het balkon en de kelder werden volledig ontmanteld. Binnen afzien-
bare tijd krijgt de zaal zijn oorspronkelijke glorie terug.

Onze erfenis  
van de oude harmonie:  
Een zalig zaaltje,  
pal in het centrum van Hoogstraten,  
een kiem voor cultuur.
Zaal Cecilia wordt gedragen  
door een groep  
enthousiaste vrijwilligers.
Toch zijn er nog altijd handen te kort.
Dus bij deze,  
een warme oproep  
om dit cultuurplekje  
mee tot bloei te brengen.
Meld je aan  
als vrijwillig medewerker.
Per post: gelmelstraat 6a  
of via wwwzaalcecilia.be

Plantjesweekend  
HOOGSTRATEN - Het Plantjesweekend, nu al voor de 19de maal ingericht, is de klassieker 
onder de acties van Kom op tegen Kanker. Al sinds 1995 trekken duizenden vrijwilligers het 
derde weekend van september de straat op met azalea’s. Dit jaar vindt het Plantjesweekend 
plaats op 13, 14 en 15 september 2013. 
Er gaat geld naar allerlei projecten voor kankerpatiënten van de Vlaamse Liga tegen Kanker, 
naar de strijd tegen kinderkanker, naar palliatieve zorg, naar zelfhulpgroepen van kankerpatiën-
ten en naar innovatie in de psychosociale zorg. (fh)
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Eric Varzoon brengt op vrijdag 27 september flamenco in zaal Cecilia

HOOGSTRATEN - Flamenco is afkomstig uit 
Andalusië . Deze zuidspaanse provincie stond tot 
de 14 eeuw onder Arabisch bewind, met als voor-
naamste steden Sevilla , Cordoba en Granada .
Later vestigden zich er zigeuners , die na een 
lange zwerftocht afkomstig waren uit Indië .
Flamenco, de zang,  de muziek en de dans is dan 
ook een mengeling van Spaanse , Arabische en 
zigeunerinvloeden .

De spaanse gitaar is het belangrijkste muziekin-
strument, van opzwepend , hitsig tot ingetogen, 
melancholisch .

De meest invloedrijke gitarist van de heden-
daagse flamenco is Paco de Lucia.
Andere bekende namen: Paco Peña, Manolo de 
Sanlucar en Manitas de Plata, wiens zoons de 
Gipsy Kings  hebben opgericht, bekend gewor-
den met hun flamenco  pophits.
Eric Vaarzon Morel is geboren in 1961. Zijn fla-
mencopassie  begon thuis in Amsterdam waar 
zijn moeder flamenco danslessen volgde .

Op 16 jarige leeftijd krijgt hij op een gitaarkamp 
in Frankrijk les van Paco Peña . Sindsdien is hij 
bezeten van flamenco, en in 1980 trekt hij naar 
Spanje. Hij blijft 2 jaar in Sevilla.

Sindsdien is hij voltijds flamencogitarist . Hij 
heeft 4 CD’s uitgebracht en speelde 2 keer op 
het North Sea Jazz festival .

Eric Vaarzoon brengt flamenco in zaal Cecilia.

In 2009 componeert hij een flamenco opera “  El 
Greco de Toledo “  over de schilder El Greco.
Internationaal geldt hij als één van de beste fla-
mencogitaristen buiten Spanje.
Eerstkomend zijn van oktober tot januari een 

30 tal optredens gepland in Nederlandse zalen , 
waaronder het Chassé Theater in Breda.
Flamenco met Eric Vaarzoon op vrijdag 27 
september in zaal Cecilia om 20.00 uur
www.ericvaarzonmorel.com (LV/fh)

HOOGSTRATEN - Donderdag 29 augustus 1963, een behoorlijk zonnige dag, trouwden Jozef Schellekens en Catharina Roelen in het 
raadhuis te Chaam. De plechtige huwelijksmis in de parochiekerk Sint-Antonius Abt van Chaam werd opgeluisterd door een flinke de-
legatie van de KSA Sint-Lutgardis (Meer-Meerle-Minderhout). Op de foto (v.l.n.r.) Jaak Brosens (†), Gust Desmedt, Fons Goos, Leo 
Laurijssen, René Laurijssen, Jef en Toos Schellekens-Roelen, Fred Sijsmans, E.H. Herman Van Aert, Jos Govaerts, Karel Van Dun, E.H. 
Jos Janssen (†), E.H. Louis Swaegers (†), Frans Meyers, Jos Michielsen, Gust Snijders (†) en Rik Pijpers (†).

Een halve eeuw geleden
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HOOGSTRATEN - De opleiding Fotokunst in 
het IKO, de Academie van Hoogstraten, bestaat 
10 jaar... en dat is volgens docenten Sofie Nagels 
en Jochen Verghote een jubileumviering waard.

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan organi-
seren de docenten een tentoonstelling in de Bibli-
otheek en het Dienstencentrum in Hoogstraten.

Een 40-tal studenten en oud-studenten tonen 
er een greep uit hun fotowerk sinds de oprich-
ting van de cursus in 2003.

Het IKO is de Stedelijke Academie van Hoog-
straten en bestaat al sinds 1965. Ooit begonnen 
in de Karel Boomstraat en de Gelmelstraat, is 
het IKO nu gevestigd in de Dr. Versmissenstraat 
en de Buizelstraat waar ook fotografie gevestigd 
zit. Toen in de jaren 1990 korte fotografie-cur-
sussen werden ingericht (o.a. Jan Huet, Xavier 
Rombouts, Leo Ribbens) kreeg de dakverdieping 
van het IKO een donkere kamer.

Dit bleek het begin van een mooi verhaal en in 
september 2003 volgde de volwaardige afdeling 
Fotokunst; de laatste nieuwe avondopleiding aan 
de academie.

Het IKO heeft al vele jaren verschillende ateliers 
in de aanbieding: Tekenkunst, Schilderkunst, 
Beeldhouwkunst, Vrije Grafiek, Keramiek, Bin-
nenhuiskunst - en uiteraard zijn er de Kinder- en 
Tienerateliers waar veel Hoogstraatse kinderen 
hun creativiteit kwijt kunnen.
Bij de oprichting van deze nieuwe opleiding foto-
grafie hadden docenten Sofie en Jochen als doel 
het medium fotografie binnen een brede context 
van actuele, artistieke beeldvorming te plaatsen.

Vertrekkende van de basis, opname, beeldkeuze, 

10 jaar Fotokunst en de familie Klik-Klak
afwerking... wordt gezocht naar wat een goed 
beeld kan zijn.
Opnametechnieken zoals de steeds wederke-
rende vraag “hoe werkt mijn camera?” en ver-
der vooral beeldkeuze, “wat en hoe fotografeer 
ik?” en waarna de selectie van beste foto’s volgt.
Verder gaan zij op zoek naar wat de fotografie in 
de brede context van de hedendaagse kunst kan 
betekenen.

Vanaf het eerste jaar trachten zij met iedere cur-
sist aan een individueel parcours te werken, een 
persoonlijke stijlontwikkeling op te bouwen naar 
gevoel, stijl en genre waar de cursist van houdt. 
Een samenvatting van dit alles is een sterke se-
lectie van wat je op de overzichtstentoonstel-
ling “10 jaar Fotokunst” kan zien. Absoluut een 
aanrader voor wie van fotografie en beeldende 
kunst houdt!

Fotozoektocht  
de familie Klik-Klak 

Aan de tentoonstelling is een fotozoektocht ge-
koppeld voor jong en oud, een leuk uitje met 
het gezin. De fotozoektocht leidt je langs een 
50-tal mooie beelden uit het fotoarchief van de 
afgelopen 10 jaar.
“De familie Klik-Klak” is een speelse en ludieke 
fotozoektocht voor iedereen waarbij je zoals een 
echte fotograaf of onderzoeker de foto’s tot in 
detail gaat bekijken.

De fotozoektocht loopt zowel in het Dienstencen-
trum als in de Bibliotheek (tijdens de openings-
uren) en duurt ongeveer een uurtje.
De familie Klik Klak vraagt je op zoek te gaan 
naar een (ant)woord en als je wil, kan je mee-
dingen naar een van de foto’s van “10 jaar fo-
tokunst”!

Het atelier zal met veel enthousiasme 3 foto’s 
weggeven aan 3 winnaars. Bovendien krijgt iede-
re deelnemer een pakketje fotootjes als souvenir.

“10 jaar Fotokunst!” loopt vanaf vrijdag 23 
augustus tot 27 september tijdens de ope-
ningsuren van de Bibliotheek Hoogstraten en 
het Dienstencentrum Hoogstraten.

Ben je zelf geïnteresseerd in de opleiding 
Fotografie, inschrijven kan tot en met sep-
tember.
Info: www.iko-dekunstacademie.be of fo-
tokunst@iko-dekunstacademie.be (fh)

 “Tatiana” van Mellie Sprangers

“Lola” van Liesbeth Thijssen
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Parkinson 4 SOS-Kinderdorpen
Benefietavond op vrijdag 4 oktober in Le Cirq

HOOGSTRATEN / MEER - Jaak Kustermans weet sinds ruim een jaar dat hij Parkinson 
heeft. Maar ondanks deze handicap blijft hij niet bij de pakken zitten. Integendeel, op zijn 57ste 
organiseert hij een benefietavond in Le Cirq waarvan de opbrengst gaat naar SOS-kinderdorpen. 

Als zoon van garagist Christ is Jaak opgegroeid 
in Meerle, maar woont nu in Meer. Meer dan 
vijftien jaar werkte hij als directeur van een 
Opel-dealerbedrijf: vijf jaar in garage GMG in 
Hoogstraten en later in Tienen.
Na een zware nekoperatie zocht hij het dichter 
bij huis en had hij een manager functie in "Den 
Engel" in Hoogstraten.

Maar sinds een jaar weet hij dat hij Parkinson 
heeft, een ziekte waardoor hij niet meer in staat 
is om een job naar behoren uit te voeren. De 
ziekte evolueert een beetje moeilijk, maar meer 
wil hij daar niet over kwijt. Maar, ook al is de 
ziekte niet te genezen, hij wil niet pessimistisch 
zijn of worden. In tegendeel, en vandaar die uit-
daging, waarvan hij de opbrengst schenkt aan 
een goed doel.

DHM.: Hoe ben je op het idee gekomen?
Jaak: Muziek heb ik met de paplepel meegekre-
gen. Mijn vader speelde harmonica, ook al kon 
hij geen noot lezen. Iedere zondagvoormiddag 
speelde hij met veel passie zijn walskes. En ik 
zat er als kind met grote ogen naar te kijken.
Toen ik 20 was kocht ik een gitaar en wat Ierse 
fluiten en speelde vooral kleinkunst en folk. Ook 
volledig op het gehoor. Op mijn 36ste kocht ik 
een saxofoon en ging ik lessen volgen bij Luc 
Tahon, die toen in Hoogstraten woonde.
Tot een paar jaar terug heb ik nog sax geblazen 
bij St.-Cecilia in Hoogstraten en Sancta Cecilia 
in Meerle.

DHM.: En zo is het idee ontstaan?
Jaak: Dat klopt. Ik heb vroeger allerhande vrij-
willigerswerk gedaan zoals de Wereldwinkel, 
gehandicaptenzorg, ambulancediensten enz. Ik 
nam me voor om die draad terug op te pikken als 
ik met pensioen zou zijn. Maar door mijn vriend 
Mr. Parkinson is dit onmogelijk geworden.
Vandaar het idee: als ik therapeutisch voordeel 
heb van de muziek, waarom dit niet delen met 
anderen, met één of ander goed doel. Ik ben dan 
op zoek gegaan naar een doel waarvan ik weet 
dat alles goed besteed wordt. 
Zo kwam ik bij SOS-Kinderdorpen. Zij doen 
al jaren heel goed werk voor alleenstaande kin-
deren, geven hen een thuis, zorgen dat ze naar 
school kunnen en een "vrij normaal" leven kun-
nen leiden. 

DHM.: En je koos voor een project in India. 
Waarom precies dat project?
Jaak: Ik heb ooit een rondreis van tien dagen 
gemaakt in India. Wat me vooral is bijgebleven 

Ook hij was onmiddellijk bereid van mee te doen, 
zodat we een avondvullend programma kunnen 
aanbieden, waar iedereen van kan genieten. 

DHM.: En waar is dit alles te doen?
Jaak: Ik heb mijn stoute schoenen aangetrok-
ken en contact opgenomen met Ben Van Den 
Zegel, de manager van Le Cirq. Ook Ben wil 
meewerken aan dit project. Hij stelt niet alleen 
een prachtlocatie ter beschikking, maar ook 
geluidsmensen, verlichting en een DJ voor de 
opvulling van dode momenten. Samen met een 
afsluitend feestje wordt het een prachtige avond. 
Ik wil ook Paul Van Leuven, de ervaren man 
achter de mengtafel niet vergeten. Hij geeft me 
in elk geval een veilig gevoel.

Praktisch: “Parkinson for  
SOS-Kinderdorpen”
Benefietavond op vrijdag 4 oktober in Le Cirq 
om 20 uur (deuren 19.30 uur) met optredens 
van schlagerzanger Ive Rénaarts, verder luis-
terliedjes van Gabe Moretti, de (niet van schrik) 
bevende Jaak Kustermans. En dan is er nog 
kuntschilder René van den Berg die die avond 
een paar werken tentoonstelt en die een deel van 
de opbrengst afstaat voor het goede doel. En 
dat alles voor het project Hyderabad van SOS-
Kinderdorpen.
Kaarten zijn te koop bij de Stedelijke dienst 
voor toerisme. (fh)

is de warmte van de Indische  bevolking. Ik ging 
er tot in de sloppenwijken en heb me nooit be-
dreigd gevoeld. De andere projecten van SOS-
Kinderdorpen zullen beslist ook alle steun kun-
nen gebruiken, maar ik wou een keuze maken. 
Het werd dus het project HYDERABAD. Alle 
informatie daarvan vindt je op de website van 
SOS-Kinderdorpen. 

DHM.: En hoe ga je geld in het bakje krijgen?
Jaak: Ondertussen had ik bij Ive Rénaarts, een 
bevriende schlagerzanger die een zaak heeft in 
Poederlee, mijn eigen zang en zanginstallatie live 
getest. Ik kreeg al direct de aanbieding om een 
achttal nummers te brengen op een Senioren-
namiddag, waar de reacties ook positief waren. 
Nadien heb ik in dezelfde zaak, schlagercafé 
De Kroon in Poederlee, tweemaal meegedaan 
aan een vrij podium, georganiseerd door VZW 
CONTRABAS, die verschillende tehuizen voor 
andersvaliden steunen. 

Die optredens waren voor mij een unieke kans 
om podium- en zangervaring op te doen en kon 
ik verschillende stijlen uittesten. Zien wat me 
ligt en wat niet. Zo weet ik nu dat schlagers niet 
voor mij zijn weggelegd. Niet omdat ik het te 
min vind, in tegendeel. Een schlager zingen is 
veel moeilijker dan velen denken en ambiance 
brengen nog moeilijker. Ik heb het genre echt 
leren waarderen.

DHM: Wat zing jij zelf?
Jaak: Een beetje van alles: Sinatra, Louis Arm-
strong, Roger Whitacker… hun nummers liggen 
me wel. Maar ook nummers als Let It Be, Blue-
berry Hill, Buona Sera, en verschillende "ol-
dies". En uiteraard wat men vroeger kleinkunst 
noemde, luistermuziek zoals Dimitri Van Toren, 
Rob de Nijs enz. Het werd al snel duidelijk dat 
ik die toer zou op gaan.

DHM.: Maar je moet een avondvullend pro-
gramma hebben.
Jaak: Ja, ik alleen kan zo’n avond niet dragen. 
Ik heb dan Ive Rénaarts gevraagd die heeft niet 
getwijfeld en direct toegezegd. Een aantal lezers 
zullen Ive nog kennen. Hij werkte een paar jaar 
geleden mee als zanger tijdens een concert van 
fanfare Sint-Catharina uit Hoogstraten.
Via Radio Parkies, een internetradio van, voor en 
door Parkinsonpatienten,  heb ik Gabe Moretti 
leren kennen. Hij werkt bij het Parkinsonfonds en 
is een hele goeie zanger. Hij werd genomineerd 
voor ‘Zomerhit 2013’ van Radio2 voor ‘beste 
Nederlandstalige artiest’.
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Circus Boemtata strijkt neer in Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Dolgelukkig waren ze de 
kampeerders van het autikamp van Hannibal. 
Onder het thema ‘Circus Boemtata’ kwamen 
autisten van over heel Vlaanderen naar  Hoog-
straten voor hun kamp. Er werd intrek genomen 
in het meisjesinternaat van het spijker. En van 
daaruit worden de gekste en plezantste activitei-
ten ondernomen. 
Dank hun inzet bezorgen de vrijwilligers die 

Jan Brosens van Meerle laat de kampeerders genieten van een ritje op zijn oldtimer.  (ma)

CINE  HORIZON

Seizoen 2013-2014

HOOGSTRATEN - Ook dit jaar worden de lief-
hebbers van de betere wereldfilm in Hoogstraten 
weer op hun wenken bediend. Maandelijks op 
een woensdag haalt Ciné Horizon de wereld in 
huis in Le Cirq, de locatie voor de filmprogram-
matie. Ciné Horizon toont parels uit het alterna-
tieve filmcircuit. Iets minder vanzelfsprekend, 
maar zeker zo boeiend. 
Elke film wordt ingeleid. Dit kan de regisseur 
zijn maar ook iemand die het thema van de film 
toelicht of campagnebeeldmateriaal.
Dit jaar programmeert HORIZON in oktober 
en november een extra film voor jongeren. En 
dat is nieuw. 

El Gusto 

De deelnemersOp woensdag 11 september programmeert HO-
RIZON de film El Gusto, een Algarijnse film uit 
2011 van regisseur Safinez Bousbia.

Toen in 2003 Safinez Bousbia door de nauwe 
straatjes van de kasbah in Algiers liep, ont-
moette zij een oude winkelier die haar foto’s 
toonde van de orkesten die in de jaren ’40 de 
chaabi vertolkten. Deze volkse muziekstijl werd 
zowel door moslims als door joden uitgevoerd. 
Met de onafhankelijkheid van 1962 vertrokken 
de joodse musici naar Frankrijk en bleven de 
Arabische musici in Algerije verweesd achter 
en verdween de chaabi ook in de vergetelheid. 
Safinez Bousbia besloot op zoek te gaan naar 
de overlevenden en vond in Algiers, Marseille 
en Parijs oude mannen terug, tussen de 72 en 98 
jaar, die zich nog de glorietijd konden herinneren. 
De meesten leefden in armoede, met de littekens 
van de Frans-Algerijnse oorlog. De ontmoeting 
met deze veteranen leidde tot de oprichting van 
het orkest EL GUSTO, dat aan een wereldtour 
begon met optredens in Berlijn en Parijs. 

Woensdag 11 september voorstelling van EL 
GUSTO om 19.30 uur in Le Cirq. Als rand-
activiteit is er een optreden. Inkom: 3,00 euro. 
Info:  noordzuid@hoogstraten.be, tel.: 03 340 
19 54 (fh)

individueel begeleiden, de keukenploeg en vele 
andere helpers een onvergetelijke vakantie aan 
de autisten. 
Zij, van hun kant, kijken het hele jaar uit naar 
dit kamp op maat. Het is elk jaar weer uitkij-
ken of ze een plaatsje krijgen op dit kamp. En 
er worden ook steeds vrijwilligers gezocht, iets 
voor u? Dank allemaal voor het welslagen van 
dit kamp. (ma)



DE HOOGSTRAATSE MAAND   -   SEPTEMBER 2013   -   37

HOOGSTRATEN

De edele kunst van  
de kerkdieverij

HOOGSTRATEN - Je kent die films wel: een 
goede dief pleegt op miraculeuze wijze de roof 
van de eeuw en het slachtoffer is een museum 
of een instituut. Is diefstal uit een kerk niet zo 
erg dan?

De kerken in onze regio zijn in het verleden al 
meermaals bezocht door dieven. Bij nazicht van 
de inventaris bleek dan iets te ontbreken... zon-
der dat iemand kon verklaren waar het naartoe 
was. En dan hebben we het hier niet over kleine 
prullaria maar over groot meubilair of histori-
sche kunst. 

Het kerkbezoek is de laatste decennia zodanig 
teruggelopen dat er geen sprake meer is van so-
ciale controle. Dat is de reden waarom de ene 
na de andere kerk de deuren moest sluiten. In 
Hoogstraten, met zijn kolossale kerk, pakte men 
het acht jaar geleden anders aan. Daar heeft men 
gekozen om een kerkwacht te organiseren. Zo 
kan de toevallige toerist toch naar binnen en de 
gewijde ruimte lijfelijk ervaren. En dit wordt 
erg gewaardeerd. 

Jaarlijks komen er een zes- à zevenduizend 
toeristen op af. En dit kan alleen maar door de 
toewijding van een veertigtal vrijwilligers die 
er een zaak van maken dat onze kerk vrij kan 
bezocht worden. Het zijn niet altijd mensen van 
Hoogstraten zelf door hun deelname de kerk en 
zijn kunst meer gaan waarderen. Op stille mo-
menten is het een privilege om de vele hoekjes 
en kantjes te gaan ontdekken.

Ook dankzij de kerkwacht is men de kerk meer 
en meer gaan inkleden en kunnen bijvoorbeeld 
de vlaggen van het Heilig Bloed van april tot 
november uithangen. De gerestaureerde wand-
tapijten krijgen weldra nieuwe kasten met aange-
paste, hypermoderne verlichting. De kerkwacht 
blijft zeker nodig.

Hoe gaat het in zijn werk? De vrijwilligers zijn 
ingedeeld in drie groepen die om de drie weken 
een kerkwacht voor hun rekening nemen. Elke 
groep heeft een coördinator die via e-mail een 
rondvraag doet en een weekschema opstelt. De 
kerk is altijd in de namiddag open van 13u tot 
17u, behalve op maandag. 

Sommige mensen hebben een vast uurrooster 
en doen tien beurten op een jaar, anderen twee 
of drie. Dit is geen probleem, maar dit betekent 
dan wel dat de groepen voldoende groot moeten 
zijn. De Hoogstraatse kerkwacht heeft daarom 
dringend nood aan versterking. 

Voel je je geroepen? Stuur dan een mailtje naar: 
paulfockaert@telenet.be

HOOGSTRATEN - Omwille van alle soorten 
van omstandigheden heeft het schrijven van het 
boek over de heropbouw van de St. Katharina-
kerk en -toren een hele tijd stilgelegen. Maar, we 
gaan de draad terug opnemen en zijn op zoek naar 
de nog talrijke ontbrekende gegevens. Daarom 
de vraag aan de oudere (wat men daar ook over 
moge denken) DHM-lezers wie de dames in ’t 
wit op bijgaande foto nog kent. Daarbij te weten 
dat de foto werd genomen tijdens de plechtige 
inhuldiging van de herbouwde kerk. Toen o.a. 
het vergulde Onze Lieve Vrouw  op 1 mei 1954 
in processie van de begijnhofkerk (de toen voor-
lopige parochiekerk) naar de herbouwde kerk 
werd gedragen.

Processiegangers gezocht

In dezelfde processie werd ook de H. Bloeddoek 
naar de nieuwe kerk overgedragen. We herken-
nen op de foto v.l.n.r. onderpastoor Vlaminckx, 
deken Lauwerys en kapelaan Van Reusel. Deze 
zeer eerwaarde heren werden geflankeerd door 
twee lantaarndragers waarvan de achterste Jos 
Snoeys was. Maar kent  iemand de naam van 
de eerste, de man met de paternoster in de lin-
kerhand?

Wie één of meer van de gezochten kent, graag een 
berichtje aan: Nand Doms 014 63 35 31, nand.
doms@telenet.be of Johan Ooms 014 70 56 92, 
Johan.ooms1@telenet.be (nad)
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EJO wint prestigieuze muziekwedstrijd in Wenen
Hans Casteleyn: Dat applaus, gejoel en getier… dat doet iets met een mens!

HOOGSTRATEN / WENEN - Het Euregio Jeugdorkest (EJO) is een 90-koppig symfonisch orkest dat 
bestaat uit de meest getalenteerde jongeren (12-24 jaar) uit Vlaanderen en Zuid-Nederland en dat gedirigeerd 
wordt door onze Hoogstraatse chef-dirigent Hans Casteleyn. Tijdens het schooljaar werken de muzikanten 
telkens één weekend per maand aan hun repertoire en spelen ze in datzelfde weekend concerten (ongeveer 
12 per jaar) op allerlei locaties in België en Nederland. Zo verzorgen zij ook het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert 
in Hoogstraten. Het orkest nam al verscheidene malen deel aan nationale en internationale wedstrijden en 
concerttournees. In 2011 won EJO de prijs van de Jongerenjury voor beste orkest in het Nationaal Concours 
voor Jeugdsymfonieorkesten. Zo was er begin 2012 een concertreis naar China. Het werd een schitterende en 
onvergetelijke tournee in Sjanghai en omgeving. Ook in 2012 werd het orkest ere-laureaat op het Nationaal 
Concours voor Jeugdsymfonieorkesten en in juni 2013 werden ze vernoemd als beste jeugdorkest van 
Nederland, buiten categorie in datzelfde Nationaal Concours voor met een prachtig galaconcert in De Doelen in 
Rotterdam. Daarnaast heeft het orkest ook al verschillende cd’s opgenomen. 
Maar nu komt het pas: het EJO nam begin juli deel aan de wedstrijd Summa Cum Laude in muziekstad bij 
uitstek, Wenen. 
De Hoogstraatse Maand kon spreken met Hans Casteleyn, de dirigent en Arno Tri Pramudia, één van de 
muzikanten van het Euregio Jeugdorkest. Zij wonen beiden in Hoogstraten.

DHM: Hans, diri-
gent van dit prach-
tige orkest. Ben je al 
een beetje bekomen?
Hans: Misschien is 
het woord “nagenie-
ten” beter gekozen. 
De indrukken van, 
tijdens en na onze 
optredens daar waren 
zó overweldigend dat 

ik er na meer dan een maand nog rillingen van 
krijg, in de positieve zin dan!

DHM: Summa Cum Laude? Wat is dat voor 
een wedstrijd?
Hans: Het is een wereldwijde muziekwedstrijd 
voor jongeren. Er namen verschillende muziek-
groepen aan deel: symfonieorkesten, strijkorkes-
ten, harmonieorkesten en koren. In totaal streden 
er meer dan 1300 jongeren en 30 groepen uit alle 
continenten. Zo waren er bij de winnaars een kin-
derkoor uit China, een harmonieorkest uit Japan, 
een jongenskoor uit Australië, een strijkorkest 
uit Duitsland en een gemengd jongerenkoor uit 
Zuid-Afrika. Bij de symfonieorkesten waren wij 
dus de winnaars.
Maar naast het wedstrijdgedeelte was deze hele 
organisatie opgevat als een groot festival waar 
alle groepen een aantal concerten in Wenen 
mochten geven.

DHM: Waar hebben jullie dan zoal opge-
treden?
Hans: Ons wedstrijdconcert gaven we in de Gou-
den Zaal van de Weense Musikverein. Dat is die 
zaal waar hét Nieuwjaarsconcert elk jaar wordt 
gespeeld door de Wiener Philharmoniker! We 
gaven verder ook nog een concert in een klein 
dorpje buiten Wenen en in de splinternieuwe zaal 
van de Wiener Sängerknaben! 

de meeste muzikanten wellicht hét toppunt in 
hun muzikale carrière. 

DHM: En daarna was het festival dus gedaan?
Hans: ’t Is te zeggen. Wij mochten als plechtige 
afsluiter ook de hymne van het festival begelei-
den, waarbij de hele zaal uit volle borst meezong. 
Kippenvel! En dáárna, ook niet onbelangrijk, 
volgde er een “feestje” in het Rathaus. Alle deel-
nemers waren uitgenodigd voor eten en drinken, 
dansen en plezier maken. Als verbroedering tus-
sen de verschillende landen en continenten kon 
dat zeker tellen.

DHM: Bedankt voor dit interview en tot bin-
nenkort?
Hans: Graag gedaan! En inderdaad, allemaal 
welkom op hét Hoogstraatse Nieuwjaarsconcert. 
Op 5 januari 2014 in de Rabboenizaal van het 
Insitituut Spijker. We zorgen weer voor een mooi 
en afwisselend programma met onder andere de 
bekende Bolero van Ravel! 

DHM: Dat is niet niks! 
Hans: Maar dat was nóg niet alles: de dag nadat 
we gespeeld hadden in de Musikverein, kregen 
we te horen dat we de winnaars waren in de reeks 
van de symfonieorkesten en dat we op het gala-
concert van de winnaars mochten spelen en dát 
vond dan weer plaats in de Grote zaal van het 
Wiener Konzerthaus! Een absolute toplocatie, 
ook één van de beste zalen ter wereld!

DHM: En hoe heb je dat galaconcert ervaren?
Hans: Het binnenkomen ’s middags in de zaal 
gaf mij al rillingen over de rug. En het besef 
dat ‘s avonds die zaal vol zou zitten met 2000 
mensen, gaf mij en de muzikanten vleugels. We 
werden als laatste groep geprogrammeerd. Een 
hele eer om dit winnaarsconcert te mogen af-
sluiten! Wat op ons optreden volgde is eigenlijk 
onbeschrijfelijk: een minutenlang applaus, een 
gejoel, gefluit en getier, een staande ovatie, … 
Dat doet iets met een mens! Voor ieder van ons 
was dit dus een onvergetelijke ervaring en voor 

Arno Tri Pramudia: De adrenaline pompte door ons lijf…

DHM: Arno, jij bent 
één van de muzikan-
ten van het EJO. Wat 
speel jij juist?
Arno: Ik speel al 7 
jaar trombone, waar-
van 4 concertseizoe-
nen bij het EJO. Ik 
heb in dit orkest al 
heel veel ervaring 
opgedaan. Dat kan ik 

goed gebruiken, ook, want in september begin 
ik trombone te studeren aan het conservatorium.

DHM: Hoe kijk jij terug op Wenen?

Arno: Wenen was zeker en vast hét muzikale 
hoogtepunt in mijn leven. De sfeer in het or-
kest zat er van het begin in, 90 jongeren met 
dezelfde interesse, op zo’n bijzondere reis, dat 
geeft vuurwerk! 

Al van bij de openingsceremonie in de Stephans-
dom was duidelijk dat het festival er één ging zijn 
met veel kippenvelmomenten: het concours in de 
Gouden Zaal van de Musikverein, het oorverdo-
vende gejuich nadat we vernamen dat we gewon-
nen hadden en natuurlijk het galaconcert in één 
van de mooiste zalen ter wereld!  Het was echt 
een ongelooflijke ervaring, een fijne reis en een 
muzikale opsteker om NOOIT meer te vergeten! 
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DHM: Hoe was de sfeer vlak na het gala-
concert?
Arno: Toen de laatste noten nog niet eens ge-
speeld waren, wist iedereen al wat voor een bij-
zonder concert we gespeeld hadden. Het applaus 
bezorgt me nog steeds rillingen, er werd gejuicht, 
er kwam een staande ovatie van een uitzinnig 
publiek. Er werd naar ons gezwaaid, er werd 
voor ons een erehaag gevormd op weg naar de 
omkleedruimte en er volgden heel wat traantjes, 
omhelzingen, … De adrenaline pompte door ons 
lijf! Ook het multiculturele feestje daarna in het 
Rathaus was echt fantastisch. 

DHM: Heb je ook iets van de stad Wenen 
zelf gezien?

Het EJO in volle actie in het Konzerthaus Wien. © Piet H Daddy Yankee enrard

Arno: Ja, we hebben een ‘culturele dag’ gehad. 
Een gids loodste ons toen door deze prachtige 
stad en liet ons de belangrijkste bezienswaar-
digheden zien. Wenen is echt een mooie stad, 
trouwens! 
En wat de eetcultuur betreft: een echte Wie-
nerschnitzel kon er natuurlijk ook niet aan ont-
breken!

DHM: Heb je contacten gelegd met muzikan-
ten uit de andere groepen? Nieuwe Facebook-
vrienden opgedaan?

Arno: Ja, we zaten in het hotel met een Servisch 
orkest en met nog een ander orkest uit Nederland. 
Na een week heb je toch wel wat contacten gelegd 

hoor! En uiteraard is het fijn dat al die jongeren 
van de andere groepen sowieso dezelfde interesse 
delen. Dat schept meteen een band. 

DHM: Bedankt Arno en veel succes nog met 
je muzikale carrière!

Arno: Graag gedaan en bedankt! Na de zomer 
begin ik aan mijn hogere studies trombone. Ik 
heb er alvast heel veel zin in!

Noteer nu reeds: Nieuwjaarsconcert Hoogstra-
ten 2014 - Zondag 5 januari 2014 - Rabboeni-
zaal Spijker
Zie ook: www.euregiojeugdorkest.com

Nieuwe mobiele applicatie Toerisme Hoogstraten

HOOGSTRATEN - QR codes en mobiele ap-
plicaties zijn niet meer weg te denken uit het 
hedendaagse straatbeeld. Hoogstraten, dat 
als trendsetter bekend staat, speelt in op deze 

nieuwigheden en presenteert dan ook trots haar 
nieuwe toeristische mobiele applicatie of 
kortweg 'app'. 

Je kan de app gratis downloaden, waarna je 
heel wat toeristische tips over Hoogstraten 
rechtstreeks op jouw smartphone of tablet ont-
vangt. 

De informatie blijft permanent raadpleeg-
baar, wifi is niet noodzakelijk, enkel voor het 
downloaden of updaten van de applicatie. Via 
de Hoogstraatse app krijg je toegang tot de 
leukste bezienswaardigheden, de Hoogstraatse 
evenementenkalender, wandelen en fietsen, de 
laatste nieuwtjes van Ambassadeur Vlaanderen 
Lekker Land, …. 
Kortom, Ideaal voor een bezoek aan Hoogstra-
ten.

Hoe downloaden?

De app is gratis en is beschikbaar voor ver-
schillende platformen zoals Android als iOS. 
Met een smartphone voorzien van een QR rea-
der, kan je de tweedimensionale barcode hier-
naast scannen. 
Deze code leidt naar de webpagina van Toe-
risme Hoogstraten waar je de link vindt om de 
gratis applicatie te downloaden. 
Smartphones & tablets met een ANDROID be-
sturingssysteem downloaden de applicatie in de 
Google Play Store. Smartphones & tablets met 
een iOS besturingssysteem van Apple down-
loaden de applicatie via de iTunes store van Ap-
ple. Hier vind je de app 'TOERISME HOOGS-
TRATEN' onder het item 'Travel'.
Meer info: Toerisme Hoogstraten, tel.: 03 340 
19 55 of toerisme@hoogstraten (fh)
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HOOGSTRATEN - Niet alleen mens en dier kunnen last hebben van de hitte, ook fietspaden blij-
ven niet gespaard. De hitte van eind juli deed  het fietspad op de Vrijheid, te hoogte van de ‘groene 
frituur’, opstuiten. Er werd in alle haast een hek gezet en enkele dagen later werd het ‘voorlopig’(?) 
gerepareerd.
Ook ter hoogste van de Voorthoeve in Meerle deed zich hetzelfde fenomeen voor. (lvr)

Hoogstraten Kermis

HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte 
organiseert de KLJ van Hoogstraten ook dit jaar 
weer, al voor de 18de maal,  Hoogstraten Kermis 
(HK). Met Heilig Bloed in juni werd er al stevig 
gefuifd in Le Cirq, maar met de kermis in sep-
tember zet de KLJ zelf weer een mega tent op 
voor een weekend lang in de Houtelweg, en dit 
voor de 18de keer!

Op vrijdag 20 september 2013 zullen HK Re-
sidents Nephews Delux, DJ Razor, DJ Skinnie 
en T.Mastis voor de vette beats zorgen. Inkom 
is € 5 aan de kassa.
Op de affiche voor zaterdag 21 september 
2013 prijken enkele grote namen zoals diMaro 
en Laurent Wery. DiMaro stond de laatste jaren 
op elk groot dancefestival en Laurent Wery zorgt 
elke week in Antwerpen voor de vetste feest-
jes. Daarnaast zullen Neon en HK Residents 
Nephews Delux ook op zaterdag alle remmen 
losgooien. Voorverkoopkaarten voor zaterdag 
zijn ondermeer verkrijgbaar bij de leiding van 
KLJ Hoogstraten en kosten € 6. Andere voor-
verkoopadressen vind je terug op de website en 
op de Facebookpagina. Aan de kassa betaal je op 
zaterdag € 8. Bezoek zeker www.hoogstraten-
kermis.be en onze Facebookpagina ‘Hoogstraten 
Kermis (Official)’.
Zorg dat je er bent! (fh)

Twaalfde 
Spilzakkentocht

HOOGSTRATEN / WORTEL - Op donder-
dag 26 september organiseert Wandelclub De 
Noorderkempen de 12de editie van de Spil-
zakkentocht. Net zoals twee jaar geleden ver-
trekt men ook nu weer aan het schutterslokaal 
van handbooggilde De Nieuwe Olijftak aan het 
Slommerhof nr.16.

De imposante Sint-Katharinatoren wuift de 
wandelaars al van ver toe, maar ook het unieke 
begijnhof is meer dan een bezoek waard.  De 
wandelroutes leiden de deelnemers verder naar 
de immer groene bossen van Wortel-kolonie.  
In de eindeloze dreven heerst er nog een zalige 
stilte, die alleen maar  verbroken wordt door  
wat vrolijk vogelgekweel of  het schuifelen van 
de wandelaars door de  afgevallen bladeren.  
Op diverse plaatsen worden momenteel werken 
uitgevoerd in het kader van de ruilverkaveling 
waardoor het aanzicht na afloop zal verande-
ren, maar het karakter zal ongetwijfeld blijven.  
Ontdek dit beschermde natuurgebied waar sinds 
lang verdwenen plantjes opnieuw het volle licht 
mogen aanschouwen en vele vogels een rust-
plaats of veilige broedplaats vinden, het woeste 
heidegebied rond het Bootjesven, de ontroeren-
de begraafplaats van eenzame landlopers.
Meer info: tel. 03/3146658 – wcdenoorderkem-
pen@telenet.be (fh)

Week van de sportclub: vind je sportclub
HOOGSTRATEN - Van zaterdag 7 tot en met 
zondag 15 september 2013 organiseert Bloso 
de 5de editie van de "Week van de sportclub". 
Hiermee wil Bloso het aanbod van de sportclubs 
in de kijker plaatsen vanuit de overtuiging dat de 
sportclub de plek bij uitstek is waar levenslang 
kan gesport worden onder kwalitatieve sport-
technische begeleiding. 

De slogan ‘Wij willen jou erbij’ benadrukt dit jaar 
opnieuw het sociaal aspect en de diversiteit van 
de sportclub. De sportclub is immers de plaats 
waar vriendschappen ontstaan, waar het na het 
sporten leuk is om te vertoeven, waar waarden 
als respect en verantwoordelijkheid worden 
doorgegeven. 

Ook in Hoogstraten zullen verschillende sport-
clubs activiteiten organiseren in het kader van de 
week van de sportclub. Vanaf half augustus vindt 
u het gedetailleerde programma van de week van 
de sportclub op de website www.hoogstraten.be. 
Kies er één of enkele activiteiten uit om eens te 
proberen en wie weet vindt u de sportclub die 
bij u past. 
Extra: Toon je sport@school!
Kom op woensdag 11 september met je favoriete 
sportkledij naar school. Scholen die hiervan een 
foto insturen, kunnen een mooie prijs winnen. 
Meer informatie hierover vind je op www.week-
vandesportclub.be. 
Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51 | sport@
hoogstraten.be. (fh)

Het warme weer
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Missiefeest
HOOGSTRATEN – De Missiekring organiseert 
organiseert voor de 46ste maal haar jaarlijks Mis-
siefeest op kermiszondag 22 en –maandag 23 
september 2013 in parochiecentrum Pax.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de mis-
siewerkers te steunen.
• Zondag staan vanaf 11.45 uur de tafels gedekt 

en kan je er, in drie groepen, smakelijk en voor-
delig dineren met een menu naar keuze. (Voor 
inlichtingen bel je naar Jan Bruyndonckx, tel 
03 314 85 20). Voor wie zondag niet kan is dit 
ook mogelijk op maandag tussen 18 en 19 uur. 
Voor deze maaltijden moet je wel inschrijven en 
dat ten laatste donderdagavond 29 september.

• Zondag- en maandagnamiddag vanaf 
14 uur kan je bij een drankje proeven 
van lekkere pannenkoeken, gebakjes, 
vlaaien, broodjes of een koude schotel.. 
In de missiewinkel zijn mooie wenskaarten te 
koop. Je kan de missiewerkers zien op foto en 
door een korte werkbeschrijving kan je hun 
werk beter leren kennen.

   Er is doorlopend een grote tombola met, naast 
de vijf schitterende hoofdprijzen, een massa 
andere prachtige prijzen. De vijf hoofdprijzen 
worden maandagavond om 20 uur in de zaal 
getrokken.

• Indien je belet bent of gewoon uit sympathie, 
kan je de missiewerking steunen door een gift 
op rekening IBAN  BE25 2355 2882 van Mis-
siekring Hoogstraten, p.a. Burg. J. Van Aperen-
straat 5/1, Hoogstraten.

De totale opbrengst van al deze activiteiten wordt 
verdeeld tussen de twee Hoogstraatse missiewer-
kers en de negen missionarissen met familieban-
den met de parochie. (fh)  

Twaalf wielertoeristen met fiets naar Rome
HOOGSTRATEN - Twaalf wielertoeristen en twee begeleiders vertrokken zondag 7 juli voor een 
fietstocht van Hoogstraten naar Rome. De groep stapte 's ochtends aan het bedrijf van Martens Con-
structies op de fiets. In veertien ritten overbrugden de deelnemers een afstand van 1.900 km, goed 
voor een gemiddelde van een 135 kilometer per dag.
Hun volledige avontuur is nog te lezen op de website www.bloggen.be/hoogstraten_rome (lvr)

Dag 6: Op het hoogste punt van hun tocht, de Gotthard Pass (2106 m): Jan Martens, Jean-
nine Jansen, Jos Van Loon, Marian Sprangers, Jef De Bie, Inge Fransen, Dre Onincx May 
Leuris, Harry Schellekens, Danny Adams, Jan Adams , Rik Joosen. Begeleiders: Frans 
Snyers en Adriaan Van der steen.

HOOGSTRATEN - Op 2 juli vierde “Witte Moe” Liza Verheyen, van de Loenhoutseweg 
83 te Hoogstraten, haar tachtigste verjaardag met een feestje voor haar trotse viergeslacht: 
haar dochter “Moeke Mol” Rit (1957), haar kleindochter Griet (1981) en de achterklein-
dochter Julie, geboren op 25 maart 2013. (fh)

Liza erg trots op haar viergeslacht

Wie heeft deze foto’s?

HOOGSTRATEN – In De Hoog-
straatse Maand nr. 17, september 
1986, blz. 5, lezen we ‘Muzikaal ta-
lent is erfelijk’, een artikel van Jos 
Bruurs over ‘De Bellens-dynastie’. 
In DHM nr. 18, oktober 1986, ook 
op blz. 5, zien wij het vervolg met 
vier oude foto’s, o.a. een foto van het 
bestuur van de Katholieke Kring 
(Bond) van Hoogstraten in de jaren 
dertig van de vorige eeuw en foto’s 
van Jozef en Staf Bellens. Deze foto’s 
zijn natuurlijk heel interessant voor 
het fotoarchief van de Koninklijke 
Fanfare Sint-Katharina. 
Wie heeft één of meer van deze fo-
to’s? Flor De Saeger (Van Aertse-
laerstraat 49) wil heel graag een per-
fecte kopie van deze foto’s laten ma-
ken. Kun je hem helpen? Neem dan 
even contact met hem via het tel.nr. 
03 314 75 53. Alvast bedankt voor de 
moeite.  (js)
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LOKAAL DIENSTENCENTRUM ‘t GEBUURT

Help  jij  ons boodschappen  doen  voor anderen?

Vrijwilligers boodschappenhulp gevraagd

Door ziekte of een beperkte mobiliteit is het voor sommige mensen moeilijk om zelf nog boodschappen 
te doen.  Lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt wil hen een aanbod kunnen doen en onderzoekt de 
mogelijkheid om in Hoogstraten boodschappenhulp te organiseren. Hiervoor doen we een beroep op 
vrijwillige medewerkers.

Experiment

In samenspraak met de kandidaat vrijwilligers 
willen we  een proef doen gedurende enkele 
maanden. Hoe het aanbod er precies zal uitzien, 
hangt af van de beschikbaarheid en bereidwil-
ligheid van de vrijwilligers. Er bestaan hiervoor 
verschillende formules en er is nog voldoende 
ruimte om hierover mee na te denken. Vooraf 
wordt er ook nog overleg gepleegd met Unizo.

Vrijwilliger gezocht

We zoeken mensen die zich op regelmatige 
tijdstippen overdag willen vrijmaken om met 
een groep andere vrijwilligers een ‘dienst bood-
schappenhulp’ op te zetten en draaiende  te hou-
den. Het kan gaan om het verwerken van aanvra-
gen, inkopen doen aan de hand van boodschap-
penlijstjes, boodschappen aan huis brengen  en 
afrekenen. Eigen onkosten zoals verplaatsingen 
met de auto kunnen worden terugbetaald. Je 
mag bovendien rekenen op begeleiding en on-
dersteuning vanuit het dienstencentrum en op de 
waardering en dankbaarheid van de mensen die 
de boodschappenhulp nodig hebben. 

Aanmelden

Spreekt dit je aan? Dan vragen we je om je als 
kandidaat-vrijwilliger aan te melden uiterlijk 
op vrijdag 30 augustus op onderstaand adres. 
Afhankelijk van het aantal reacties krijg je dan 
een uitnodiging voor een eerste kennismaking 
in de tweede helft van september of in oktober. 
We verwachten je!

Meer info

Lokaal Dienstencentrum ’t Gebuurt, Jaak Aert-
slaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, dien-
stencentrum@ocmwhoogstraten.be

Hulp bij administratie 
op de computer

Digidak zet je op weg
We doen steeds meer online: van bankieren tot 
netwerken. Helaas houdt dat ook risico's in. Het 
is dus belangrijk dat we goed opletten of en aan 
wie we (al) onze persoonlijke gegevens prijsge-
ven en hoe we onze computer kunnen beveiligen.

Meer en meer dienstverlening 
online
Voor heel wat administratieve verrichtingen 
hoeven we niet langer tijdens de kantooruren 
naar het loket van de bevoegde dienst te gaan. 
Via moderne computertoepassingen kunnen we 
24 uur per dag en 7 op 7 gegevens uitwisselen 
met de overheid. Dat noemt men e-government. 
Enkele voorbeelden:
- online aanvraag van je pensioen of werkloos-

heidsdossier
- invullen van je belastingbrief
- tickets bestellen van De Lijn, aankopen in een 

eShop, energiewinstcalculators, premiezoeker, 
rechtenverkenner, … 

Ook de meeste steden en gemeenten hebben een 
e-loket waar we terecht kunnen voor online-
dienstverlening. Maar hoe moet dat en is dat 
allemaal wel veilig?

Digidak helpt je op weg

Digidak neemt de taak op zich om de digidak-
bezoekers ook op weg te helpen binnen deze 
online-diensten. Daarom organiseren ze bijvoor-
beeld lessen over het gebruik van de elektroni-
sche identiteitskaart (eID) en over Tax-on-Web 

voor het invullen van je belastingbrief. Daarnaast 
geeft digidak ook advies over veiligheid op het in-
ternet door de initiatie ‘veilig computergebruik’.

Vrije inloop
Als je geen cursus wil volgen, maar je een zeer 
concrete vraag hebt, kan je naar de vrije inloop 
komen. De Digidakkers staan paraat om je te 
helpen. Er is vrije inloop in Meerle (buurthuis 
Hazenweg) op maandag van 13u tot 16u30 en in 
Hoogstraten (lokaal dienstencentrum ’t Gebuurt) 
op dinsdagnamiddag van 13u tot 16u30 en op 
vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u.

Gezelschapsspelen
Elke vrijdagnamiddag in 
‘t Gebuurt
Een groepje liefhebbers van gezelschapsspelen 
komt op vrijdagnamiddag bijeen om samen hun 
hobby te beoefenen. Er is nog plaats voor mede-
spelers. Het meest gespeeld zijn Uno en Rummi-
kub maar misschien kan jij wel een nieuw spel 
introduceren. Heb je zin om mee te doen? Je vindt 
ons in het cafetaria van ’t Gebuurt. Deelnemen 
is gratis. Van harte welkom. (fh)

Elke vrijdagnamiddag komen liefhebbers van Uno en Rummikub samen in ’t Gebuurt. 
Misschien iets voor u.
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Opendeurdag OCMW campus op zaterdagnamiddag 14 september 2013

OCMW  wil je graag ontmoeten
HOOGSTRATEN - Precies één jaar na de officiële opening van een nieuw gebouw in de Jaak Aertslaan, zet 
het OCMW van Hoogstraten opnieuw zijn deuren open. Een ideale gelegenheid om het publiek te ontvangen 
in woonzorgcentrum Stede Akkers, Assistentiewoningen De Wingerd, dagopvangcentrum De Lommerd of 
dienstencentrum ’t Gebuurt. Je bent er welkom op zaterdag 14 september tussen 13.30 uur en 16.30 uur.

OCMW-voorzitter Jos Matthé: “Het is voor 
ons een mooie kans om de mensen mee binnen te 
nemen in de gebouwen en kennis te laten maken 
met ons personeel en de dienstverlening die we 
er bieden. Ze zullen merken dat het OCMW veel 
uitgebreider is geworden dan de sociale dienst 
en het rusthuis. We bieden ondersteuning aan 
mensen met een hulpvraag in elke levensfase en 
willen hiermee de zelfredzaamheid van mensen 
zo lang mogelijk stimuleren. Pas als dat niet 
meer lukt, kan een opname aan de orde komen.”

Toch denken inwoners nog te vaak in de eerste 
plaats aan het woonzorgcentrum als het over de 
dienstverlening van het ocmw gaat. Er bestaat 
nochtans heel wat aan service en diensten in 
en rond het eigen huis. Er is ook de mogelijk-
heid tot tijdelijke opvang of er bestaan andere 
woonvormen.

“De opendeurdag is er om eens vrijblijvend te 
komen zien”, aldus OCMW-secretaris Els Tim-
mermans. “Je kan er van alles leren en bele-
ven. Via een reeks demonstraties, projecties of 
wedstrijdjes krijgt de bezoeker een indruk van 
de activiteiten op een doordeweekse dag op de 
OCMW campus. En dat aanbod is er niet alleen 
voor onze eigen bewoners maar ook voor mensen 
uit de buurt. Het wordt beslist een interessante 

en gezellige namiddag. We maken er de mensen 
graag wegwijs zodat je weet aan welke deur je 
kan aankloppen, mocht de nood er ooit zijn.” 

De bezoekers aan de opendeurdag kunnen op 
eigen tempo een rondwandeling volgen in de ge-
noemde gebouwen met onderweg wat animatie 
en de kans om vragen te stellen. Er is ook gele-
genheid voor een bezoek aan de Mammobiel die 

Een beeld van de opendeurdag vorig jaar

HOOGSTRATEN  - Op zaterdag 15 juni heeft 
er voor de eerste maal een repair café plaatsge-
vonden in ’t Gebuurt te Hoogstraten. Gezien de 
grote belangstelling van deze eerste dag zal er 
op zaterdag 21 september een tweede repair café 
ingericht worden.

Wat?
Een repair café is een evenement dat draait om 
repareren. Het is een plaats waar gereedschap 
en ander materiaal aanwezig is om alle mo-
gelijke reparaties uit te voeren. Dikwijls is het 
spijtig om iets weg te gooien dat met een kleine 
reparatie nog langer kan meegaan. Dat kan bij 
kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen 
enz. het geval zijn. 
Bezoekers brengen hun defecte spullen mee naar 
het repair café waar ze (waarschijnlijk) gemaakt 
kunnen worden. Luk je daar zelf niet in, dan is er 
hier hulp voorzien. Omschrijf dan duidelijk wat 
je verlangt bij de inschrijving en dan kan je sa-
men aan de slag. Je kan ook gewoon eens komen 

kijken en genieten van een drankje aan de bar. Of 
misschien kan je iemand anders wel helpen om 
zijn probleem mee aan te pakken,? Je kan ook 
inspiratie opdoen aan de leestafel waar boeken 
over repareren en klussen ter inzage liggen.

Waarom?
Gemakshalve gooien we nog al wat dingen weg 
en kopen we het nieuw. Soms kost repareren in-
derdaad meer. Dikwijls is het echter verholpen 
met een kleine reparatie.
Het repair café wil daar wat aan doen! Kennis 
overdragen zodat spullen enkel worden wegge-
gooid nadat ze écht onbruikbaar zijn geworden. 
Je zal ter plaatse merken dat repareren niet zo 
moeilijk is en zelfs leerzaam en plezant.

Op zaterdag 21 september in het lokaal Dien-
stencentrum ’t Gebuurt,  Jaak Aertslaan 4 te 
Hoogstraten van 9 tot 11.30 uur. Inschrijvingen 
tot vrijdag 20 september. Meer informatie bekom 
je op het nummer 0475/71.85.63 (fs)

Repair café te Hoogstraten 

op dat ogenblik op de OCMW-campus staat naar 
aanleiding van een borstscreeningscampagne in 
Hoogstraten. Het bezoek eindigt in de cafetaria 
van ’t Gebuurt voor een ijsje, een stuk gebak of 
een drankje. Voor de kleinsten is er vermaak op 
een springkasteel. Van harte welkom.   
Meer info? Bel ons op 03 340 16 00, mail ons 
op info@ocmwhoogstraten.be of bezoek ons op 
www.ocmwhoogstraten.be. (LS/red)
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Tweede adem voor ’t Vat van Stad

Door de verhuis van het begijnhof naar Den Dijk vond ’t Vat van ’t Stad een tweede adem 
en velen zagen dat het goed was.  

HOOGSTRATEN – Een nieuwe locatie, de 
eerste aangename zomeravond en optredens 
voor jong tot oud(er). Na tien jaar Vat van Stad 
in de beslotenheid van het begijnhof verhuisde 
Vlaanderen feest naar Den Dijk, het park tussen 
de Gelmelstraat en de ’s Boschstraat. Met succes.
Nooit was er zoveel volk met opvallend veel 
mensen van de nieuwe verkavelingen in de om-
geving en van de fracties van (vooral) de poli-
tieke meerderheid en hun aanhang. Het was nu 
eenmaal de officiële opening van Den Dijk en 
het Feest van Vlaanderen.
Maar ook het programma was divers, voor elk 
wat wils en bracht veel volk naar Den Dijk. Kort 
na de officiële opening van het park door burge-
meester Tinne Rombouts was er de voorstelling  
‘Red’ voor de allerkleinsten. 
Het avondprogramma begon met de Hoogstraat-
se groep Pagan Baby, voor de twintigers en de 
iets ouderen en werd afgesloten door Casablanca 
Carambol Company: pure fifties rock ’n roll en 
rockabilly. (fh)

HOOGSTRATEN – Blijkbaar gaan jongeren 
steeds minder naar jeugdhuizen en naar disco-
theken. Het is een trend die men, vooral in de 
zomermaanden, ook voelt in Highstreet, al der-
tig jaar lang een begrip in de Noorderkempen. 
Als reden voor het dalend aantal bezoekers 
wordt, naast het mooie zomerweer, verwezen 
naar het toenemend aantal dancefestivals als 
Laundry Day, Tomorrowland, Summerfestival 
en zoveel andere. Om die dalende trend tegen te 
gaan of om te buigen pakt Highstreet met ver-
schillende initiatieven.

”Sinds enkele maanden hebben wij onze drank-
prijzen verlaagd, waardoor je bij ons niet meer 
betaalt dan in een doorsnee café. In enkele ho-
recazaken in Hoogstraten zijn de drankprijzen 
nu zelfs hoger dan bij ons”, zegt manager Serge 
Ramaekers. 
En er is meer. Vanaf begin juli legt Highstreet 
wekelijks op zaterdag een busdienst in voor men-
sen uit de regio Turnhout, Vosselaar, Merksplas, 
Beerse en Rijkevorsel. In de prijs van 10 euro is 
de toegang in de discotheek inbegrepen. Tot eind 
september is er bovendien elke zaterdag, zondag 

Een strandbar bij Highstreet

en maandag een strandterras op de parking en in 
het najaar komen artiesten als Yellow Claw, The 

Op zaterdag, zondag en maandag van 14 tot 22 uur is iedereen welkom op het zomerter-
ras van Highstreet. Een deel van de parking is omgetoverd tot strand met een strandbar, 
loungezitjes en een cocktailbar.

Flexican, Vato Gonzalez, Party Squad, Sjaak, 
LaFuente en Zatox naar Highstreet.



DE HOOGSTRAATSE MAAND   -   SEPTEMBER 2013   -   45

HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN 
Rik Brosens en Maria Mertens

HOOGSTRATEN – Rik en Maria hebben al-
tijd samen geboerd. Op de Nieuwbaan, nu de 
Hinnenboomstraat, runden zij een landbouwbe-
drijf met melkkoeien en varkens en een tuin-
bouwafdeling met augurken en aardbeien. Rik 
heeft heel zijn leven in Hoogstraten gewoond 
op de heidehoeve en hard gewerkt. Maria is van 
Achtel. Ze zagen mekaar een eerste keer op de 
bruiloft van de broer van Maria. Een paar jaar 
later, bij de Heilig Bloedfeesten in Hoogstraten, 
klikte het meteen. Daar is alles begonnen.
Rik speelde gebuurtevoetbal bij het ‘Boeren-
einde’ en voor ‘de luizenmarkt’. Dat vond hij 
fantastisch. Hij had altijd heel veel werk maar 
om te kunnen voetballen liet hij het hooi en het 
andere werk even liggen. Aan alles komt een 
einde. Voetballen gaat niet meer, maar nu is er 

Boven: Jinse, Lissa, Jill, Geert, Rik, Els, Maria, Sonja, Paul, Griet, Patrick. Onder: Jonas, 
Quinten, Laura, Elise.

tijd voor vele andere dingen. Samen gaan ze 
fietsen of wandelen. Maria is in het zangkoor 
van Achtel. Ze zijn lid van OKRA, maken dag-
uitstappen mee met de Landelijke Gilden, zijn 
al een aantal keer mee naar Lourdes geweest en 
naar Lloret de Mar in Spanje. Ze maken ook 
geregeld een uitstap met de auto. Als de klein-
kinderen voetballen gaan ze graag kijken want 
de kinderen en kleinkinderen dat is hun leven.
Ook over de gezondheid niet te veel klachten. 
Vooral Rik kan nog heel goed uit de voeten. Elk 
jaar moet er een dikke boom aan geloven. Die 
maakt hij klein om te stoken in de winter. Enkel 
de dingen doen die ze graag doen en dit zoveel 
mogelijk samen, op die manier willen ze oud 
worden. Van harte gefeliciteerd met het gouden 
jubileum en dat je nog lang mag genieten. (RB)

Mère Huberta 
(1906 – 2013)

overleden

We vernemen het overlijden van Mère 
Huberta in het woon- en verzorgingste-
huis van de zusters Ursulinnen in Mels-
broek. Ze was 106 jaar oud.
Oudere lezers zullen Mère Huberta, die 
de laatste jaren door het leven ging als 
zuster Lena, misschien nog kennen als 
leerkracht in de Gemeenteschool van 
Hoogstraten, de zogenaamde ‘buiten-
school’ waar ze van 1945 tot 1970 les 
gaf in het eerste studiejaar.

Geboren in Keerbergen in 1906 ging He-
lena Perckmans op 32 jarige leeftijd als 
novice in het klooster van de Ursulinnen 
te Haacht. Een jaar later verhuisde ze al 
naar het Spijker in Hoogstraten.

Mère Huberta was jaren “sacristin” in 
het Spijker, waardoor ze o.a. zorgde voor 
de bloemen in de kloosterkapel. Verder 
verzorgde ze de planten in de binnen-
tuin van het klooster en stond ze mee in 
voor huishoudelijk werk. Na haar pen-
sioen bleef ze actief in het huishouden 
en hielp ze internen bij het maken van 
hun huiswerk. In 2005 ging ze naar het 
verzorgingstehuis in Melsbroek, waar ze 
net voor haar 107de verjaardag overleed. 
(fh/zie DHM februari 2007)
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GOUD IN HOOGSTRATEN
Jan Verheyen en Magda Haest

Boekhoudbureau

Profisk cvba

�

�

�

�

�

Boekhouding en administratie
B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten
Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten
Administratie en advies i.v.m. oprichting en
wijzigingen van vennootschappen
Advies sociale wetgeving

Ondernemingsnr. 0438.340.228

Tel. 03.235.03.23

Fax. 03.235.03.24

GSM. 0478.32.76.35

Industrieweg, 13

B 2320 Hoogstraten

www.profisk.be

info@profisk.be

E

Verhalen over kalveren kopen, internaten, over hoe de Vlamingen in Luik scheef werden aangekeken, 
diamanten zetten, werken, vakantiereizen met de caravan, over een gevangen heilbot van 42 kilo, kleinkinderen, 
tuinieren,…

Jan en Magda wonen in het ouderlijk huis aan de 
Loenhoutsebaan in Hoogstraten. Als jonge kerel 
reed Jan met de fiets, zelfs tot in Dessel, naar de 
boeren om te zien of er kalveren op komst wa-
ren. Vader was veekoopman en verkocht kalve-
ren aan de Walen. Heel zijn jeugd was Jan intern 
in verschillende scholen. Eerst in Sint-Victor 
in Turnhout, later in Antwerpen in de Londen-
straat, maar om frans te leren werd hij 3 jaar 
naar Seraing gestuurd om daar te studeren. Hij 
werd draaier-frezer maar dat beroep oefende hij 
maar even uit. Hij werkte bij Philips en maakte 
de mooie jaren mee van De Ster in Hoogstraten 
waar hij de laatste 18 jaar werkte.

Magda is afkomstig van de Heilig Bloedstraat in 
Hoogstraten. Samen met haar broers Jos en René 
ging ze vanaf haar 15de  mee de bus op naar Ant-
werpen. Zij werd opgeleid tot diamantverstelster 
bij de joden in de Pelikaanstraat. Op die manier 
kwamen ze samen op de bus te zitten richting 
Antwerpen. Ze kenden mekaar dus al, maar het 
was pas veel later dat ze een koppel werden. 

Na de studies moest Jan bij ‘den troep’ naar Kas-
sel. Opnieuw moest hij 3 maanden weg van huis 
en van zijn lief. Iedere dag schreven ze allebei 
een brief naar mekaar. Na dat jaar wist Jan het 
wel. “Als ik terugkom, trouw ik”: schreef hij naar 
huis. En zo gebeurde het ook. Op 1 juni 2013 
waren ze 50 jaar getrouwd. 
Zoon Rudi en An zorgden voor 2 kleinkinderen. 
Bij de ganse familie Verheyen kwamen er enkel 
jongens. Jarno is een muziekliefhebber, hij speelt 
piano en studeert aan het conservatorium in Ant-
werpen en Onno rijdt cyclocross bij de beloften.
Magda houdt van breien en haken en ze houden 
van fietsen en tuinieren. De groentetuin geeft hun 
heel veel voldoening. Niks beter dan groenten 
uit eigen tuin. 

Meer dan 15 jaar reden ze met de caravan 3000 
km naar het noorden van Noorwegen om te gaan 
vissen. Het waren telkens vakanties van 6 we-
ken in juni. Het ophalen van een heilbot van 42 
kilo, foto`s van wonderbaarlijke visvangsten, de 
vrienden in Noorwegen en het leven daar, daar 
kunnen ze lang over vertellen. 

Maar ook zijn er vele verhalen over hun jonge 
jaren,  over het diamantzetten, het werken voor de 
Joden in de Pelikaanstraat, met de fiets op zoek 

Van links naar rechts: Jarno, An, Magda, Jan, zoon Rudi en Onno

Koffiekrant

HOOGSTRATEN - Op maandag 2 septem-
ber staan de koffiekrantvrijwilligers opnieuw 
paraat om je gastvrij te ontvangen. Dit doen 
ze van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 
12 uur. Zij starten met een echte verwenweek. 
Je kan genieten van een gratis kop koffie en 
een extra verwennerij terwijl je de krant leest. 
Elke bezoeker krijgt ook een handgemaakt 
kopje met een lekkere versnapering. Het loont 
dus zeker de moeite om eens langs te komen 
in de hoofdbibliotheek aan de Lindendreef te 
Hoogstraten. (fs)

gaan naar jonge kalveren in de streek, het leven 
op internaten, lang weg van huis, frans gaan leren 
in Luik en de mentaliteit van de Walen tegenover 
de Vlamingen in die tijd, over de prestaties van 
de kleinkinderen, de tuin en nog veel meer.
 
We feliciteren hen van harte met hun gouden 
jubileum en we hopen dat ze hun verhalen nog 
lang kunnen doen, nog lang hun eigen groeten 
kunnen kweken en nog veel plezier beleven aan 
hun kroost. (RB)
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Op woensdag 9 oktober om 14.30 en 20.15 uur 
organiseert de ouderenraad de theatervoorstel-
ling over de ziekte van Alzheimer: 'Uitgewist' 
van Paljas Producties.

Jaren geleden kreeg Pol Goossen een dagboek 
aangereikt van een man wiens vrouw leed - en uit-

samenwerking met het stadsbestuur, het Woon- 
zorgcentrum en Dienstencentrum ’t Gebuurt. 

Wat doet de ouderenraad?
De ouderenraad is door de gemeente en het 
OCMW erkend als adviesraad.
De ouderenraad kan op eigen initiatief of op ver-
zoek van de gemeenteraad, het schepencollege of 
het OCMW adviezen verstrekken over alle za-
ken die 55-plussers aanbelangen. Ze zorgt voor 
de samenwerking tussen ouderenverenigingen 
en draagt bij tot het bevorderen en stimuleren 
van de zorg voor ouderen. Ieder jaar wordt een 
activiteit georganiseerd waar ouderen hun stem 
kunnen laten horen of informatie kunnen verkrij-
gen over actuele thema's.

Wie is lid van de ouderenraad?
Vertegenwoordigers van ouderenverenigingen, 
de bewonersraad van het woonzorgcentrum en 
de serviceflats samen met individuele ouderen.
Ook de OCMW voorzitter en schepen van soci-
ale zaken en afgevaardigden van de Dienst se-
nioren van de gemeente en de stafmedewerker 
ouderenzorg van het OCMW maken deel uit van 
de Ouderenraad
Voorzitter is Gerard Van Den Bosch, Vrijheid 
119 te Hoogstraten, tel.: 0476 41 30 05 of ge-
rardvandenbosch@live.be (fh)

Een cursus geheugentraining

HOOGSTRATEN - Zoals wij ons bewust zijn 
dat we ons lichaam in beweging moeten houden, 
zo is het ook met onze hersenen. Bij het licha-
melijke is dit voelbaar, we worden strammer als 
we niet bewegen. Bij onze hersenen is dit niet 
voelbaar. Alleen beseffen we, dikwijls te laat, 

dat ons geheugen achteruit gaat als we het niet 
genoeg oefenen. 

Heb je interesse om in tien lessen kan je leren 
hoe je dat aanpakt, laat het ons even weten. We 
verwittigen jou wanneer we een voldoende grote 

Obstakels en hoe ze te nemen
HOOGSTRATEN - We kregen dit mailtje van 
een lezeres.
“Ben er vandaag (op de Vrijheid, nvdr) voor de 
100ste keer gepasseerd met de kinderwagen met 
baby in en kleuter op het plankje achterop. Heb 
dan ook tien borden van mosselen en gebak moe-
ten ontwijken en heel veel keer op het fietspad 
moeten gaan omdat er op het voetpad van alles 
in de weg stond… Mij lukt het nog, maar wat 
met de mensen in een rolstoel of met een rol-
lator? Ik heb reeds de politie Noorderkempen 
gecontacteerd. Ik was zeker niet de eerste en ze 
gingen eens samenzitten.” Einde citaat.

Blijkbaar is dit een oud zeer. De middenstand 
doet haar uiterste best om haar waren aantrek-
kelijk aan te bieden, maar tegelijkertijd zorgen de 
smalle, meestal nog zijwaarts hellende, stoepen 
voor moeilijke doorgang. 
Maar niet enkel de stoepen en oversteken zijn 

moeilijk te bevaren, ook winkels en horecazaken 
zijn voor rolstoelen, kinderwagens en rollators 
veelal moeilijk te betreden.

Hebt u ervaring met moeilijke toegankelijkheid? 
Of met de totale infrastructuur? Laat het ons we-
ten op redactie@demaand.be (lvr)

UITGEWIST
eindelijk ook stierf - aan de ziekte van Alzheimer. 
Na verloop van tijd gebruikte hij het dagboek als 
humus om er een aangrijpende en ontroerende 
theatervertelling rond te maken over een zoon 
wiens moeder lijdt aan de ziekte van Alzheimer 
. Pol Goossen speelt dit keer geen theaterrol, 
maar leest zijn verhaal voor, een verhaal dat véél 
verder gaat dan wat platte anekdotes van iemand 
die geen namen meer kan onthouden. Zowel de 
gevoelens van  de moeder als van de zoon komen 
aan bod.  Na jaren en jaren de mensen te hebben 
laten lachen in het theater, wil Pol Goossen het 
publiek nu eens op een andere manier beroeren, 
namelijk door ze te 'ontroeren' in plaats van ze 
alleen maar te laten lachen. Pianiste Gill Mas-
son, die eerder met Pol samenwerkte in 'Reispap', 
zorgt voor de muzikale omkadering. 

Hilde Stroobants en Karolien Verschueren van 
Expertisecentrum Dementie Tandem gaan in de 
inleiding in op de verschillende vormen van de-
mentie en het verschil met vergeten.

De voorstelling gaat door in de Rabboenizaal in 
de Antoon de Lalaingstraat in Hoogstraten
Uitgewist, een theatervoorstelling door Paul 
Goossen over dementie op 9 oktober. Tickets 
kosten 7,00 euro in voorverkoop vanaf 1 sep-
tember bij de dienst toerisme en in het diensten-
centrum. Een organisatie van de Ouderenraad in 

groep geïnteresseerden hebben over de concrete 
data waarop de cursus zou doorgaan.

Neem contact op met het onthaal van het Lokaal 
dienstencentrum ’t Gebuurt, tel.: 03 340 16 30 
of dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be (fh)
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HOOGSTRATEN - In het voorjaar van 2014 
organiseert het Stedelijk Museum Hoogstraten 
een tentoonstelling met werk van Wiebe Reyin-
ga. Hiervoor zijn we op zoek naar informatie en 
naar werken van deze zwervende kunstschilder 
die eind jaren twintig in Hoogstraten leefde. Hij 
maakte toen vele landschapjes en dorpsgezich-
ten, dikwijls in ruil voor een bord soep of een 
kom rijstpap. Wie nog nuttige info heeft, mag 
ons contacteren!
Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, tel.: 
03 340 19 80, museum@hoogstraten.be

HOOGSTRATEN – In de begijnhofkerk is er 
tweemaal per maand op zondagmorgen een Roe-
meens Orthodoxe misviering. Voorgangers zijn 
de priesters Adrian Tiron, die daarvoor speciaal 
van Rochefort komt, en op zondag 12 augustus 
bijgestaan door Gabriel Bogdan van Meise bij 
Brussel, die ook diensten in Turnhout verzorgt.
 
Op zondag 12 augustus waren er een zestigtal 
aanwezigen, een aantal dat elke maand toeneemt. 
De diensten en de geloofsartikelen verschillen 
niet zoveel van de Rooms Katholieke kerk, al-
leen staat het woord veel meer centraal en duren 
de diensten van 9 tot 13 uur. Die bewuste zon-
dag uitzonderlijk zelfs tot 15 uur, omdat na de 
dienst de jonge Antonia Boamba uit Rijkevorsel 
gedoopt werd. (fh)

Een typisch werk van de clochard – kunstenaarZo ondertekend Wiebe Reynga zijn werk

GEZOCHT: Wiebe Reyinga

Antonia Boamba is gedoopt
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Davidfonds zet de deuren open
HOOGSTRATEN - Op zaterdag 14 september 
van13.30 tot 17 uur en op zondag 15 september 
van 10 tot 18 uur organiseert het Davidsfonds al 
voor de dertiende keer op rij zijn opendeurdagen. 
Tijdens de hoogdagen van Hoogstraten in Bloe-
men en Groenten opent Het Davidsfonds weer 
haar deuren of beter de deuren van het Admini-
stratief Centrum. Daar bieden ze aan al hun leden 
en alle andere geïnteresseerden de gelegenheid 
om kennis te maken met een groot deel van het 
nieuwe boeken- en cd-aanbod van Davidsfonds 
Nationaal.
Zoals de vorige jaren kan wie tijdens de Open 
Deur zijn ingevuld keuzeformulier afgeeft en be-
taalt, gratis deelnemen aan een tombola. Zondag 

HOOGSTRATEN / WORTEL / CASTELRE 
– Na een volgeboekte reeks wandelvoorstel-
lingen in het voorjaar, herneemt Zjosfinks zijn 
twee voorstellingen “Het kasteel van Hoogstra-
ten” en “De bossen van Castel”. 
De theaterwandeling ‘Het kasteel van Hoog-
straeten’ heeft plaats op de vrijdagen 18 en 25 
oktober en 22 en 29 november. Info kan je krij-
gen langs www.pasgeverfd.be en inschrijven 
kan via zjosfinks@hotmail.com.

Voor ‘De bossen van Castel’ kan je kiezen tus-
sen vrijdag 1 en vrijdag 8 november. Deze twee 
wandeling maken deel uit van de reeks “Grie-
zelig Grensland”. Hiervoor moet je inschrijven 
in een VVV-kantoor in de streek. Dit kan vanaf 
4 september. (fh)

HOOGSTRATEN – De Plussers, die dit jaar 25 jaar bestaan, gingen van 6 tot 10 juli op kamp in Herselt. In totaal een 60-tal mensen,  
jong en iets ouder: 20 van de leiding en 40 leden (tussen de 12 en de 18 jaar) en voor het eerst meer jongens dan meisjes. De vier jong-
ste sliepen in lokalen, de oudste in groepen in tenten.  
Het kampthema was dit jaar 'Stel je voor...'.  Vertrekkend vanuit dit thema deed men allerlei spelen met, hoe kan het ook anders, veel 
verkleden. Op de dagtocht waren de Plussers verkleed als heuse helden, bij aankomst waren het elfjes en trollen en op de kampavond 
was iedereen verkleed als zijn of haar idool. Toen is deze foto genomen. (fh)

Zes data voor 
twee voorstellingen 

omstreeks 18 uur zal een onschuldige hand tien 
formulieren uit het mandje halen. De winnaars 
ontvangen elk een mooi  boek.
Het spontaan binnenleveren van het keuzeformu-
lier maakt de taak van de wijkverantwoordelijken 
een stuk lichter. Ook je bestelling zal zeker voor 
de feestdagen toekomen. 

De verantwoordelijken van het Davidsfonds 
hopen je te ontmoeten. En vergeet niet vrienden 
of kennissen mee te brengen die wellicht ook 
geïnteresseerd zijn in de boeken en activiteiten 
van de vereniging. Voor elk nieuw lid hebben 
wij als welkomstgeschenk een waardevol boek 
klaarliggen. (fh)

Met de Plussers op kamp
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Tentoonstelling in de Sint-Katharinakerk van 
Hoogstraten van zaterdag 7 tot en met maan-
dag 16 september 2013.

Onder de titel “ De Schatten van drie aloude 
Processies” organiseert de Associatie van de 
Processies van de Noorderkempen een tentoon-
stelling in de Sint-Katharinakerk van Hoogstra-
ten, van 7 tot en met 16 september.
Na de ruim geslaagde tentoonstellingen in de 
kerk van Sint-Lenaarts (2011) en Loenhout 
(2012) is het nu de beurt aan Hoogstraten om 
niet alleen de schatten van de drie processies 
(Sint-Quirinus Loenhout, Sint-Leonardus Sint-
Lenaarts en Heilig Bloed Hoogstraten) te tonen, 
maar ook (en vooral) de resultaten van het drie-
jarig Leaderprogramma dat gezorgd heeft  voor 
een grandioze restauratie van processiezilver, 
processietextiel en andere oude en nieuwe on-
derdelen van de drie processies…

Gegevens:
• Opening van de tentoonstelling met een aca-

demische zitting op zaterdag 7 september 
te 16 uur in de Sint-Katharinakerk. Gast-
sprekers zijn Mevrouw Tinne Rombouts, 
burgemeester van de stad Hoogstraten en de 
restauratrices Ann Lievens en Joke Vander-
meersch, die ruim twee jaar gewerkt hebben 
aan de restauratie van het processietextiel van 
de drie processies. Voor de muzikale omlijs-
ting zorgen Luc Dockx, organist van de Sint-
Katharinakerk en het Dameskoor Marcanto.

• De tentoonstelling is open tijdens de normale 
openingsuren van de kerk (13-17 uur van 
dinsdag tot zondag). 

• Op zondag 8 september wordt 25 jaar Open 
Monumentendag Vlaanderen gevierd met 
orgelmuziek in de kerk en beiaardmuziek op 
de toren.

De Schatten van drie aloude Processies.

 
De tentoonstelling is extra open op maandag 16 
september van 10 tot 17 uur (ter gelegenheid van 
Hoogstraten in Groenten en Bloemen).

Na afspraak kan er voor verenigingen gezorgd 
worden voor een begeleide avondrondleiding 
(0472/630909 Johan Ooms). Uiteraard is de 
toegang gratis.
De tentoonstelling gaat door met steun van de 
Kerkfabriek van Sint-Katharina, het Stadsbe-
stuur van Hoogstraten en Leader MarkAante 
Kempen. (jo/fh)

Recupel inzamelactie op 
zaterdag 21september

HOOGSTRATEN - Nog te veel afgedankte 
elektro blijft in een of andere lade of op zolder 
rondslingeren, of erger nog, belandt in de rest-
afvalzak.  Zonde, want een oude smartphone of 
zakrekenmachine bevat vaak schadelijke stof-
fen die eigenlijk niet in een verbrandingsoven 
thuishoren.  Bovendien komen heel wat oude 
toestellen, via de Kringwinkel, in aanmerking 
voor hergebruik of kunnen heel wat onderdelen 
van deze oude toestellen gerecycleerd worden tot 
bruikbare grondstoffen voor nieuwe apparaten.
Recupel is de organisatie die in België instaat 
voor het inzamelen, het recycleren van afge-
dankte elektrische en elektronische toestellen, 
alsook het selecteren van toestellen op potentieel 
hergebruik. Recupel werkt hiervoor nauw samen 
met de intercommunales, de Kringwinkels en  de 
aangesloten handelaars.
Recupel wil graag ook de inwoners van Hoog-
straten nog beter informeren en sensibiliseren 
over hoe en waar je terecht kunt met afgedankte 
elektrotoestellen. Daarom organiseert het in 
Hoogstraten een grote inzamelactie waar ie-
dereen terecht kan met afgedankte elektrische 
toestellen. Werkt het toestel nog of kan het nog 
hersteld worden, dan krijgt het wellicht een 
tweede leven dankzij De Kringwinkel; is het on-
herroepelijk defect, dan wordt het door Recupel 
op vakkundige wijze ontmanteld, ontdaan van 
schadelijke stoffen en vervolgens gerecycleerd 
tot grondstoffen voor nieuwe toestellen.
Gedurende de actiedagen kan je via een inter-
actief spel alle toestellen ontdekken die onder 
de afvalfractie ‘klein elektro ‘ vallen en krijg je 
bij het binnenbrengen van je oud elektro boven-
dien gratis een handige, gerecycleerde Recupel 
draagtas.
Zaterdag 21 september van 10.00 tot 15.00 uur 
in de Vrijheid van Hoogstraten.(fs)
www.recupel.be/inzamelactie 

Woensdag 11 en 25 september 
PETANQUE in Markdal te Meer om 14.00 uur 
Maandag 2 tot donderdag 5 september 
VIERDAAGSE FIETSVAKANTIE in en rond As-
ten Nederland 
Maandag 16 september 
FIETSTOCHT halve dag ongeveer 40 km. Vertrek 
aan het lokaal om 13.30 uur naar Wuustwezel. Lo-
catie: “Zus en Zo” 
Dinsdagen 3, 10, 17 en 24 september 
KAARTEN/BILJARTEN  van 13.30 tot 17.30 in 
het lokaal. 
Dinsdagen 03 en 17 september 
RUMMY CUP in het lokaal.
Woensdagen 4, 11, 18 en 25 september 
ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wil-
dert’. 
Woensdagen 4, 11, 18 en 25 september 
AQUAJOGGEN van 11.30 tot 12 uur in “De Wil-
dert”  
Donderdagen 5, 12, 19 en 26 september 
NORDIC WALKING van 9.30 tot 11.30. Bijeen-
komst in Castelré 



DE HOOGSTRAATSE MAAND   -   SEPTEMBER 2013   -   51

HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN - Ook in het schooljaar 2013-2014 organiseert Lions-
club Hoogstraten-Markland taallessen.
Op dinsdag 24 september 2013 om 19.40u worden alle cursisten van de 
vorige jaren en uiteraard ook alle nieuwe kandidaten verwacht in HO-
TELSCHOOL SPIJKER voor de lessen Frans, Engels, Duits, Spaans en 
Italiaans. Het is de bedoeling om bij voldoende inschrijvingen weer voor 
elke taal twee of meer niveaus aan te bieden. 
Na wat algemene informatie worden de klassen verdeeld en kunnen de 
cursisten zich inschrijven bij de leerkracht. Daarna start de eerste les. 
Het succes van de avondlessen van de Lionsclub Hoogstraten Markland 
heeft wellicht te maken met de aparte sfeer. Het gaat er erg gemoedelijk 
aan toe en er zijn geen examens bij het einde van de reeks. Van stress of 
prestatiedruk is er dus nauwelijks sprake. De nadruk bij de lessen wordt 
gelegd op de spreekvaardigheid en het praktisch gebruik.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Het einde van de reeks van 22 
avonden is voorzien einde maart 2014.

Info:
- Lokalen: VTI Hotelschool Spijker, Gelmelstraat 62 te Hoogstraten
- Start: dinsdag 24 september 2013 om 19.40u
- Lessen: 22 lessen op dinsdagavond van 20.00hr tot 22.00u
- Kostprijs: 130 €
- Einde: maart 2014
- Contact:

tel 03/314.86.60 of
Jef@blockx-atelier.be of
www.lionshoogstraten.be (red/lvr)

HOOGSTRATEN 
- Op 29 mei was 
ook het ziekenfonds 
OZ501* aanwezig op 
de jaarmarkt in de H. 
Bloedweek. OZ orga-
niseerde er een wed-
strijd waaraan ieder-
een, klant of niet, kon 
deelnemen. Wie een 
ingevuld wedstrijd-

formulier inleverde, mocht alvast twee zonne-
schermen in ontvangst nemen. 
De hoofdprijs ging naar Eddy Verheijen uit 
Hoogstraten. Hij beantwoordde de wedstrijd-
vraag over de lengte van de Belgische kustlijn 
correct en gaf de beste schatting bij de schif-
tingsvraag. De gelukkige winnaar kreeg een 
reischeque ter waarde van 500 euro van het OZ 
Reisbureau. 

Voor meer informatie over OZ kan je terecht in 
het OZ kantoor in Hoogstraten, Gelmelstraat 21 
of op www.oz.be  (fh)

* OZ is de overkoepelende naam van een aantal enti-
teiten die elk hun eigen activiteiten organiseren, zoals 
o.a.: Onafhankelijk Ziekenfonds 501/OZ501: ziekte-
verzekering en aanvullende diensten

TAALLESSEN LIONSCLUB

Een gemoedelijke sfeer 
zonder examens

Eddy Verheijen wint 
reischeque
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Kermiswandeling groot succes  
WORTEL – Meer dan zestig inwoners van 
Wortel, waaronder opvallend veel kinderen, 
namen op zondagmorgen 14 juli deel aan de 
derde kermiswandeling georganisseerd door de 
St.-Jorisgilde in samenwerking met de KWB en 
de Gezinsbond. 

Dit jaar brachten de wandelaars een bezoek aan 
het vrije uitloop kippenbedrijf van Paul en Maria 
Geens – Vermeiren aan de Bouwhoeve. 
Gestart in 1993 met een stal voor 58.000 leg-
kippen in batterijen is het bedrijf sinds 2012 
uitgegroeid tot een onderneming met 100.000 
kippen, waarvan het grootste gedeelte in stallen 
zitten waar de kippen vrij in en uit kunnen lopen.
In het sterk geautomatiseerde bedrijf worden de 
eieren verzameld op een lopende band die ze 

naar de sorteerruimte brengt. Daar worden de 
eieren automatisch gesorteerd, rechtop geplaatst 
en in de speciaal daarvoor ontworpen bakjes 
geplaatst. In de sorteerruimte worden de eieren 
ook voorzien van een stempel waardoor men de 
herkomst ervan – het bedrijf en de stal - steeds 
kan achterhalen, indien er om welke reden dan 
ook iets mis mocht lopen. Uiteindelijk worden 
de gesorteerde eieren door een robot op palet-
ten geplaatst. 
Door de computergestuurde sterk doorgedreven 
automatisering wordt het bedrijf slechts gerund 
door Paul, Maria en één werknemer. 
Maar, hoe sterk geautomatiseerd ook, Paul en 
Maria moeten 365 dagen per jaar, 24 uur op 24 
klaar staan, want met levende dieren en techniek 
weet men maar nooit. (fh) 

WORTEL – Pastoor Fons Van Dijck heeft de 
beslissing genomen. Vanaf 1 oktober zal hij een 
serviceflat bewonen in “De Wingerd” in Hoog-
straten. Met het bisdom is hij overeengekomen 
dat hij pastoor blijft in Wortel tot eind augustus 
2014. Van dan af zal een andere priester de eind-
verantwoordelijkheid dragen over de parochie.
 
In januari 2014 word Fons Van Dijck 80 jaar. Hij 
gaat dan wel op rust, maar wil toch dat hij, in 
samenspraak met de nieuwe pastoor, ter beschik-
king blijven om te helpen in Wortel en elders.

Hij drukt ook de wens uit dat veel mensen bereid 
zullen zijn om mee te werken aan de opbouw van 
een meer zelfstandige parochie vooral gedragen 
door de plaatselijke gemeenschap. (fh)

De computer is niet weg te denken in het bedrijf. De eieren worden automatisch in de ver-
pakking geplaatst en door een robot op paletten geplaatst.  

De pastoor verlaat 
Wortel

Paul Geens runt samen met zijn vrouw Maria Vermeiren een sterk geautomatiseerd kip-
penbedrijf. Voor de rondleiding in het bedrijf vertelt  Paul hoe het bedrijf groeide.  
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GOUD IN WORTEL
Marcel Goetschalckx en Greet Sijsmans

Vriend van mens en dier
Op zaterdag 27 juli vierden Marcel Goetschalckx en Greet Sijsmans hun 
gouden huwelijksfeest. Alles begon in de vroege namiddag met een dank-
viering in de plaatselijke kerk. Daarna moest men enkel de straat overste-
ken om verder te vieren in ’t Trefpunt.

De titel ‘vriend van mens en dier’ hadden ze beiden van thuis uit meegekre-
gen op de Keirschotse hoeve en in Bolk. Beiden komen uit een groot gezin: 
Greet is de middelste van negen kinderen, Marcel is de benjamin van tien.
In een groot gezin moest alles op toerbeurt: dat was aan tafel zo, maar ook 
als er getrouwd werd. Na vier jaar vrijen kon er in 1963 gehuwd worden. 
Beiden waren nauw betrokken bij de BJB, de toenmalige jeugdbeweging 
van de landelijke jongeren. Daar leerde men samen werken, zich inzet-
ten voor een ander, maar ook verantwoordelijkheid dragen. Cultuur werd 
bijgebracht door toneel, voordracht en volksdans. Sportief waren er de 
zomerfeesten en de ruiters. Het werd een levensschool. De middelbare 
school noemt Marcel nu nog ‘verloren jaren’. Over het werk kan Marcel 
blijven vertellen maar is samen te vatten in één wijze raad: “alles wat je 
doet, moet je doen alsof het voor jezelf is”.

Mensen en dieren speelden steeds een grote rol in hun leven. Bij de men-
sen staan de kinderen centraal. Benny, Rit, Koen en Steve verruimden de 
familie met acht kleinkinderen. Benny en Rit zijn intussen ook al 25 jaar 
gehuwd. Het geluk van kinderen en kleinkinderen brengt de vreugde in 
hun hart. Hun zorgen vormen ook hun bezorgdheid. 
Aandacht voor de zwakkeren in maatschappij komt bij hen op de voor-
grond; zo is er ziekenzorg en rouwbezoek. Marcel is de gedreven monitor 
in de ruitersport voor jongeren met een handicap. Het is zijn leven en hun 
grote vreugde. In dat verband kreeg Marcel, in 2013, de titel van sportver-
dienste van de stad Hoogstraten, iets waar hij terecht fier op is. Ook het 
maatschappelijke leven van de parochie neemt een belangrijke plaats in.
Als je met Marcel en Greet een terugblik doet over hun leven moet je denken 
aan de parabel van het mosterdzaadje: geloven in kleine dingen, de stille 
inzet, een goed woord en een helpende hand brengen grote dingen tot stand.

Vrijwillig voor de minder-validen
Niet alledaags op hun gouden bruiloft was de aanwezigheid van een aantal 
minder-validen van ’t Zwart Goor te Merksplas. Bij de voorbereiding van 
de gouden bruiloft was het voor Marcel en Greet duidelijk: de mannen van 
’t Zwart Goor moeten er bij zijn. Marcel en Greet begeleiden daar volwas-
senen met een handicap in het paardrijden. De samenwerking begon toen 
de mensen van ’t Zwart Goor naar de LRV-meeting kwamen in Wortel. 
Jeroen, een kleinzoon van Marcel en Greet, had een groep nodig waar hij 
bij kon aansluiten. De link was vlug gelegd.  
Reeds 13 jaar lang rijden beiden naar ’t Zwart Goor. Niet komen is geen 
optie! De trainingen moeten door kunnen gaan. Soms met een achttal 
ruiters, soms zijn er ook 15 deelnemers. Allen zijn het er daar over eens 
“Marcel en Greet mogen nooooooit stoppen.” (fs)

Vier kinderen, Benny, Rit, Koen en Steve, zorgden voor acht kleinkinderen

Op de gouden bruiloft van Marcel en Greet mochten de minder-
validen van ’t Zwart Goor niet ontbreken. Marcel en Greet bege-
leiden daar volwassenen met een handicap bij het paardrijden.
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HOOGSTRATEN - Ieder jaar bekroont Toe-
risme Provincie Antwerpen de knapste wandel-
initiatieven. Een deskundige jury stelde ook dit 
jaar een shortlist van vijf wandelingen samen. 
Voor de tweede keer op rij haalde Hoogstraten 
deze shortlist en deed opnieuw een gooi naar de 
titel ‘Wandeling van het jaar’. 

Nadat we in 2012 net naast de titel grepen, zijn we 
nu dus heel vereerd te mogen meedelen dat onze 
wandeling ‘Gevangen tussen Grens en Groen’ 
in Wortel-Kolonie met 54 % van de stemmen de 
winnaar van 2013 is geworden! 

“Deze wandeling combineert de rijke historie 
van Wortel-Kolonie met een fraai stukje natuur. 
Dit alles bovendien in het kader van een grens-
gebied, wat de wandeling net nog dat stukje 
specialer maakt. VVV en Toerisme Hoogstraten 
hebben met een prima samenwerking een fijne 
wandeling tot stand gebracht, met als bekroning 
voor het werk nu deze prachtige titel, waar ook 
de stad Hoogstraten zeer trots op is!”, zegt bur-
gemeester Tinne Rombouts.

Hoogstraten laureaat  
‘Wandeling van het jaar 2013’

'If you can't beat it, 
eat it!'

WORTEL – Onkruid bestaat niet!? Maar som-
mige planten groeien zo uitbundig Daarom maakt 
VELT samen met u, onder het motto ‘If you can’t 
beat it, eat it’, enkele bereidingen zoals, zeven-
bladpesto, brandnetelwijn en goudsbloemzalf.
Men zal ook van een tiental kruiden de genees-
krachtige eigenschappen bespreken.

Bieke Roovers is herboriste en spreekt vanuit de 
ervaringen in haar eigen moestuin en kruidentuin 
in Hoogstraten.
Plaats en tijd. Woensdag 18 september om 
19.30 uur in De Klapekster, Natuurpunt in 
Wortel-kolonie. Prijs voor leden 2.50 euro, niet 
leden 5.00 euro
Vooraf aanmelden: maximaal 20 deelnemers. 
Tedda de Jong, tel 03-3158647 of info.noor-
derkempen@velt.be (fh)

Het spreekt bijna voor zich dat je voor  de 
wandeling van het jaar naar het als land-
schap beschermde domein van Wortel-ko-
lonie moet.   

Gevangen tussen Grens en Groen

Afstand: 12,5 km
Vertrekplaats: Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41, 2323 Wortel-Hoogstraten
Wandelnetwerk waarvan het traject deel uit maakt: Kempense Kolonies
Knooppunten: 
1 - 18 - 17 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 12 - 10 - 9 - 7 - 30 - 27 - 68 - 69 - 76 - 6 - 62 - 5 - 4 - 3 - 2 – 1 
Bewegwijzering: rechthoekige, rood-witte borden met knooppuntnummers
Landschappelijke kenmerken: beschermd natuurgebied met afwisselende fauna en flora; bos en 
heide in de vallei van Het Merkske
Ondergrond: onverhard; trek bij nat weer laarzen aan
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Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN
PVC RAMEN en DEUREN

Hoogeind 49
2321 Hoogstraten-Meer

Tel. 03/315 75 66

Wij leveren en plaatsen 
alle schrijn- en timmerwerk.

Daken, ramen, deuren, plafonds, 
binnendeuren.

189

WORTEL / MERKSPLAS – Het Gevangenis-
museum van Merksplas is een vrijwilligersorga-
nisatie die zich bekommert om het penitentiair 
erfgoed in België. Het museum vertelt het ver-
haal van "Straffen en misdrijven door de eeuwen 
heen" in het algemeen en de geschiedenis van 
de landloperskolonies in de Noorderkempen in 
het bijzonder. 

Waarover gaat het?
Het Rijksarchief van Beveren bewaart en beheert 
de archieven van de gevangenissen in Vlaande-
ren. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de 
dossiers over de landlopers die in Merksplas en 
Wortel verbleven vanaf ca 1870 tot 1993. 

Deze dossiers vormen een boeiende bron van ge-
gevens over de landloperij in Vlaanderen van de 
voorbije 200 jaar. Vooral omdat we er verhalen 
over de landlopers als individuele personen "van 
vlees en bloed" in terugvinden. Essentiële infor-
matie dus, om deze lang vergeten gevangenen 
opnieuw een gezicht te geven. Om zelf een studie 
te kunnen maken over de landloperij en om een 
antwoord te kunnen geven aan o.a. nabestaanden 
of genealogen, is het absoluut noodzakelijk dat 
deze archieven worden ontsloten.

Taken:
Er wordt nauw samengewerkt met het Rijksar-
chief in Beveren om deze klus te klaren.
De ontsluiting van de landlopersdossiers bestaat 
uit twee deeltaken:
- Een groepje van twee personen maakt in het 

Rijksarchief van Beveren een fotoscan van 

alle bladzijden van de inschrijfregisters van 
de landlopers.

- De gegevens van de gescande bladzijden wordt 
lijn per lijn minutieus overgetypt in een exel-
bestand. Voor deze tweede deeltaak zoeken 
we vrijwilligers. Deze activiteit kan thuis ge-
beuren. 

Profiel: 
• Je bent gemotiveerd om mee te werken aan een 

uniek erfgoedproject.
• Je beschikt over een eigen PC met interne-

taansluiting.

• Je kan vlot werken met Excel.

Voordelen:
• Wij zorgen bij u thuis voor een korte opleiding.
• Wij bezorgen u een invulblad in Excel, alsook 

de nodige fotoscans van de dossiers.
• We organiseren regelmatig bijeenkomsten met 

de vrijwilligers die meewerken aan dit project, 
zodat je op de hoogte blijft van de stand van 
zaken, en zodat je mekaar beter kent en infor-
matie kan uitwisselen.

• Eventuele onkosten (bv. verplaatsingskosten) 
worden vergoed. 

• Eén keer per jaar kan je gratis deelnemen aan 
het "bedank-etentje".

Heb je interesse?
Stuur dan een gemotiveerd briefje per mail 
naar govaerts.karel@skynet.be . Dan maken we 
samen een afspraak voor de verdere concrete 
stappen. (fh)

Een voorbeeld van de documenten waarvan men de gegevens wil digitaliseren. 

WORTEL – Ziekenzorg nodigt je uit op zijn 
uitstap naar de Bloemencorso in Loenhout op 
maandag 9 september.
 
Op die dag kan men de praalwagens komen be-
kijken op het tentoonstellingsterrrein.  Als u weet 
dat de Bloemencorso van Loenhout uitgegroeid 
is tot de grootste en mooiste van het gehele land, 
zal dit echt de moeite zijn en iedereen kan dit aan! 
Na de middag gaat men een warme maaltijd eten 
in het Woon- en Zorgcentrum.

Wat is er voorzien:
- 09.15 uur Vertrek op het Vagebondplein aan 

de Guld.
- 10.00 uur Aankomst in Loenhout en ontvangst 

met koffie en gebak. 
- 10.30 uur Begin rondleiding en bekijken van de 

wagens, onder leiding van een gids.
- 12.00 uur Warme maaltijd in het Rusthuis.
- 13.30 uur Terug naar Wortel.
Deelnemen kost 10 euro per persoon. Inschrij-
vingen langs uw ziekenbezoekster of bij Herman 
Verlinden, tel. 03 314 68 57.

Vrijwilligers gezocht voor digitalisering  
van landloperdossiers 

Met Ziekenzorg naar 
de bloemencorso



DE HOOGSTRAATSE MAAND   -   SEPTEMBER 2013   -   57

WORTEL

WORTEL - De laatste donderdag van het 
schooljaar ging zeker niet onopgemerkt voorbij 
in De Wijsneus in Wortel. Die dag vierden we 
namelijk het afscheid van meester Frans en van 
juffrouw Frie. ’s Morgens werd eerst meester 
Frans thuis opgehaald met de huifkar. De kinde-
ren van het derde leerjaar reden mee op de huif-
kar, terwijl de andere kinderen van Worteldorp 
met de fiets een lange sliert vormden. Het hele 
gezelschap fietste naar een wei. In deze prachtige 
omgeving zongen en dansten we voor meester 
Frans. Ondertussen werd ook juf Frie thuis op-
gehaald met de huifkar waarin de kinderen van 
haar klas zaten. Samen reden ze naar de school 
in de Rooimans. Elke klas had iets voorbereid 
en deze nummertjes werden vol overtuiging op-
gevoerd voor de juf. 

Rond 11 uur werd meester Frans met de huifkar 
naar de Rooimans gebracht. Ook voor hem had-
den de kinderen een mooi feestprogramma klaar. 
Juf Frie werd dan naar de school in Worteldorp 
gebracht. Daar wachtten haar toffe toneeltjes, 
een dansje en liedjes die de grote kinderen had-
den voorbereid. 
’s Middags werden er lekkere broodjes gegeten. 
Ook de oud-collega’s waren daarbij om nog eens 
bij te praten.

Na de middag trakteerden meester Frans en juf 
Frie iedereen op een heerlijk ijsje. Zo werd deze 
feestelijke dag afgesloten. 
Bedankt, meester Frans en juf Frie, voor alles 
wat jullie tijdens jullie lange loopbaan voor de 
kinderen en voor onze school betekend hebben. 
Geniet volop van de zeeën van tijd die nu voor 
jullie liggen. Tot ziens! (IV)

WORTEL – Op 16 juni vergaderden afge-
vaardigden van ICOMOS België en Neder-
land in DE Bonte Beestenboel. ICOMOS is 
de wereldwijde organisatie, met hoofdzetel 
in Parijs, die UNESCO advies geeft in ver-
band met de sites die een plaats op de lijst 
van het WERELDERFGOED verdienen. 
In de voormiddag sprak Geertje Beernaert 
van het bureau Karvansera (Mechelen) en 
Paul Meurs van SteenhuisMeurs (Schie-
dam) over de universele waarden van de 
Nederlandse en Vlaamse kolonies en de 
criteria waarop de kolonies zich beroepen 
om als Werelderfgoed erkend te worden.  
In de namiddag brachten de ongeveer 60 
deelnemers aan de contactdag een bezoek 
aan de kapel en de grote boerderij  van 
Merksplas-kolonie. Daar gaf architect 
Edith Vermeiren van Erfgoed & Visie uitleg 
bij de restauratie van de boerderij en het 
meerjaren subsidieplan. (fh)

De Wijsneus zwaait meester Frans en juf Frie uit

ICOMOS en de kolonies
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WTC Zwaantjes ontvangen in Millen

WORTEL - Op 29 juni vertrokken de wielertoe-
risten De Zwaantjes van Wortel op hun jaarlijks 
fietsweekend. Dit jaar werd gekozen voor Millen 
(Riemst) waar ze logeerden in “De Zwarte stok 
“ om van daar uit de dag nadien de Mergelland-
route of de Amstelgoldrace te rijden.

Eenmaal goed en wel aangekomen en geïnstal-
leerd, deelde de gastvrouw mee dat er iets verder 
een prachtig fietscafé,  'De Waterburcht', opnieuw 
werd geopend en dat de Zwaantjes naar de re-
ceptie mochten indien ze daar zin in hadden.
Eerst dachten we “we zijn hier een vreemde 
(Zwaan) eend in de bijt, we gaan maar niet” en 
besloten een wandeling door het dorp te maken 
tot we een dorpsbewoner tegenkwamen die ons 
ook zei “ge moet naar “De Waterburcht”, daar is 
een receptie en iederéén is er welkom”. Waarop 
men besloot toch een kijkje te gaan nemen.

Tot hun grote verbazing werden ze ontvangen op 
een drankje en een hapje en kon men een kijkje 
nemen in de prachtige Waterburcht. Na enige tijd 
werden wij door verschillende mensen van Mil-
len aangesproken omdat zij merkten dat de groep 
niet van Millen was. Hierbij bleek dat zij zeer 
gastvrij waren en werd er onmiddellijk verbroe-
derd, de fietsers van de Zwaantjes hadden een 
prachtig weekend en niet alleen op fietsgebied. 
Iedereen die eens wil gaan fietsen moet beslist  
Millen aandoen. Het is een prachtig dorpje gele-
gen aan de rand van de voerstreek en de in buurt 
van Tongeren. Een tussenstop in de Waterburcht 
is dan ook zeker aan te raden.
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MEERLE  – Het is geen alleenstaand geval, het 
afsluiten van een erkende openbare voetweg. Dit  
maal staat er een barreel op de verbinding tussen 
Paddegracht in Meerle. Wie de afsluiting daar 
gezet heeft is vooralsnog niet duidelijk. Dat ze 
er niet hoort, is dat wel.  

“Het betreft hier een publiekrechtelijke erfdienst-
baarheid van overgang die sinds jaar en dag open-
baar wordt gebruikt.  Deze verbinding maakt hier 
ook deel uit van het wandelknooppuntennetwerk 
Kempische Kolonies. Het is aan de gemeente om 
conform het Provinciaal Reglement op Buurtwe-
gen niet alleen toezicht uit te oefenen maar ook 
daadwerkelijk de inbreuken vast te stellen en de 
belemmeringen op te heffen.” aldus Stan Geysen 
van de werkgroep ‘Trage Wegen’ van Erfgoed 
Hoogstraten vzw.
 
“Wij moeten helaas vaststellen dat de laatste 
maanden er een duidelijke toename is in het 
belemmeren en/of innemen van trage wegen 
in Hoogstraten.  Wij vragen de bevoegde sche-
pen van openbare werken om een krachtdadig 
handhavingsbeleid waarbij onwettig afgesloten 
of ingenomen voetwegen hun oorspronkelijke 
bestemming als trage wegverbinding onmid-
dellijk terug krijgen in het belang van de ganse 
gemeenschap.  Ook is het aan de gemeente om 
een duidelijk beleid te voeren waarbij ‘overtre-
ders’ niet de indruk krijgen dat ze richtlijnen zo 
maar naast zich neer kunnen en mogen leggen. 
 
Kunnen de Hoogstratenaren eerstdaags terug 
langs deze wegen wandelen en fietsen ?  Nu de 
zomer op haar hoogtepunt is, rekent ieder erop 
om van elk moment van ontspanning te kunnen 
genieten van onze mooie wandel- en fietswegen.”

Samen met de werkgroep Trage Wegen hopen 
we dat de afsluiting van dit pad snel ongedaan 
wordt gemaakt. (jaf)

Weer oude voetweg 
afgesloten

MEERLE  – KVG Meerle-Meer-Meersel-Dreef hebben ook dit jaar weer een mooie zomer-uitstap 
gedaan op 29 juni. Ditmaal bracht de trip hen naar Damme en Brugge. De plaatselijke gids vond bij 
de reizigers uit Meer, Meerle en Meersel-Dreef een aandachtig luisterend oor. (jaf)

MEERLE  – Altijd een belevenis als het grote peloton van de grote profrenners door het dorp pas-
seert. De 4e rit van de Eneco Tour van Essen (B) naar Vlijmen (Nl) passeerde langs Meerle. De pas-
sage was kort maar indrukwekkend. En het was plezant om de grote mannen een keer in levende 
lijve te zien passeren. De Kempische held Tom Boonen was er wegens gezondheidsproblemen niet 
bij, wereldkampioen Philip Gilbert scheerde rakeling voor onze lens voorbij. 

Op uitstap met KVG

Eneco Tour in Meerle

Voor de ploegleider van SKY, Servais Knaeven was de passage in Meerle de gelegenheid om tijdens 
een week uithuizigheid even dochters en echtgenote een knuffel te geven. Even maar, want het pe-
loton raast ongenadig verder en dus moest Servais er snel weer achteraan. (jaf)
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De ‘Meerlese school’
MEERLE – Tijdens het weekend van 26, 27 en 28 juli was er in het raads-
huis een bijzondere tentoontoonstelling te zien van een aantal beeldende 
kunstenaars, die zich presenteren onder de groepsnaam ‘De schilders-
school van Meerle’. 

Kunstschilder Lionel van den Boogaerde brengt in 2008 zijn atelier onder 
op het familiale domein te Meerle (Hoogstraten) en richt in 2011 samen 
met de Brusselse fotograaf Guy Rabier, de jonge, talentvolle schilder Ro-
main Simon, de Luikenaar/wereldburger Luc Dubart, de lokale kunstenaar 
Rava (Rafaël Gladines) en diens Nederlands confrater André Van Erk de 
schildersschool van MeerIe op. 

Het riante, oude landhuis dient als gemeenschappelijke atelier en leefruimte. 

De Guldensporenslagtentoonstelling” 

Begin 2013 stelt Lionel, begeesterd door James Ensor’s Guldensporenslag, 
voor aan de vrienden om elk een interpretatie te schilderen op groot for-
maat 180cm x 180 cm. Daarnaast worden nog vier bevriende kunstenaars 
aangesproken om een grootse, reizende tentoonstelling te creëren.
 
Alzo werd de groep van Meerle uitgebreid met de dames Helen Beck 
en Fien Peeters, graficus Jean  Christophe Colin en beeldend kunstenaar 
Francis Denys. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling de voor dit doeleinde gecreëerde 
werken van de kunstenaars te exposeren. Maar omdat de tentoonstelling 
kort daarvoor nog in Malle te zien, werd geopteerd om hoofdzakelijk an-
dere kunstwerken van de ‘Meerlese school’ in het raadshuis te exposeren. 
De bezoekers kregen daarmee een mooie doorsnede van het werk van de 
kunstenaars te zien. 

Het was zonde dat niet meer reclame was gemaakt voor deze bijzondere 
expositie, waardoor wellicht te weinig mensen de weg naar het raadshuis 
gevonden hebben. Maar misschien komt er later een tweede kans. Want zo-
als al meer gezegd, is het mooie Meerlese Raadshuis een prachtige locatie 
voor het tentoonstellen van beeldende kunst. Hopelijk vindt de Meerlese 
school dat ook en komen ze later nog eens terug. (jaf)

(contact: vdb.lionel@gmail.com - www.lionelvandenboogaerde.com) 

Rava (Rafaël Gladines) en André Van Erk, twee leden van de Schil-
derschool van Meerle voor een  interpretatie van  de Guldenspo-
renslag van André Van Erk. 

verhuur & producties
geluid - licht - projectie
rigging - podia - distri

feesten & party’s
huwelijk tot jubileumfeeest
fuiven - bals - guest-DJ’s
verjaardags- of teerfeest
personeels- of pensioenfeest
van vatje tot megaparty

Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten
www.music-services.be - info@music-services.be

Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u.
Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u.
Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u.
Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)
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Seniorendansgroep
MEERLE – Bewegen is een van de gouden re-
gels om gezond ouder te worden. En hoe plezan-
ter dat bewegen is, hoe meer het gedaan wordt. 
Dansen is een plezante manier van bewegen en 
het is voor alle leefttijden. 

Om beide gezond en plezant te combineren start 
de Meerlese Volksdansgroep Shilshoel met een 
Seniorendansgroep. Beginnen doen ze met twee 
proeflessen, op de maandagen 2 en 9 oktober, tel-
kens van 10 tot 11.30 uur in de parochiezaal van 
Meerle. De lessen worden gegeven door Lianne 
Langstraat, een specialiste in internationale se-
niorendans. Bij voldoende belangstelling volgen 
er na de proeflessen nog acht lessen. 

Snel inschrijven dus bij Tonia Jacobs 
– 03/315.15.92.09 of bij Gust Koyen – 
03/315.03.53. (tj/jaf)

MEERLE – Om de herinnering aan de oud-
strijders van de 2 wereldoorlogen te eren, orga-
niseert de oud-strijdersvereniging van Meerle-
Hoogstraten elk jaar met de leden een uitstap. 
De bestemming van de uitstap heeft telkens te 
maken met de beide wereldoorlogen. Dit jaar 
brachten ze een bezoek aan de restanten van de 
beruchte Atlantikwal in Audinghen in Noord-
Frankrijk. Geweldige versterkingen, door de 
Duitse bezetter langs vele kilometers Atlantische 
kust gebouwd om een mogelijke invasie van de 
geallieerden in het nauw van Calais tegen te 
houden. Omdat die besloten om de bevrijding 
van het vasteland vanuit Normandië te beginnen, 
zijn vele bouwwerken van de Atlantikwal intakt 
gebleven. Betonnen getuigen van ongelooflijke 
grootsheidwaanzin, die gelukkig de installatie 
van het 1000 jarige Duitse Rijk niet hebben kun-
nen waar maken. Iets wat de oudstrijdersvereni-
gingen graag in herinnering willen houden. (jaf)

Oudstrijdersvereniging bezoekt de Atlantikwal

Fietsvierdaagse
MEERLE – Ook voor de 23e editie van de 
fietsvierdaagse van de KWB-wielertoeristen van 
Meerle waren heel wat fietsers komen opdagen. 
De ideale manier om weer enkele nieuwe paadjes 
door onze mooi streek langs beide zijden van de 
grens te ontdekken. Naar goede gewoonte wer-
den de jongste en de oudste deelnemer die alle 
tochten meefietsten van een trofee voorzien. Die 
waren dit jaar voor Pieter Snoeys, 6 jaar, en Jan 
Van Tilburg, 82 jaar. Ze werden omarmd door 
organisator Marc Donckers. (jaf)

Naaicursus
 
MEERLE – Zelf kleren maken is weer ‘in’. Dat 
weet ondertussen iedereen. Elke vrouw met pit 
gaat koortsachtig op zoek naar makkelijke mo-
dellen en waagt zich met veel moed aan een rokje 
of eenvoudig kleedje.

Femma Meerle zet je graag op het goede spoor 
tijdens een naaicursus “Maak een rokje à la 
Mme Zsazsa”. In deze cursus leert Femma de 
beginnende naaisters enkele kneepjes van het vak 
en helpen ze hen de hippe modellen van Mme 
Zsazsa tot een goed einde te brengen, want rok-
jes maken is helemaal niet moeilijk! Heb je geen 
kleine kinderen, dan kan je ook een eenvoudige 
rok voor jezelf maken. Een cursus van 5 maal 3 
uren zou moeten volstaan om aan de deelnemers 
de basis van het naaien bij te brengen.

Praktische gegevens voor kandidaten: 

Mee te brengen materiaal:  voor de eerste les 
je eigen naaimachine , voor de volgende lessen 
wordt meegedeeld wat je nodig hebt.
Wanneer: dinsdag 17 september, 24 september, 
1 oktober, 8 oktober en  donderdag 17 oktober, 
telkens  om 19u30
Waar: parochiezaal Meerle
Prijs: voor Femma-leden 30 euro en voor niet-
leden 40 euro (lesgeld en koffie inbegrepen). 
Inschrijving:  je kan betalen en inschrijven tot 6 
sept. bij Tonia Jacobs – Heimeulenstraat   41 of 
via storting van het inschrijvingsgeld op  reke-
ning nummer BE 97 7875 5005 6849 van Femma 
met vermelding ‘naaicursus’    

Info bij de kernleden van Femma of bij Tonia 
Jacobs – 03/315.92.09 - jacobs.tonia@gmail.
com  (tj/jaf)
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MEERLE  – Naar goede gewoonte houdt het 
comité van de zaal op de 1e zondag van septem-
ber , dit jaar op 1 september 2013, een fietsdag 
ten voordele van de parochiezaal van Meerle.

Hoe ziet de dag er uit?

Van 13.00 tot 14.00 uur  kan je inschrijven voor 
een mooie fietstocht van ongeveer 32 km, af te 
leggen op eigen tempo. Ook kinderen kunnen 
meerijden. Onderweg krijgen de fietsers een 
verfrissing en versnapering aangeboden. Mee-
doen kost slechts 1 euro. Na het fietsen kan je 
nog lekkere pannenkoeken eten of iets drinken 
in de parochiezaal.

Onder de deelnemers worden een 20 tal aanwe-
zigheidsprijzen verloot. Rond 17.00 uur is er 
de prijsuitreiking van de 11de zomer-fietszoek-
tocht.. Het comité dankt alvast alle deelnemers 
die aan deze tocht hebben deelgenomen en zo 
de parochiezaal van Meerle hebben gesteund.

Maar dat kan ook nog  door mee te doen deze 
gezonde activiteit voor jong en oud. Onze zaal 
kan er alleen maar wel bij varen.

Voor meer inlichtingen over één en ander kan je 
terecht bij Elly Geerts, Ulicotenseweg 29, Meerle 
– tel. 03/315. 85. 86 – Email:  elly.geerts@tele-
net.be (eg/jaf)

Fietsen voor  
de parochiezaal 

Meerle Kermis
MEERLE – Op de tweede zondag van septem-
ber zal het kermis zijn in Meerle, dat is al zo 
sedert mensenheugenis. Ook dit jaar. En niet 
alleen op zondag. 

Op zaterdag is er de traditionele grote ‘Kermis-
fuif’ van Chiro Meerle in de feesttent op het ter-
rein van de jongenchiro. 

Op zondag is er het al even tradtionele kermis-
concert van Peter en z’n Botsottos. Vanaf 21.30 
uur gaan ze weer alles geven in Café ‘t Zonnetje 

Geen kermis zonder volksspelen, een organisa-
tie van het Mjeelse kermiscomité. Op maandag 
wordt er basket gespeeld bij De Voorthoeve, 
wilde keuken bij Het Zonnetje en Mickey Mouse 
bij De Posthoorn.  
Dinsdag gaat het verder met vogelpik bij De 
Voorthoeve, sjoelen  bij het Zonnetje en ring-
werpen bij de Posthoorn. 
 
Inschrijven kan telkens in taverne–feestzaal De 
Voorthoeve tussen 13 en 14 uur, de kostprijs is 
nog steeds 7,5 euro per dag. Meer informatie bij 
de secretaris van het kermiscomité Jos Dufraing 
– Tel. 0499/24.75.42

MEERLE- Stilaan schuift de zomer naar zijn 
einde toe en de netjes gepoetste fiets vindt zijn 
vertrouwde plaats terug in de garage of berg-
plaats. Bij heel wat sportievelingen doen de wan-
delschoenen hun intrede en de clubs stellen hun 
programma voor. Wandelen is gezond, niemand 
die daar ook maar enige twijfels over heeft. Na-
tuurlijk moet je een wandeltempo kiezen waarbij 
je niet buiten adem geraakt en je nog rustig een 
gesprek kan voeren. 

Het is een tenslotte ook een sociaal gebeuren. 
Een geleidelijke opbouw en regelmatig de benen 
strekken verbetert je fitheid. Met buren, vrienden, 
collega’s… een afspraakje maken, een voordeel 
ook om het vol te houden. Deel nemen aan ge-
organiseerde wandelingen of aansluiten bij een 
club maakt de zaak nog leuker. Hun aantrek-
kelijke organisaties zorgen voor de nodige sti-
mulans om je vrij weekend actief in te vullen. 
Wandelclub Markdal uit Meerle kan niet bogen 
op een hoog aantal leden, maar in oktober start 
ze toch voor de 35ste keer een wandelreeks voor 
de herfst en winter. Wat houd je tegen om eens 
mee te doen! Aansluiten bij deze vereniging kost 
zoveel als twee koffietjes op een terras. 

Een luttele 5 euro wordt je portemonnee lichter, 
jongeren tot 13 jaar betalen slechts de helft en 
jongeren tot 17 jaar die op 2 maart 2014 zesmaal 
hebben deelgenomen krijgen hun lidgeld terug-
gestort. De wandelingen worden steeds in groep 
afgestapt, “samen uit, samen thuis” is het motto,  
het tempo wordt aangepast aan de zwakste scha-
kel en de afstand bedraagt nooit meer dan 10 km! 
Voor info kan je altijd terecht bij Jack, tel. 0031 
613 4146 03 en bij Christ, tel. 03 315 07 01.  (rel)

Wandelingen 

Zondag 13 oktober: Trefpunt: Braspenning, 
Beukendreef in Wortel. Start om 14.00 uur. voor 
wandeling “Bootjesven” o.l.v. Marcel Vorssel-
mans (03 314 61 98)

Zondag 27 oktober: Trefpunt: P. De Bak, Et-
tense Baan 25 Rijsbergen. Start om 14.00 uur 
voor wandeling Pannenhoef o.l.v. Jef Braspen-
ning (0473 68 23 54)

Zondag 10 november: Trefpunt: Gemeente-
plein Meerle. Start om 14.00 uur voor wandeling 
“Kampweg” o.l.v. Jos Sprangers (03 315 83 64)

“Samen uit, samen thuis”  
met Wandelclub Markdal
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RAT
MEERSEL-DREEF - Er was eens …
Zo begint elk sprookje.
En wie gelooft er niet in sprookjes ?
U kent natuurlijk allemaal het sprookje van de "De Rattenvanger van Ha-
melen" van de gebroeders Grim.
Fanfare Voor Eer en Deugd met haar jeugdorkest en theatergroep On-
VoorZien brengen voor u de moderne versie van dit sprookje, genaamd 
RAT.
U wordt bij deze van harte uitgenodigd om het sprookje opnieuw te beleven.
Een eerste voorstelling op 7 juli heeft reeds vroeger plaats gevonden, dus 
die heeft u al gemist.
De tweede en laatste voorstelling gaat door op zondag 8 september om 14 
uur  in de speeltuin ‘Bij de Paters’ te Meersel-Dreef.  
De inkom is gratis, dus allen daarheen.  (BD/JJ)

Afscheid van de lagere school
MEERSEL-DREEF - Dinsdag 25 juni hielden de kinderen van het 6de 
leerjaar van 't Dreefke hun afscheidsbarbecue voor hun ouders, de kinde-
ren van het 5de en hun leerkrachten. 
Het begon met een mooie speech van hen, twee leuke sketches, zij gaven 
de meesters en de juffen een leuk zelfgemaakt bedankje, en toen was het 
tijd om aan tafel te gaan. 
Nadien mochten de kinderen spelen of in de disco, zodat het lerarenkorps 
en de ouders tijd hadden voor een gezellige babbel. 
Het was gewoon een geslaagde avond! 
Seyyid, Hannah, Collin, Josi, Bente en Jente gaan nu naar de "grote school", 
wij wensen hen superveel succes in het middelbaar!  (JJ)

Hannah, Josi en Bente gaven een muzikaal dansje ten beste.

Kunst in de St.-Luciakapel
MEERSEL-DREEF - Voor het eerst worden er in de Sint Lucia kapel 
meerdere tentoonstellingen per jaar gehouden.
Om de kapel zoveel mogelijk te gebruiken en aan zoveel mogelijk men-
sen de kans te geven om de kapel te bezichtigen/bewonderen, heeft het 
St. Luciacomité in het voorjaar besloten om, indien mogelijk, meerdere 
exposities van kunstenaars in de kapel te laten plaatsvinden.
Na de succesvolle en mooie expositie van schilderkunst door Rikke Kuijper 
in juni  2013, is het  in september de beurt aan Chris de Bie uit Meersel-
Dreef en Andre van Erk uit Zundert om een tentoonstelling van hun kunst-
werken in te richten in onze prachtige kapel.

Chris de Bie zal, naast enkele krijttekeningen en schilderijen in acrylverf, 
vooral  uit klei gebakken en nadien geglazuurde werken laten zien. 
Thuis in haar atelier geeft zij tegenwoordig ook workshops boetseren en 
bakken.

Andre van Erk, die sinds kort naast het tekenen ook is gaan schilderen, zal 
dus vooraal tekeningen en schilderijen tentoonstellen. 
Volgens velen valt zijn werk onder de noemer ‘naïeve kunst’. Hij heeft zijn 
stijl echter verder ontwikkeld en noemt deze ‘retro fantasie’.

Alles bij elkaar zal er weer veel te bewonderen zijn, en u wordt bij deze van 
harte uitgenodigd uit deze tentoonstelling te komen bezichtigen.

Rikke Kuijper en Chris de Bie in de de Sint Luciakapel, Meersel 24, 
te Meersel-Dreef.
Open in het weekends van  14 en 15 en 21 en22 september 2013, van 
14.00 uur tot 18.00 uur. 
De inkom is gratis. (CS/JJ) 

Jente, Seyyid en Collin brachten een mooi rapnummer.
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HET EERSTE BLAD
WAARAAN JE DENKT!

Reik mij de hand
MEERSEL-DREEF - Het missiecomité orga-
niseert voor de 37ste keer haar jaarlijkse actie 
“Reik mij de hand” op zaterdag 14 en zondag 
15 september 2013, steeds op het derde week-
end van de maand september.
Zoals steeds staat deze actie volledig in het te-
ken van de missiewerkingen die hun oorsprong 
vinden in  Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek.
Deze missiewerken zijn verspreid over meerdere 
landen, te weten: Guatemala, Pakistan, Rwanda, 
Congo, Kenia en Zuid-Afrika, waar nog altijd 
veel hulp  noodzakelijk is.
Op dit dorpsgebeuren treden diverse muziek-
kapellen op en heeft muziek en gezelligheid de 
boventoon, je kan vertoeven op het grote terras 
terwijl de kinderen gratis kunnen spelen in De 
Zevenster.
Op beide dagen is er tevens na elke H. Mis een 
bloemenverkoop aan de kerk, en ook de omha-
ling in de eucharistievieringen zal naar onze 
missionarissen gaan.
De rommelmarkt zal dit jaar doorgaan als een 
vrije rommelmarkt waar iedereen vrij zijn spullen 
mag verkopen mits betaling van standgeld (regle-
ment op aanvraag)  er zal verkoop zijn op zater-
dag 14 en zondag 15 september vanaf 10.00 uur.
Op zondag 15 september om 13.00 uur officiële 
opening met het hijsen van de Belgische en Ne-
derlandse vlag onder het spelen van de respec-
tievelijke volksliederen door onze fanfare “Voor 
Eer en Deugd”, gevolgd door toespraken van de 
desbetreffende Burgemeesters van beide zijden 
van de grens. Ook de pannenkoeken en wafels 
zijn elk jaar even lekker, op het buitenterras is 
het heerlijk vertoeven, en de tombola is weer rijk 
gevuld met mooie prijzen. 
Meer info is bekomen bij Jef Van Boxel op tel. 
0486.711.540 of e-mail reikmijdehand@sky-
net.be . 
Het missiecomité hoopt dan ook weer vele men-
sen te mogen ontmoeten op deze mooie dagen 
voor het goede doel. (JJ)

MEERSEL-DREEF - De kermisspelen waren 
dit jaar weer succesvol.
Het mooie weer zal daar natuurlijk ook wel 
weer voor iets tussen gezeten hebben.
Maar toch, elk der 5 gebuurten komt met een 
behoorlijk aantal deelnemers opzetten, en dat is 
al een verdienste op zich.

De juryleden van oud-Dreveniers moesten al-
les weer in goede banen leiden, en kweten zich 
weer behoorlijk van hun ondankbare taak van 
sereniteit en onafhankelijkheid.
's Maandags ging de wisselbeker naar het Gei-
teneinde, de rode lantaarn was voor het Hei-
einde.
Op dinsdag bracht elk der gebuurten, alsook het 

Het Geiteneinde viert haar overwinning met de Juryleden, verdiend of omgekocht, we zul-
len het nooit weten.

Heieinde won overtuigend op dinsdag met haar satire op de Fyra-trein.

Succesvolle kermisspelen 
zesde gebuurte van oud-Dreveniers, hun humo-
ristische kijk op de Dreefse maatschappij.
Meerdere gebuurten kwamen in aanmerking 
voor de hoofdprijs, maar uiteindelijk ging deze 
naar het Heieinde met hun verhaal over de Fy-
ra-trein.
De belangrijke sportiviteitsbeker verhuist voor 
een jaar naar het Moleneinde. 
Ook de BBQ, het zondagsterras, en het maan-
dagavondfeest van de KLJ kende een groot suc-
ces.
Een geslaagd kermisweekend onder een zomers 
zonnetje, meer moet dat zijn. 
Een bonte verzameling kermisfoto's zijn te 
bezichtigen op de fotopagina van de website 
www.meerseldreef.be . (JJ)
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Ganzenvenloop 
GALDER / MEERSEL-DREEF - Sportlief-
hebbers, opgelet, de Ganzenvenloop in Galder 
is terug van weggeweest.
Na twee jaar afwezigheid is de befaamde Gan-
zenvenloop nieuw leven ingeblazen. 
De Loopgroep Galder heeft de organisatie van 
dit bekende loopevenement overgenomen van 
de stichting die het 15 jaar lang organiseerde. 
In 2011 en 2012 kon de loop omwille van diverse 
redenen niet doorgaan, en dat werd alom als een 
gemis beschouwd. 
Aan de loopliefhebbers wordt geadviseerd om 
alvast de datum van zaterdag 14 september in 
de agenda te noteren. 
Het loopevenement is geschikt voor zowel jong 
als oud, mede omdat deelname mogelijk is over 
verschillende afstanden. 
De Ganzenvenloop is een prestatieloop voor 
kinderen, dames en heren, dat wil zeggen dat 
het resultaat ondergeschikt is aan de prestatie. 
Uitlopen is ook hier belangrijker dan winnen.
Dit jaar zal de loop doorgaan in een vernieuwd 
landelijk en bosrijk parcours. Start en finish vindt 
plaats bij gemeenschapshuis De Leeuwerik, St. 
Jacobstraat 1B, Galder (net over de grens bij 
Meersel-Dreef). Er is voldoende parkeergele-
genheid.
De inschrijvingen starten vanaf 12.30 uur en er 
zijn geen voorinschrijvingen mogelijk.
De kinderloop bestaat uit 2 afstanden nl. 500 
meter en 1000 meter. De start hiervan is om 
14.00 uur.
Het inschrijvingsgeld voor de kinderen bedraagt 
slechts 1 euro.
De prestatieloop van 3,3 km (1 ronde), 6,6 km (2 
ronden) of 10 km (3 ronden) start om 15.00 uur.
Het inschrijfgeld voor de prestatieloop bedraagt 
5 euro, ongeacht de gekozen afstand.
Deelname is op eigen risico.  Meer informatie kan 
u terugvinden op www.ganzenvenloop.nl. (JJ)

Apollonia kapel in ere hersteld

MEERSEL-DREEF -   Iedereen kent natuur-
lijk het Mariapark met haar grot en haar beel-
den van o.a. St. Antonius, Pater Pio en St. Fran-
ciscus.
Toch zijn er nog heel wat andere minder ge-
kende heiligen aanwezig in dit park. 
Een van hen is de H. Apollonia. 
In het jaar 249 ontstond er een verschrikkelijke 
vervolging van de Christenen in de stad Alexan-
dria. 
De H. Apollonia was één van hen die gedwon-
gen werd om haar geloof af te zweren en om 
een offer te brengen aan de heidense afgoden. 
Niets of niemand kon haar daartoe dwingen. 
Standvastig in haar geloof bleef ze weigeren. 
Daarop werden al haar tanden uitgerukt en 
verbrijzeld. Dit is dan ook de reden dat zij de 
patrones is van de tandartsen en wordt zij aan-
roepen door de mensen bij tandkwalen.
Zij bleef standvastig in haar geloofsovertuiging. 
Ze sleepten haar door de straten tot  buiten de 
stad, en dreigden haar levend te verbranden in-
dien ze Christus niet verloochende. 
De H. Apollonia antwoordde dat ze eerder be-
reid was de dood op de brandstapel te onder-
gaan dan haar geloof te verzaken. 
Zo doorstond zij voor haar geloof de martel-
dood. 
Enkele jaren geleden werd het beeld van de H. 
Apollonia uit het kapelletje in het park  gesto-
len. 
Intussen stond er tijdelijk een ander beeld, 
met de hoop ergens een nieuw beeld van de H. 
Apollonia te vinden. 

Nu wilde iemand, ter gelegenheid het gouden 
kloosterjubileum van Br. Xavier, een cadeau 
geven aan "den Broeder", maar wist niet goed 
waarmee hij de broeder een plezier kon doen.  
Tot dat iemand op het lumineus idee kwam 

om een beeld van de H. Apollonia aan hem te 
schenken.  
En zo gebeurde het.  
Dankzij de zoektocht van dhr. P. Gelens en 
het jubileumfeest van Br. Xavier, kwam de H. 
Apollonia terug in het park in haar kapelletje.  
Op vrijdag 12 juli na de avondviering heeft Pa-
ter Luc met een vijftiental mensen het kapelle-
tje opnieuw ingezegend en werd het beeld door 
de edelmoedige schenker  er in geplaatst. 
Moge de H. Apollonia een steun en sterkte we-
zen voor hen die met ernstige tandkwalen te 
kampen hebben. 
Haar  naamplaatje boven het beeldje ontbreekt 
nog, hopelijk volgt dit nog later, want dan is het 
weer echt compleet. (PL/JJ)

H. Apollonia is weer thuis in haar kapel-
letje, gelegen links van de ingang van de 
Mariagrot.

Zondag 8 september is het weer open Monu-
mentendag.
Ter gelegenheid hiervan komt Renze Ferwerda 
weer zingen in de tuin van de molen.
Hij treedt een aantal keren op tussen 12.00 uur 
en 18.00 uur.
Sinds april woont hij in Hoogstraten en geniet 
met volle teugen van het Vlaamse land.
Een aantal prachtige liedjes op zijn repertoire 
zullen zeker hierover gaan.

Tezelfdertijd is de molen uiteraard ook te bezich-
tigen en er zijn rondleidingen door de molenaar 
en een  molengids.
In de serre is weer de heerlijke koffie met huis-
gemaakte taart verkrijgbaar, natuurlijk ook een 
lekkere pint.
De molen zelf is geopend van 10.00 uur tot 
18.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.meerselmo-
len.be . (JJ)

Open Monumentendag   De Meerselmolen

Eén der raderen van de watermolen, te bezichtigen op zondag 8 september.
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MEERSEL-DREEF - 't Is een jaarlijks weder-
kerend fenomeen bij jonge ouders: 2 maanden 
vakantie en waar blijf je dan met je kinderen.
Sommigen regelen het via ouders, grootouders, 
buren, vrienden, en anderen nemen zelfs apart 
vakantie, want je kan je kinderen toch ook niet 
alleen thuislaten.
Enkele Dreefse ouders hebben daarom de handen 
in elkaar geslagen en een eigen kinderopvang 
opgericht, waarbij het complex van basisschool 
't Dreefke als opvangplaats dienst doet.
Deze 'gemelde opvang' gebeurt met toestem-
ming, goedkeuring en steun van het stadsbestuur.
Daarnaast waren er ook nog privésponsors no-
dig die het gehele financiële plaatje betaalbaar 
maakte.
De prijs van 15 euro per kind per dag is niet on-
overkomelijk, maar er worden wel geen fiscale 
attesten afgeleverd.
Voor de ouders is dit een perfecte oplossing in 
een moeilijke vakantieperiode. 
Of het voor de kinderen ook leuk is om tijdens de 
2 vakantiemaanden regelmatig met de schoolom-
geving te worden geconfronteerd, is natuurlijk 
weer een ander paar mouwen. (JJ)

Het vrachtwagentje met sponsors op de parkeerplaats van de school: het doel heiligt de 
middelen.

Mantelzorg
MEERSEL-DREEF - In Vlaanderen werd op 
23 juni de "Dag van de Mantelzorg" gevierd.
Op diverse locaties werden er door KVLV en de 
Landelijke Gilden rustbanken geplaatst, die sym-
bool staan voor de adempauze die mantelzorgers 
verdienen bij de ontbaatzuchtige verzorging van 
hulpbehoevende familieleden of vrienden.
In Meersel-Dreef werd de bestaande zitbank 
aan de ingang van de Mariagrot aangekleed 
door de plaatselijke KVLV en voorzien van een 
zitkussen.
Verder werd er ook een tekst aangebracht om 
duidelijk te maken wat de reden van deze bonte 
bedoening was.
Dit alles is een mooie waardering voor de 
600.000 mantelzorgers, die op vrijwillige basis 
zorg dragen voor zieke familieleden, buren en 
kennissen. (JJ)

Fotograaf Marcel Onincx geniet tijdens de 
warme kermisdagen van een zitpauze op de 
versierde bank van de KVLV.

Speeltuin opgeknapt
MERSEL-DREEF - De verkaveling Jan de 
Wysestraat is ondertussen bijna 20 jaar oud.
En dat zag je ook aan het speeltuintje dat aan 
het einde van de doodlopende straat was aan-
gebracht.
Het materiaal van de speeltoestellen had zijn 
beste tijd wel gehad.
Ondertussen werd een nieuw modern hoofd-
speeltoestel opgesteld, waarop je kan klimmen, 
glijden, hangen, enz.  
De buurt is er in elk geval heel blij mee.
De meeste kinderen van de Jan de Wysestraat 
zijn ondertussen echter al op die leeftijd geko-
men dat zij bijna zijn uitgegroeid hiervoor.
Het speelpleintje wacht dus op de kinderen van 
de nieuwe aanpalende woonverkaveling.  (JJ)

Het nieuwe speeltoestel: veilig en verzorgd, 
wachtend op kinderen.

Zomer Opvang kinderen
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Gemeentestraat 17

2322 - Minderhout

Tel. : 0475/66.92.77 Paul

Tel. : 0475/94.96.24 Chantal

info@love2heal.be

animalhealing@love4animals.be

 

www.love4animals.be          

www.love2heal.be

  Paranormaal genezers voor mens en dier

Paul Van Huffel - Chantal Greeve

Love 2 heal

Niet WEELDE, maar LIEFDE schept gezelligheid.

Meerse Marktseizoen eindigt met Boerenmarkt

MEER – Met de traditionele boerenmarkt komt 
er een einde aan het 21e marktseizoen in Meer.  
Het prachtige weer zorgde voor een reeks top-
markten en we kunnen alleen maar hopen dat de 
weergoden zich ook in september van hun beste 
kant laten zien.  De omgeving van het klooster ( 
zie foto ) blijft de perfecte locatie voor dit vijf-
maandelijks gebeuren.  

De afsluiter van 2013 is de Boerenmarkt op 
zondag 1 september.  Zoals steeds zijn De Lan-
delijke Gilde en de KVLV de drijvende krachten 
achter deze laatste markt.  Het stadsbestuur en 
Horeca Groot Hoogstraten keurden hun project 
in het kader van “Hoogstraten, Ambassadeur 
Vlaanderen Lekker Land” goed en daardoor 

wordt elke marktbezoeker verwend met het 
proeven van streekproducten.  Zoals steeds 
wordt deze Boerenmarkt geruggesteund door de 
Meerse Bloemenvrienden en de Aardbeikring, 
aan wiens stand de winnaars van de ballonwed-
strijd van juli hun prijs kunnen afhalen.   

De Landelijke Gilde en de KVLV bepalen voor 
een groot stuk het uitzicht van deze markt.  De 
nadruk ligt daarbij op de proeverij van de streek-
producten, maar er is ook animatie met optredens 
van fanfare De Eendracht en de Boerenkapel.  In 
de grote tent op het grasveld aan het klooster kan 
van 08.30 u tot 10.30 u een dorpsontbijt genut-
tigd worden voor 8 EUR, maar voor kinderen 
jonger dan twaalf is dat minder.  Inschrijven en 

Tweedehandsbeurs kinderartikelen
MEER – De Gezinsbond organiseert op zondag 20 oktober 2013 een tweedehandsbeurs van kinderkleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar. De 
tweedehandsbeurs heeft plaats van 11 tot 13 uur in de lagere school De Meerpaal.

Je wil kopen
Je kan terecht in de Lagere School van 11.tot 13 uur voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in 
diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kassa.

Je wil laten verkopen
Je moet vooraf inschrijven vanaf 14 september tot uitputting van de lijsten bij : 
Lea Jansen – Beulken 12 – Meer – 03/315.44.83 of 0484/33.47.63
Hier krijg je alle informatie en het reglement. Info via mail: marina.francken@live.be 
Inschrijven kost € 2,50 voor leden en € 4,- voor niet-leden.(lidkaart meebrengen)
Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen (8.30 – 9.30 ) en op te halen (15.00 u-15.30 u). Wij verzorgen de verkoop. (fh)

betalen voor het ontbijt kan tot zondag 25 augus-
tus bij Hans Kuijpers, Meerseweg 4 of Herman 
van Bergen, Terbeeksestraat 73.  

Op de speelplaats naast het klooster organiseert 
de Gezinsbond tijdens de markt de workshop 
“Fiets je vaardig!”  Niet enkel het kind wordt 
gewezen op verkeer en gedragsregels, maar ook 
de ouders.  De doelstelling is om de ouders te 
leren hoe ze hun kind kunnen helpen om veilig in 
het verkeer te fietsen.  Er zijn fietsen beschikbaar 
om het oefenparcours af te leggen.

In het klooster zelf kan je de “Expositie Kera-
miek en Fotografie 6x2” bezoeken.  

Zes fotografen volgden gedurende enkele maan-
den zes keramisten in een zoektocht naar schoon-
heid en identiteit.  Het resultaat van deze crea-
tieve zoektocht wordt tentoongesteld tijdens de 
Boerenmarkt in het klooster.  

In de Donckstraat, de kloosterdreef en op het 
zandplein speelt zich het marktgebeuren af zo-
als we dat kennen, met gratis standplaatsen 
voor elke hobbyist die iets tweedehands heeft 
aan te bieden.  De markt loopt van 09.00 u tot 
12.30 u, maar wie een goede plaats wilt, komt 
best wat vroeger. 

Voor meer informatie over deze Boerenmarkt, 
kan u terecht bij Jan Van Dun ( 03/3158451 ) 
of Jan Dufraing ( 03/3158680 ).  Of u kan eens 
kijken op de eigen website: www.meermarkt.be, 
waar heel wat informatie te vinden is. (Jd/red)
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MEER - Op zaterdag 29 juni organiseerde de wijk Donkakker een buurtfeest voor bewoners en ex-bewoners.
Er was veel volk, schoon weer, een hapje en een drankje en mooie een muzikale omlijsting door “The scattered lichts”, een ska groep 
uit Eindhoven. De ideale omstandigheden om fijne herinneringen op te halen, kortom het was aangenaam vertoeven in de Donkakker 
voor jong en oud en dus voor herhaling vatbaar (fh). 

MEER – Zondag 21 juli was de warmste 
dag van het jaar en dus een topdag voor De 
Mosten. Op zondag passeerden 3.511 be-
zoekers de kassa en maandag 22 juli waren 
er 2.578 bezoekers. Met die twee topdagen 
erbij overschreed De Mosten de kaap van 
30.000 bezoekers. Als ook augustus goed 
blijft moet het mogelijk om dit jaar beter 
te doen in 2012. Toen telde De Mosten iets 
meer dan 50.000 bezoekers. (fh) 

Wijkfeest Donkakker

3.511 bezoekers op één dag
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GOUD IN MEER
Felix Leemans en Ann Goetschalckx

MEER - Zes fotografen volgden gedurende en-
kele maanden zes keramisten in een zoektocht 
naar schoonheid en identiteit.
Yvonne Engelen volgde Liliane Maas
May Bolckmans volgde Els Rommens
Hilde Van Hool volgde Mit Rommens
Xavier Rombouts volgde Jeannine Verbreuken
Gilbert Schoofs volgde An Vermeiren
Marcel De Bruyn volgde Els Jacobs

Het resultaat van deze creatieve zoektocht 
wordt tentoongesteld tijdens de expositie  6x2 
in het Klooster in Meer, Donckstraat 13, op za-
terdag 31 augustus en zondag  1 september 
2013 van 10.00 tot 17.00 uur.
Voor meer info: Els Jacobs, meyvis.jacobs@
scarlet.be of Marcel De Bruyn, gabber@tele-
net.be (fh)

6 X 2 - Expositie 
keramiek en fotografie

Op 5 juni 2013 was het 50 jaar geleden dat Fe-
lix Leemans en Ann Goetschalckx elkaar het ja-
woord gaven. Zij hebben dit op 29 juni gevierd 
samen met familie, vrienden en buren.
Felix is geboren op 16 augustus 1941 als jong-
ste uit een rij van 10 (8 jongens en 2 meisjes).
Op zijn 16de is hij gaan werken bij steenbakkerij 
Desta tot aan zijn pensioen. Voor en na zijn uren 

MEER / HOOGSTRATEN – Met de geboorte van Tiebe Leenaerts, het zoontje van Steve 
Leenaerts die in Hoogstraten woont, is er in de familie een mannelijk viergeslacht. Tiebe 
is de kleinzoon van Jan Leenaerts uit Meer en een achterkleinkind van Jos Leenaerts ook 
uit Meer (fh).

Viergeslacht Leenaerts

bij den Desta hielp hij thuis met de aardbeien 
en augurken.
Ann is geboren op 24 oktober 1939. Zij had 5 
broers en 2 zussen. Zij heeft voornamelijk de taak 
van huisvrouw op zich genomen samen met de 
aardbei- en augurkenteelt.
Zij kregen samen 3 kinderen, Chris, Marc en Viv 
die elk ook voor 2 nakomelingen gezorgd hebben.

Na hun huwelijk hebben ze eerst even in Min-
derhout gewoond, daarna nog een paar jaar op de 
Driehoek in Meer om zich ten slotte definitief in 
de Bergenstraat in Meer te vestigen.

Felix en Ann genieten momenteel volop van hun  
pensioen en vullen hun dagen met  fietsen, reizen  
en daguitstapjes maken.(fs)



70   -   SEPTEMBER 2013   -   DE HOOGSTRAATSE MAAND

MEER

Muziekfeesten bij fanfare ‘De Eendracht’

MEER - Op zaterdag 21 september 2013 richt 
Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer in de Meerse 
parochiezaal,gelegen aan de Donckstraat, weer 
haar jaarlijkse muziekfeesten in.  Ook dit jaar 
hebben weer heel wat muziekverenigingen uit 
de streek hun deelname bevestigd zodat op-
nieuw een schitterend programma kan worden 
voorgeschoteld.  De aanvang van de concerten 
is voorzien om 13.45 uur en het einde omstreeks 
22.00 uur.
Hieronder vindt U het programma, waarin U vast 
en zeker uw gading zult vinden :
13.45 uur: Kon. Harmonie ‘Sint-Martinus’ -  
Halle-Kempen 
14.40 uur: Harmonie ‘De Volkswil’ – Turnhout 
15.35 uur: Kon. Accordeonclub ‘De Harmoni-
kavrienden’ – Arendonk 
16.30 uur: Kon. Harmonie ‘Takjes worden Boo-
men’ – Schilde 

17.25 uur: Fanfare ‘Broederband’ – Wechel-
derzande 
18.20 uur: Accordeonclub ‘Dansende Vingers’ 
– Lille 
19.15 uur: Kon. Harmonie-orkest ‘De Noorder-
zonen’ – Westmalle 
20.10 uur  Kon. Fanfare ‘De Heidegalm’ - 
Schoonbroek
21.05 uur: Kon. Fanfare ‘ De Lindegalm’  - Retie
Iedereen is van harte welkom op de muziekfees-
ten 2013.  De inkom is gratis. 

Fanfare ‘De Eendracht’ heeft in september een 
drukke maand.  Buiten de eigen muziekfeesten 
treden de muzikanten ondermeer nog op tijdens 
de Boerenmarkt in Meer op zondag 1 september 
en geven ze op zaterdagnamiddag 28 september  
een concert op de muziekfeesten van Fanfare 
Sint-Lucia in Loenhout. (ma)

MEER - De leden van Brassband Sinte-Rosalia 
uit Meer (Hoogstraten) dragen hun steentje bij 
aan het recycleren van gebruiksgoederen. Zij 
organiseren namelijk een grote rommelmarkt. 
Daarmee willen zij de kas van de vereniging stij-
ven voor het aankopen van nieuwe instrumenten 
en het opleiden van jonge muzikanten.
Tussen het materiaal dat na het opruimen van zol-
ders, kelders en oude woningen wordt verzameld, 
zitten soms ook waardevolle oude meubels,  land-
bouwwerktuigen, snuisterijen en siervoorwer-
pen. Daarom mag er gerust gesproken worden 
van antiek- en vlooienmarkt. Of bent u op zoek 
naar tweedehands materiaal voor het inrichten 
van een studentenkot? Loop eens binnen op de 
vlooienmarkt van Sinte-Rosalia! Het evenement 
vindt plaats op zaterdag 21 september in en om 
het lokaal van de muziekvereniging Zaal voor 
Kunst en Volk, Meerseweg 3 in Meer.
Voor de markt is de schitterende zaal uit de eer-
ste helft van de vorige eeuw volgestouwd met 
de schatten van op zolder. Bovendien staan er 
rondom de zaal een reeks tentjes opgesteld. Za-
terdag  21 september kan u van 8.30 tot 12 u. 
terecht om honderden geprijsde voorwerpen te 
kopen en de stukken die ‘s namiddags per opbod 
worden verkocht te bekijken en keuren. 
’s Middags stipt om 13.30 u. start dan de ei-
genlijke verkoop per opbod.  Alle genum-
merde stukken worden verkocht volgens het 
veilingsysteem, u komt dus zeker niet voor niets 
naar Meer. Ook als u niet onmiddellijk toe bent 
aan een misschien verrassende aankoop van een 
oude schat, bent u van harte welkom. De veiling 
is een attractie op zich en op het balkon van de 
oude zaal hebben de leden van Sinte-Rosalia een 
gezellig café ingericht.
Meer info bij voorzitter Jos Brosens, Franken-
berg 8A2, tel. 03 315 90 79, joseph.brosens2@
telenet.be bij Ad Godrie 014 72 43 10 of bij 
Wim van Mook 03 315 09 96. Zie ook: www.
rosalia-meer.be (fh)

Puffen op de ‘proefmarkt’ 
MEER – Er was een massa volk op de proef-
markt op zondag 4 augustus op de kloostersite 
en de Donckstraat in Meer. De bezoekers zoch-
ten, waar mogelijk een plaats onder de bomen 
van het klooster, om iets lekkers te nuttigen van 
een van de vele proefstandjes. Om 13 uur, bij 
het einde van de markt, zaten alle standhou-
ders door hun voorraad drank. (fh)

Antiek- en 
Vlooienmarkt in Meer
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MEER, gehucht GESTEL  –  Een oude ge-
meentebaan waarvan de doorgang al jaren dicht-
gegroeid was is nu weer open. Ben Tilburgs, 
die sinds kort in het grootouderlijk huis woont 
van de familie Tilburgs-Rommens nam zelf 
het initiatief. Het was op zich een rare situatie. 
Een weg die niet meer onderhouden wordt en 
dichtgroeit en mensen die dan als alternatief bij 
Tilburgs over de werft gaan lopen. Langsheen 
de wasdraad. Niet dat er veel mensen van deze 
doorgang gebruik maakten maar toch zag Ben 

de kans schoon om de oorspronkelijke doorgang 
en tevens het kapelleke in ere te herstellen. Ook 
de gemeente deed daarna haar duit in het zakje 
door met kiezelstenen het wegdek te fatsoeneren.  
Het resultaat mag gezien worden. 

Een wondermooie oude weg en kapelleke onder 
de loofbomen. Het bankje dat Ben er bij gezet 
heeft nodigt fietsers en wandelaars uit om even 
te verpozen. Je zit er met de rug naar de Speken-
loop en hebt zicht op het kapelleke. 

De buren van Gestelsestraat en Terbeeksestraat komen kijken naar het mooie kapelleke 
en de doorgang van de oude weg die door Ben Tilburgs (die met enige trots naar het ka-
pelleke lijkt te kijken) hersteld is. Er zullen ongetwijfeld heel was fietsers en wandelaars 
de weg lang hier vinden. Boven links: May Sterkens, Jan Tilburgs, Carine Vissers, Eddy 
Verschuren, Sus Verheyen, Annie Voeten, Cine Deckers, Ben Tilburgs.
Onder Links: Guy Bastijns, Jan Bastijns, Rene Vissers, Caroline Rommers, Jarne Tilburgs, 
Robine Tilburgs, Wendy Sambre. (ma)

MEER – De kleine Lucas Delcroix is op deze foto vier weken oud. Geboren op 10 mei 
2013 zorgt Lucas voor een viergeslacht in de familie. Papa Raf Delcroix is 37 jaar en 
woont te Achtel in Rijkevorsel.
Voke Louis Delcroix is er 61 jaar en Vovo Alfons Delcroix is 87 jaar. Zij wonen alle twee 
in de Maxburgdreef. Proficiat. (fh)

handwerken - naaigerei - breiwol
alle verstelwerken

Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout
Tel./Fax: 03 / 314.71.34

www.zigzag-naaiatelier.be 203

Viermaal Delcroix op een rij

Buren openen trage weg en knappen Kapelleke op Maria kapelleke  
uit dankbaarheid

Grootmoeder Caroline Tilburgs-Rommens weet 
te vertellen dat deze weg vroeger de hoofdweg 
was om van Gestel naar Meerdorp te gaan. 
Toen later, de Terbeeksestraat werd aangelegd 
is de gemeenteweg in onbruik geraakt maar hij 
is wel altijd blijven bestaan. Er liggen verderop 
nog verschillende huizen aan deze weg maar de 
naam is overal Terbeeksestraat. 

De weg komt iets voor de gemeenteschool op 
de Terbeeksestraat uit. Maar deze doorgang is 
nu niet meer toegankelijk. Een opschrift op het 
Mariakapelleke luidt  “O.L.V. Blijft Ons Be-
schermen” en herinnert aan oprichting. In 1945 
was dat, uit dankbaarheid dat de huizen gespaard 
bleven van de oorlog. Een terechte vrees in die 
tijd want enkele honderden meters verderop 
sloeg een vliegende bom genadeloos toe in de 
Terbeeksestraat. 

De buren konden de herstelwerkzaamheden ook 
best smaken. Op de zwoele zomeravond van 1 
augustus kwamen ze naar de kapel afgezakt om 
herstelwerkzaamheden te bewonderen, en voor 
de foto. Nu dit mooie hoekje klaar is om van te 
genieten zullen er ongetwijfeld meerdere pas-
santen op komen dagen, zegt Ben. Vooral zij 
die richting Meerdorp willen fietsen vinden hier 
een veiligere route dan verderop het onoverzich-
telijke kruispunt van de Gestelsestraat met de 
Terbeeksestraat. 

En de buren knikten en begonnen te buurten bij 
het kapelleke. Genietend van dit mooie hoekje. 
(ma)
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DIAMANT IN MINDERHOUT 
Irma Smits en Fons Martens

Je weet wel,

daar op de hoek in

HOOGSTRATEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten.   Tel 03 -314.52.49

www.kempimeubel.be

Zeg maar hoe je zitten wil

Een toevallige ontmoeting in 1953 en diamant 
vieren in 2013! Geen alledaagse gebeurtenis en 
de factor geluk mag je zeker niet wegdenken! 
Fons werd op 13 april 1929 in de Beemden ge-
boren in een gezin van elf kinderen en je kan wel 
raden dat al op jeugdige leeftijd de handen uit de 

mouwen moesten gestoken worden. Van jongsaf 
en heel zijn actieve loopbaan werd Fons gecon-
fronteerd met “hout” en dit vooral samen met zijn 
broers Jef en Adriaan. In de beginperiode en dan 
vooral in de zomer met het paard bomen uit de 
bossen sleuren en vervoeren naar de houtzage-

“Met de e-bike is het genieten geblazen!”
rij. In de winter werd de ploeg bovengehaald en 
volgde hard labeur in de bosontginning. 

Later zorgde gemotoriseerd vervoer voor het bo-
menvervoer naar Merksplas Kolonie, Van Erck 
in Minderhout en Foresco in Turnhout. In 1993 
vond Fons het welletjes en het pensioen wenkte. 
Irma’s roots liggen in Zoersel, op 13 december 
1931 kwam zij ter wereld in een gezin van vier, 
hielp thuis op de boerderij, ging nog enkele ja-
ren “dienen”, ontmoette Fons en op 6 juni 1953 
werd het huwelijk voltrokken. Ze vestigden zich 
in Minderhout, kregen vijf kinderen: twee jon-
gens (Herman/Merksplas, Guy (Wortel), drie 
meisjes (May/Oostmalle, Gerd/Minderhout, 
Agnes/Hoogstraten). 

Veertien kleinkinderen en zestien achterkleinkin-
deren vervolledigden de familie. Irma en Fons 
zitten nog comfortabel in hun vel en enkele ern-
stige ingrepen hebben hen niet klein gekregen. 
De tuin ligt er nog altijd piekfijn bij, de dieren-
tuin heeft wel aan eenheden ingeboet: nog drie 
kippen! Geen schapen meer en ezel “Lotje” heeft 
er ook het bijltje bij neergelegd. 

Elke week wordt de e-bike nog enkele keren van 
stal gehaald en daar kunnen ze intens van genie-
ten. Een gelukkig koppel en het ongeluksgetal 13 
mag je zeker als een geluksbrenger beschouwen: 
zij verjaren beiden op een 13de, hun dochter Ag-
nes werd op een 13de geboren evenals kleinkind 
Hanne! Fons en Irma, nog vele gelukkige jaren 
in de Desmedtstraat!  (rel)
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MINDERHOUT - Ook dit jaar ging de jeugd van fanfare De Marckezonen, voor het 27ste jaar op rij, op kamp. 
Nu trok men opnieuw naar Oosterhout, een mooie gemeente in Nederland.
Per dag twee repetities, drie activiteiten en drie maaltijden. Van bosspel tot dorpsspel en van  zwemmen tot een daguitstap naar de Efteling.
Het was een leuke bende: 28 leden, 5 leiders, 4 koks en 3 dirigenten. En, men repeteerde niet voor niets: op zondag kwamen de ouders luisteren naar 
een concertje van hun (b)engeltjes. Meteen het einde van een leuke week en op naar de Kuipfeesten, Minderhout Kermis en het volgende kamp... (fh)

Inzegening kruis 
kapel O.L.V 
van de Akker

MINDERHOUT – Twee jaar geleden werd de 
kapel van O.L.Vrouw van de Akker gerestau-
reerd en genieten iedere dag veel fietsers en wan-
delaars van de rust en de schoonheid van de kapel.
De leerlingen van het VITO zorgden voor dé 
afwerking. Ze maakten een nieuw torenkruis in 
smeedwerk. 

Op zaterdag 14 september om 18 uur gaat pastoor 
Bart Rombouts voor in een eucharistieviering. 
Aansluitend wordt het kruis ingezegend en op 
zijn plaats gezet. Het geheel wordt afgesloten 
met een drankje. Iedereen is welkom. (fh)

MINDERHOUT - Op woensdag 25 septem-
ber organiseren CM en KVLV Minderhout een 
infoavond “haal het beste uit je kind naar boven”
In elke zwangere buik begon het ooit: het dromen 
van en voor je kind. En ook al is je kind nu groter, 
nog droom je het beste: dat je kind het goed doet 
op school, vriendjes heeft en thuis aangenaam 
is in de omgang.
Maar regelmatig struikel je over dingen die an-
ders lopen: kwade buien, slechte schoolresultaten 
of ruzies thuis.
Het beste uit je kind naar boven halen, is je kind 
laten zijn wie het is: met zijn kwade buien of 
onhebbelijke momenten. Grenzen blijven nodig, 

maar alleen een kind dat werkelijk mag zijn wie 
het is, maakt verbinding met zijn eigen energie 
en leeft vanuit zijn talent.
Praktisch: ‘Haal het beste uit je kind naar boven’ 
op woensdag 25 september van 20 tot 22.30 uur 
in de parochiezaal, Koestraat te Minderhout. 
Gastspreker is Karin Machielsen van het trai-
ningshuis Veerkracht. Inkom 6 euro, 3 euro voor 
CM en KVLV-leden, 2 euro voor CM-leden met 
VT/OMNIO.
Een organisatie van CM dienst Gezondheidspro-
motie, CM-kern Hoogstraten en KVLV Minder-
hout. Info en inschrijven: 014 40 35 45 – www.
cm.be/rmt.inschrijven (fh)

Fanfarekamp 2013

Infoavond “Haal het beste uit je kind  
naar boven”
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EIKEN PLANKENVLOER

Groot Eyssel 39a, Meerle (België)
baan Meerle-Meer
Telefoon: 03.315.84.32
Fax: 03.315.03.99

VEROUDERDE VLOEREN
NATUURLIJKE LOOK
LEGKLAAR

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst
Ook voor de doe-het-zelvers

 Toonzaal open: MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG  ...................08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur
 Donderdag en zondag  GESLOTEN zaterdag ..................................................................................09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

0177

www. fonsmar tensp lankenv loeren.be

MINDERHOUT – De herfst hangt in de lucht 
en de wandelaars mogen stilaan terug de spieren 
een beetje opvrolijken. K.W.B.- Minderhout or-

Wandelzoektocht met… broodbuffet!

ganiseert op zondag 29 september een boeiende 
wandelzoektocht die openstaat voor groot en 
klein. Een familiegebeuren bij uitstek! Geen ki-

4 X 4 treffen
MINDERHOUT -  Ook dit jaar staat Rotary 
weer klaar om alle 4x4 rijders en sympathisan-
ten te ontvangen op zaterdag 7 en zondag  8 
september van 9 tot 22 uur. Op een gloed-
nieuw parcours zullen de 4x4 rijders zich weer 
ten volle kunnen uitleven. Bulten, gaten, steile 
hellingen, water, modder , alles is aanwezig om 
de 4x4 voertuigen weer tot het uiterste te testen.
Rotary staat klaar om alle 4x4-sympathisanten 
te ontvangen om op het terrein te genieten van 
een heerlijk MOSSELFESTIJN en allerhande 
snacks.

De opbrengst van het evenement wordt integraal 
gebruikt om tal van sociale projecten in de Kem-
pen, in België en in de wijde wereld een duwtje 
in de rug te geven. 
Dor uw aanwezigheid geeft dit 4x4 Treffen 
nieuwe kansen aan mensen overal in de wereld.
Met uw steun en sympathie wordt deze 17de 
editie weer een groot succes.
Plaats van het gebeuren zijn de Desta-terreinen, 
Goorkensdreef 1, 2322 Minderhout. (fh)

Pintje drinken en  gezellig “klapke” doen 
in de “Kuip! Meer moet dat toch niet zijn!

lometers afmalen met de blik op oneindig, want 
dan kom je pertinent bedrogen uit. Je ogen de 
kost geven luidt de boodschap om de herken-
ningspunten waar te nemen op het 3 km lange 
parcours. Een variatie van opdrachten kruist je 
weg: foto’s, raadsels, praktische proeven, vra-
gen oplossen…! De kinderen worden ingedeeld 
in twee groepen: kleuters en lagere school. Elke 
wandelaar ontvangt een antwoordblad en men 
vertrouwt op de eerlijkheid van de deelnemers. 
De moderne hulpmiddelen om internet te raad-
plegen worden niet geapprecieerd. Vanaf 12.30 
uur tot 14.30 uur kan je de start nemen in het PC 
en de prijsuitreiking is voorzien rond 18.00 uur. 
Na de wandeling blijf je nog rustig in het PC, 
want je wordt vergast op een gevarieerd brood-
buffet en dit is inbegrepen in de deelnameprijs. 
Kinderen (-12 jaar) van KWB-leden betalen 3 
euro, de volwassenen 5 euro. Ook niet-leden zijn 
welkom, die betalen dan wel iets meer. Kinde-
ren (-12 jaar) 5 euro en de volwassenen 7 euro! 
Info: Steve Van Dun, tel. 03 314 29 49; Luc 
Herthogs, tel. 03 314 74 21.  (rel)

Ambiance in de “Kuip”

MINDERHOUT – De Kuipfeesten mogen toch 
stilaan een begrip genoemd worden in Minder-
hout en de Koninklijke Fanfare De Marckezonen 
slaagt er telkens in om een gevarieerd programma 
met live muziek voor te schotelen. Voor de 12de 
keer reeds! Een paar keer volledig uitgeregend, 
de organisatoren zonk de moed in de schoenen, 
maar men zette door en met succes. De weergo-
den blijven natuurlijk het heikele punt. Tropi-
sche temperaturen de week voordien en je kan 
de ongerustheid van de inrichters wel begrijpen, 
want onweer is dan gewoonlijk niet veraf. Don-
derdag 8 augustus geen vuiltje aan de lucht. Veel 
volk, iedereen met de lach op het gezicht en de 
live muziek van de rockers van  coverband “The 
Jack” zorgde voor een prettige ambiance. Op 
donderdag 15 augustus opnieuw een stralende 
dag en was het weer genieten geblazen van het 
optreden van het Minderhoutse talent Jens Broes 
en de coverband Six on Fire.  (rel)
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KWB  Wandelzoektocht

MINDERHOUT – Op zondag 29 september or-
ganiseert KWB een wandelzoektocht voor groot 
en klein. Tijdens een gezonde wandeling moet u 
op zoek  gaan naar visuele herkenningspunten. 
De kinderen worden ingedeeld in twee groepen: 
kleuterklas en lagere school. De opdrachten kun-
nen variëren van foto’s zoeken, vragen oplossen, 
raadsels, praktische opdrachten, in volgorde 
rangschikken, enz…

Je kan vertrekken vanaf 12.30 tot 14.30 uur in de 
kleine zaal van het parochiecentrum. De prijsuit-
reiking is voorzien rond 18 uur. 
Noteer deze zondagnamiddag 29 september 
alvast als KWB-activiteit. Een verkwikkende 
wandeling met het ganse gezin.  Alle kinderen 
hebben prijs en ook de voor beste volwassenen 
zijn er prijzen voorzien.  Na de wandeling, die 
3,2 km bedraagt, krijg je ook een uitgebreid vers 
broodbuffet. Verscheidenheid van vers brood met 
kaas en vers beleg, confituur en choco worden 
dan aangeboden. Verse koffie en thee à volonté.
Deelnameprijs: KWB leden betalen 5 euro, hun 
kinderen jonger dan 12 3 euro. Niet KWB leden 
7 euro, hun kinderen 5 euro.

Opgelet: in deze prijs is een heerlijk broodbuffet 
inbegrepen. Aarzel niet om nog eens een zoek-
tocht van de KWB mee te doen want dit gebeurt 
niet elk jaar. 
Voor meer informatie: Steve Van Dun, 03 
314.29.49 of Luc Herthogs, 03/314.74.21 (pd)

MINDERHOUT - Zoals menig attent bezoeker 
al opmerkte, is heden ten dage een kunstwerk te 
aanschouwen op ons containerpark. Een bekend 
tafereel! Het is dan ook niets minder dan ons ei-
gen oude stadhuis van Hoogstraten.
Na een lange tocht over het terrein belandde het 
aan de weegbrug.
Veelvuldig passeerden biedingen de revue, “of 

Mini-expositie containerpark Hoogstraten…

dit werk te koop was?”, 5, 10, 15,zelfs 100euro 
had iemand veil… Maar dit werk was en is nog 
steeds niet te koop! Het was al na de eerste re-
acties beslist, dit werk zou permanent aan onze 
nieuwe weegbrug blijven! 

Het kunstwerk is dan ook van een bekende Hoog-
stratenaar: Jef Versmissen. (lvr)
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HVV behaalt 1ste punt in 2de nationale
In de 2de wedstrijd van de competitie leverde 
HVV op het veld van Eendracht Aalst een zeer 
degelijke prestatie. Nadat ze zich thuis hadden 
laten aftroeven door Virton moesten de spelers 
constateren dat ze veel scherper moesten zijn. De 
openingswedstrijd thuis was een echte opdoffer. 
Het werd 0-3 en dan volgde de verplaatsing naar 
Eendracht Aalst, toch één van de titelpretenden-
ten. Het zou moeilijk zijn om daar iets te halen 
en dan stond men tot september met een nul op 
zes achteraan gerangschikt. Want na de eerste 2 
competitiewedstrijden volgden 2 weekends met 
bekerwedstrijden. 
Hoogstraten had zijn les geleerd, zette een goede 
organisatie neer en domineerde de eerste helft. 
Traoré maakte 0-1en HVV had lang uitzicht op 
3 punten. Een kwartier voor tijd werd toch de 
gelijkmaker opgetekend. Ondanks dit tegendoel-
punt heerste er algemene tevredenheid omdat 
het eerste puntje behaald werd en vooral omdat 
de ervaring werd opgedaan het niveau van 2de 
nationale aan te kunnen.

Voorbereiding
In de voorbereiding van het seizoen werd vlot 
van Rapid Leest gewonnen met 0 – 5. 

De volgende wedstrijden werden verloren met 
het kleinste verschil, tegen St. Lenaerts met 
1 – 0 en tegen NAC Breda ook met 1 – 0. Bij 
deze laatste oefenwedstrijd konden de suppor-
ters voor de eerste maal kennis maken met de 
nieuwe aanwinsten Traoré en Salou tijdens de 
familiedag van Minderhout VV. De oefenmatch 
tegen onze buren uit Zwarte Leeuw eindigde op 
2-5. De eerste helft verliep nog gelijk opgaand, 
maar in de tweede helft nam HVV vlot afstand 
met mooie treffers van Salou, Traore, Tilburgs en 
Roy en Glenn Van der Linden. En ook de laatste 
voorbereidingswedstrijd op het nieuwe seizoen 
werd gewonnen met 2-1 tegen de beloften van 
RSC Anderlecht. Beide doelpunten werden ge-
scoord door Roy Van der Linden.

Kern - transfers
Bijna de volledige kern, die kampioen speelde 
met 10 punten voorsprong, bleef de club trouw. 
Een voordeel, want nieuwe spelers moeten zich 
altijd aanpassen. Toch moesten er versterkin-
gen komen. 

Jorne Segers (25-11-93) kwam over van KFC 
Turnhout. Robin De Feyter (°25.02.1993), een 

20-jarige belofte van Club Brugge en woonachtig 
te Halle-Zoersel is een opkomende rechtsachter 
met voetballend vermogen. 

Op zoek naar een spits ter vervanging van Dirk 
Mathyssen en versterking voor 2de nationale 
begon iedereen stilaan ongerust te worden. Van 
de concurrentie lazen we wekelijks, of bijna 
dagelijks dat ze zich versterkten, maar specta-
culair nieuws bij HVV bleef uit. Nadat de trai-
ningen werden opgestart en er een (voorlopige) 
ploegfoto werd genomen, kwam er toch verheu-
gend nieuws.  HVV heeft spits Moussa Traoré 
(°19.04.1990), ex-speler van Standard Luik en 
SV Zulte Waregem, aangeworven, en 3 dagen la-
ter kwam de spits Ibrahim Salou (°29.05.1979), 
ex-speler van onder meer SV Zulte Waregem en 
Club Brugge, er bij. Deze laatste maakt ooit nog 
het mooie weer bij Turnhout. (RB)

De (voorlopige) ploegfoto 2013 - 2014
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Promotie is duur voor Hoogstraten VV 
Voor de eerste keer in de clubgeschiedenis speelt Hoogstraten VV in tweede nationale. Maar 
aan dat succes hangt ook een stevig prijskaartje van 400.000 euro nieuwe investeringen vast.

Omdat de club nog nooit zo hoog heeft gespeeld, 
waren er heel wat investeringen nodig.  Het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken legt een aantal 
veiligheidsmaatregelen op. Er moesten extra lo-
kalen komen voor de politie en voor de EHBO-
post. Men moest op zoek gaan naar stewards. 
Er waren extra securitymaatregelen. Een veilig-
heidsverantwoordelijke moest worden aange-
duid die een scholing diende te volgen. Camera’s 
moesten worden geïnstalleerd. Er kwamen nieu-
we nooduitgangen, een gescheiden inkom voor 
de supporters en veiligere, gescheiden staantri-
bunes. Maar ook de voetbalbond zelf heeft eisen 
gesteld voor de nieuwe tweedeklasser. Een duur 
toestel om tickets te registreren moest worden 
aangeschaft. De stadionverlichting moest wor-
den aangepast tot een capaciteit van 400 lux. Er 
moeten minimum 750 zitplaatsen zijn zodat er 
een extra tribune geplaatst moet worden van 350 
plaatsen en het stadion moet 3000 toeschouwers 
kunnen ontvangen. En nog veel meer. De pro-
motie kost de club 300.000 tot 400.000 euro. 

Daarbij diende men uiteraard ook te denken aan 
het sportieve. Een reeks hoger moet men niet be-
ginnen met een verzwakte ploeg. Nee, de ploeg 
diende versterkt te worden. 
Gelukkig kon men rekenen op de hulp van de 
stad, die ook bekommerd was over de veiligheid 
en die inzag dat HVV het slachtoffer werd van 
zijn eigen succesvolle beleid. 

Persbericht: Stad Hoogstraten 
zet in op veilige wedstrijden  

(de volledige perstekst kan je lezen op onze web-
site www.demaand.be )

Het stadsbestuur is fier op de prestaties die HVV 
afgelopen seizoen neerzette. Een promovering 
naar 2de klasse betekent een extra uithangbord 
voor Hoogstraten.  Anderzijds is het besef groot 
dat de uitdagingen op het vlak van management 
van de club, organisatie van de jeugdwerking, 
infrastructuur en veiligheid zeer groot zijn. Voor 
het stadsbestuur is de veiligheid in en rondom het 
stadion van prioritair belang. Zij zal de club dan 
ook ondersteuning bieden bij het nemen van de 
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

Vanuit de Belgische voetbalwet en de Belgi-
sche voetbalbond worden extra voorwaarden 
opgelegd, zowel op het vlak van in te zetten 
veiligheidsmanschappen, als op het vlak van 
infrastructuur. In overleg met de FOD-binnen-
landse zaken, de burgemeester, de lokale politie, 
brandweer en HVV is besproken welke  nood-
zakelijke investeringen en afspraken er dienen 
gemaakt te worden. 

Bij elke wedstrijd dienen twee spotters vanuit 
de politie aanwezig te zijn, niettegenstaande dat 
HVV een zeer positieve en sportieve suppor-
tersploeg heeft. Bij risicowedstrijden is er een 
verhoogde inzet en paraatheid van de lokale en 
federale politie en de brandweer. Onder normale 
omstandigheden betekent dit een verhoogde in-
zet van manschappen met een extra kostenplaatje 
van ongeveer 70.000 euro voor de politiezone 
Noorderkempen en brandweer Hoogstraten. 
Naast deze professionele manschappen zet HVV 
nog een 10 tot 20-tal opgeleide stewards in. 
Vanuit HVV is er een voetbalraad opgestart in 
samenwerking met de burgemeester, brandweer 
en politie. Zij zullen instaan voor de tussentijdse 
evaluaties, zodat er kort op de bal gespeeld kan 
worden indien nodig.
Ook zijn er infrastructurele voorwaarden op het 
vlak van veiligheid en ‘comfort’. Het stadion 
dient ingericht te worden met 3000 plaatsen, 
extra verlichting tot 400 lux, ticketautomaat, 
opstelplaats TV-camera’s,…

Om een goed overzicht te hebben over het hele 
stadion is het verplicht om camera’s te installeren 
die kunnen inzoomen zodat eventuele amokma-
kers getraceerd kunnen worden, alsook dient er 
een commandopost en EHBO-ruimte voorzien 
te worden. Om eventuele elektriciteitspannes 
te overbruggen moeten extra stroomgroepen 
voorzien zijn.

De extra kosten verbonden aan de opgelegde 
veiligheidsmaatregelen werden geraamd op 
80.000-100.000 euro.  Voor het stadsbestuur is 
de veiligheid in en buiten het stadion cruciaal. 
Daarom stelt het college van burgemeester en 
schepenen voor dat de stad de nodige onder-
steuning biedt op het vlak van infrastructurele 
veiligheidsmaatregelen. 

De stad betoelaagt enerzijds de camera’s, ge-
neratoren en containers voor de commandopost 
en de EHBO-post.  De stad zal deze roerende 
goederen als eigenaar ter beschikking stellen 
van HVV. Dit geeft de stad de mogelijkheid 
om deze roerende goederen, indien dit nodig en 
wenselijk zou zijn, ook op andere plaatsen in te 
zetten. Anderzijds kunnen de extra investeringen 
in veiligheidsmaatregelen zoals vluchtpoorten, 
afsluitingen, balustrades e.d. betoelaagd worden 
op voorlegging van facturen.

De totale maximum toelage die in rekening ge-
bracht kan worden bedraagt 100.000 Euro.
Wat de andere infrastructurele investeringen be-
treft, die eventueel voortvloeien uit de voetbalwet 
en de voetbalbond wenst het stadsbestuur geen 
financiële input te voorzien. 

Wel verwijst het stadsbestuur hiervoor graag 
naar de mogelijkheid om een renteloze lening 
van 125.000 euro aan te vragen bij de stad. (rb)

Een nieuw beeld bij de thuiswedstrijden. De meeste wedstrijden zullen volledig en recht-
streeks uitgezonden worden op Belgacom 11.
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In het voorjaar van 2013 organiseerde Shindo-Ryu (Karate en Ju-Jitsu) 
een jeugdclubkampioenschap in de parochiezaal van Minderhout. Tege-
lijkertijd maakte men van de gelegenheid gebruik om een spectaculaire 
ju-jitsu demonstratie te houden met daarbij aansluitend een barbecue voor 
de leden, ouders en vrienden. Dit jeugdkampioenschap omvat twee delen, 
nl. kata (stijloefening) waar men alleen een karatevorm met verschillende 
technieken zo perfect mogelijk moet uitvoeren en kumite (vrij gevecht) 
waar men een tegenstander het leven zo zuur mogelijk maakt.
Van deze gelegenheid maakten de leden en het bondsbestuur ook gebruik 
om Olivier De Pryck in de bloemetjes te zetten voor zijn 25 jaar onverdro-
ten actief bezig zijn met gevechtsporten. Er was een mooi fotoboek waarin 
een overzicht van zijn 25-jarige carrière! Karate en ju-jitsu zijn belangrijke 
elementen in Oliviers leven! Karate betekent lege (Kara) hand (te). Een 
manier om zich te verdedigen zonder wapens en waarin alle lichaamsdelen 
doeltreffend worden ingezet om zich te verdedigen. Een verdedigingsmid-
del is het echter niet alleen, het is ook een vorm van lichaamscultuur.en een 
uitstekend middel om de persoonlijkheid te ontwikkelen, zowel lichamelijk 
als geestelijk! Ju-jitsu, een ander verdedigingsmiddel, betekent “zachte 
hand”. Het is een technische verdedigingstak waarmee men een aanvaller 
in een paar seconden kan controleren en uitschakelen.

Trainingen
Interesse in zelfverdediging?  De lessen worden gegeven voor mannen, 
vrouwen en kinderen vanaf 10 jaar en dit door ervaren trainers. In de club 
vind je een vriendschappelijke, niet-competitieve sfeer terug. Geen reden 
voor plankenkoorts! Trek gerust de deur eens open tijdens de oefenses-
sies en je kan gratis 3 proeflessen van elke sport volgen. Tijdens het hele 
seizoen (september tot en met juni) kan je inschrijven.

Shindo-Ryu: bloemen voor Olivier De Pryck!

Deelnemers jeugdbeker 2013: boven v.l.n.r. Niels Verschueren, Didier Goossens, Nick Van Dun, Elie Van Oerle, Yana Vermeiren, Niels 
Vermeiren, Paul Verschueren, Olivier De Pryck
Onder v.l.n.r. Glenn Voeten, Yannick Mastbooms, Michael Kaethoven, Youssef Elmghany, Lies Vermeiren, Hanne Peeters, Hanne Ver-
meiren, Kelly Lambrechts

Viering Olivier 25 jaar actief! V.l.n.r. Paul Verschueren (clubsecre-
taris), Olivier De Pryck, Pierre Goetelen (bondsvoorzitter), Nuno 
Delgado (hoofdscheidsrechter bond) en onderaan Tess De Pryck 
(l.) en Manon De Pryck (r.)

En de trainingen, waar vinden die plaats? Op maandag (19.30 uur – 21.00 
uur: karate) en op dinsdag (19.30 uur – 21.30 uur: ju-jitsu) in de sportzaal 
van basisschool “Scharrel” in Minderhout. Op donderdag (19.15 uur – 
20.45 uur:karate) en ook donderdag (20.45 uur – 22.00 uur) in de dojo in 
de Indoor Tennis Achtelsestraat in Hoogstraten. Raadpleeg zeker website 
www.shindo-ryu.net !  (rel)
Info: clubverantwoordelijke Olivier De Pryck, GSM 0473/43 56 96
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De beloften van Minderhout tegen NAC Breda

Familiedag bij Minderhout VV

MINDERHOUT – Voor de opening van het 
voetbalseizoen ontving MVV de buren uit Hoog-
straten en de Nederlandse eredivisieclub NAC 
uit Breda. Het werd een echt voetbalfeest en er 
werd gedacht aan groot en klein.
Samen met Eredivisieclub NAC Breda en Twee-
deklasser Hoogstraten heeft Minderhout VV  een 
geweldige voetbalhappening mogen beleven op 
zaterdag 20 juli. Een kleine1000 voetballiefheb-
bers hebben er van genoten.

De mini Open Dag begon met een Kids-happe-
ning met kids-activiteiten zoals springkussens 
en pannakooien. Daarna was er een voetbalcli-
nic o.l.v. jeugdtrainers NAC Breda en daarna een 
signeer- en fotosessie met de profspelers zoals 
o.a. Lurling, Amoah en Swerts. Nadien volgde 
een wedstrijd tussen Hoogstraten VV en het 1ste 
elftal van NAC en in de late namiddag speelde 
Minderhout VV een wedstrijd tegen de beloften 
van de Bredase ploeg.

Hoogstraten VV – NAC Breda 
0 – 1 
14 uur - Het enige doelpunt van de wedstrijd 
kwam van de voeten van Mounir el Allouchi. 
Na een prima dieptepass van Anouar Hadouir 
lobte de middenvelder de bal over doelman Ben 
van Bael.  Deze wedstrijd was extra interessant 
omdat Hoogstraten voor het eerst uitpakte met 
zijn nieuwe spitsen. Bij de promotie naar 2de na-
tionale ging men op zoek naar een nieuwe spits 
ter vervanging van Dirk Mathijssen. Ibrahim 
Salou (ex-Zult Waregem en ex-Club Brugge) 
en Moussa Traoré ( ex-Standard en ex- Zulte 

Waregem) maakten hun debuut bij Hoogstraten. 
Salou joeg een bal tegen de lat en Traoré miste 
een strafschop. De wedstrijd werd geleid door 
scheidsrechter Wim Smet (1ste klasse).

Minderhout VV – NAC Breda 
beloften 1 - 4
16.30 uur - Ook de beloften van NAC waren een 
maatje te groot voor Minderhout dat zich, na hun 
promotie,  opmaakt voor een competitie in  2de 
provinciale. NAC kwam op voorsprong maar 
Jens Leenaerts wist op fraaie wijze de stand op 
1-1 te brengen. In de tweede helft bleek echter 
het verschil tussen de ploegen duidelijker.  De 
eindstand werd bepaald op 1-4 in het voordeel 
van NAC. (RB)

Voetbalkamp op Minderhout VV
107 kinderen op voetbalstage op de mooie ac-
commodatie van MVV. Verdeeld in kleine groep-
jes bekwaamden ze zich onder leiding van 9 ge-
diplomeerde trainers. Sander De Bruyn kijkt er 
tevreden op terug.

Sander De Bruyn is leraar L.O. en leerkracht van 
Scharrel, de basisschool van Minderhout. Hij had 
zelf in het verleden voetbalkampen meegedaan 
met Frank Belmans. Hij haalde dit jaar opnieuw 
Progress Sports VZW naar Minderhout (http://
www.progresssports.com).  

Tijdens elke schoolvakantie biedt Progress 
Sports verschillende voetbalstages aan met ge-
diplomeerde voetbalcoaches. Techniekoefenin-
gen, coördinatieoefeningen, duels 1 tegen 1, af-
werkvormen enz. Onder de trainers o.a. ex-prof 
Bram Criel en Hayko Melkonian die bij Antwerp 
de U9 en U7 traint. 

Voetballertjes van 5 tot 14 jaar worden verdeeld 
per leeftijd. De ouders brengen de kinderen ’s 
morgens tegen 9u00 en komen ze ’s avonds 
ophalen om 16u30 en dit gedurende 3 dagen. 

’s Middags komt er een traiteur langs. Dit jaar 
werd het record verbroken met 107 deelnemers. 
Het bewijst de goede mentaliteit van de jeugd uit 

Salou en Traorè

onze regio en de kwaliteit van de organisatoren. 
Wegens het groot succes zal dit volgend jaar ze-
ker herhaald worden. (RB)
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Jonge voetballer uit Minderhout naar AC Milan
Mats Lauryssen, een pittig en vinnig kereltje, 
mag met zijn papa en mama voor enkele dagen 
naar het grote AC Milan. Mats is 10 jaar oud en 
is de kleinzoon van Jos Lauryssen van Selexion 
Electro in Minderhout. Hij schreef zich in voor 
een voetbalkamp in Breda. Samen met 2 andere 
getalenteerde voetballertjes werd hij verkozen uit 
170 deelnemers om op stage te gaan naar Italië. 
Hij mag er deelnemen aan een training, mag een 
tornooi meespelen en een wedstrijd bezoeken van 
het eerste elftal van AC Milan met o.a. Robinho 
en Mario Balotelli. Mats weet nog niet wanneer, 
maar hij ziet het helemaal zitten. Hij begon te 
voetballen in Minderhout en speelt nu bij U11 
van Hoogstraten VV. (RB)

Mats Lauryssen (midden) mag samen met twee andere jonge voetballertjes enkele dagen 
naar AC Milaan

Minderhout VV

Wedstrijden

Zaterdag 31 augustus
18.00 uur Minderhout VV – KSK Kasterlee
Zondag 8 september
15.00 uur Vlimmeren Sport – Minderhout VV
Zondag 15 september
15.00 uur Minderhout VV – KAC Olen
Zondag 22 september
15.00 uur Verbr.Balen – Minderhout VV
Zondag 29 september
15.00 uur Minderhout VV – Gooreind KVV

KFC Meerle

Wedstrijden

Zondag 1 september
15.00 uur FC Merksem – KFC Meerle
Zaterdag 7 september
18.00 uur KFC Meerle – Schoten SK
Zondag 15 september
15.00 uur Mariaburg – KFC Meerle
Zondag 22 september
15.00 uur KFC Meerle – Oud Turnhout
Zondag 29 september
15.00 uur Ekeren FC – KFC Meerle

KFC Meer

Wedstrijden

Zondag 1 september
15.00 uur Schoten SK – KFC Meer
Zondag 8 september
15.00 uur KFC Meer – Mariaburg
Zondag 15 september
15.00 uur Oud Turnhout – KFC Meer
Zondag 22 september
15.00 uur KFC Meer – Ekeren FC
Zondag 29 september
15.00 uur Weelde SK – KFC Meer

KVNA Wortel
In het tussenseizoen heeft KVNA Wortel met 
zeer veel verdriet afscheid genomen van Gust 
Braspenning een aangenaam, trouw en hardwer-
kend bestuurslid.  Gust stond altijd klaar voor alle 
werkzaamheden, die in een voetbalclub nodig 
zijn. De Wortelse voetbalgemeenschap zal Gust 
erg missen maar vooral voor zijn echtgenote en 
zijn drie zonen is het verlies onherstelbaar.

In de beker- en oefenwedstrijden werd vlot ge-
scoord. Hopelijk werkt de doelpuntenmachine 
ook verder in de competitie.  

De wedstrijden:

Zaterdag 31 augustus
20.00 u Stabroek - KVNA Wortel 
Zondag 8 september
15.00 u KVNA Wortel - Wechelderzande
Zondag 15 september
15.00 u Brecht - KVNA Wortel
Zondag 22 september
15.00 u KVNA Wortel - Heibos
Zondag 29 september
15.00 u Essen - KVNA Wortel (frbr)

KVNA Wortel wint Beker Van Aperen
Dinsdag 13 augustus won VNA Wortel de ‘Beker Arnold Van Aperen’ in een oefentornooi 
waaraan ook FC Meerle, Minderhout VV en FC Meer aan deelnamen. Wortel won zijn 
twee wedstrijden telkens met twee doelpunten verschil.
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Heleen Adams Belgisch Beloftenkampioen kwarttriatlon
MINDERHOUT - Heleen Adams is een 20-jarige beloftevolle triatlete 
uit Minderhout. Sinds enkele jaren maakt zij deel uit van het topsport-
team van de Antwerpse triatlonclub Atriac waar ze begeleid wordt door 
topsporttrainer Lander Dircken. Sinds dit jaar is ze ook lid van het triat-
lonteam Hagen in Duitsland, waarmee ze deelneemt in de 1ste divisie van 
de Duitse Bundesliga. Naast een druk sportief leven studeert Heleen aan 
de KU Leuven Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. Een 
leven vol sport dus.

Op 30 juni beleefde Heleen het hoogtepunt van haar sportieve carrière door 
in Brasschaat Belgisch kampioen te worden op de Olympische afstand bij 
de beloften (19-23 jaar). Zij moest hiervoor 1500m zwemmen, 40km fiet-
sen en 10km lopen. Na een matig zwemnummer kwam ze in een sterke 
fietsgroep terecht waardoor ze tijd kon terug nemen op haar voornaamste 
concurrentes. Dankzij ook een sterk loopnummer kon ze de andere beloftes 
vrij gemakkelijk achter zich laten en als eerste van haar leeftijdscategorie 
over de meet lopen.  Ze finishte uiteindelijk na  2u12’. Hiermee eindigde ze 
ook op een knappe 7de plaats overall. Hoewel gehoopt werd op een podium-
plaats was de zege in Brasschaat geen complete verrassing want een week 
eerder won Heleen ook al de sterk bezette sprinttriatlon van Antwerpen.
Haar tot nog toe succesvolle triatlonseizoen  begon eigenlijk al in mei op 
het Belgisch kampioenschap ploegentriatlon, waar ze in Doornik  vice-
kampioen werd samen met haar teamgenoten: olympiër Katrien Verstuyft 
(Londen 2012), Amy Wolfe en jong talent Lore Muys. Daarna volgde 
nog een zilveren medaille op het BK teamrelay in Zwevegem, een aflos-
singswedstrijd tussen clubteams waarbij 4 leden (2 dames en 2 heren) van 
dezelfde club elkaar aflossen na een 1/16 triatlon. Bij een ploegentriatlon 
daarentegen starten en finishen de teamleden samen. 

Na de twee BK’s volgden nog de kwarttriatlon van Meetria waar Heleen 
knap  3de  werd (1ste belofte), de kwarttriatlon van Kortrijk waar ze als 
5de  dame finishte (1ste belofte) en de pittige sprinttriatlon van  Eupen 
waar ze als 2de dame finishte (1ste belofte). Verder staan dit jaar nog op 
haar programma : de Sterke Peer-triatlon in Wuustwezel, de kwarttriatlon 
van Izegem, een sprinttriatlon in Hannover  die deel uitmaakt van de Duitse 
Bundesliga en de kwarttriatlon van Mechelen.
Wij wensen Heleen nog veel succes in haar verdere sportieve loopbaan. 
(Jan Adams)

Nationale titel bij de Masters voor Jan Vlamings 

Na een succesvol indoorseizoen met een na-
tionale titel op de 60 meter horden en een 5e 
plaats op het Europees Kampioenschap, zette 
Jan Vlamings ook het zomerseizoen sterk in met 
de nationale titel bij de masters M55 op de 100 
meter horden gelopen in Sint Niklaas op 16 juni.
Omdat deelname op het Wereldkampioenschap 
in Brazilië niet haalbaar was, is het belangrijkste 
doel van het zomerseizoen daarmee al bereikt, 
volgt nog het kampioenschap van Vlaanderen 
eind september.
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Handboog – Kampioenschap en bekerschieting bij Vrede en Eendracht 

MINDERHOUT - Op zondag 4 augustus heeft 
Vrede en Eendracht Castelré het kampioenschap 
en de bekerschieting van de K.K.D.B. ingericht. 
Dit gebeurde op het terrein bij Jos Verbaeten aan 
de Bredaseweg 39 in Minderhout.
Er kwamen maar liefst 132 schutters aan lijn, 
wat de laatste jaren zeker niet meer het geval 
was. De schutters kwamen uit 16 verschillende 
aangesloten verenigingen uit de kempen. Van 
Vrede en Eendracht zelf waren er 13 schutters 
aan lijn, terwijl dan toch de organisatie vlekke-
loos moest verlopen. Maar de club kan rekenen 
op verschillende ereleden welke die dag met hart 
en ziel komen helpen.
De beker van het 1ste vijftal, waarom het al-
lemaal te doen is, werd gewonnen door VHV 
Viersel met 1342 punten.
De beker van het 2de vijftal en de beker van het 
1ste vijftal best gemiddelde verbeterd werden ge-
wonnen door de inrichtende club VEC Castelré.

TTK Minderhout  : 
Start-2-Pingpong 

Dit seizoen start de club met “Start-2-Pingpong”, 
een initiatiecursus tafeltennis voor 20-plussers 
(m/v) die kennis willen maken met onze sport. 
Vanaf donderdag 12 september om 20 uur staan 
we wekelijks klaar voor een uurtje intensief be-
geleid tafeltennissen. De cursus loopt gedurende 
10 donderdagen en de kostprijs bedraagt 20 euro. 
Voor meer informatie en inschrijving neem je 
contact op met Lense Swaenen : ttkminderhout@
hotmail.be / 0479/72.38.83. (red)

Scholenveldloop 
in De Mosten

MEER - De gemeentelijke sportdienst organi-
seert voor de 15de maal de scholenveldloop in 
samenwerking met Bloso, SVS, de Hoogstraatse 
Sportraad en alle Hoogstraatse scholen. Deze 
veldloop vindt plaats op woensdag 25 septem-
ber 2013 in het recreatiedomein De Mosten en 
begint stipt om 14 uur. Het 1ste en 2de leerjaar 
loopt 300 m, het 3de en 4de leerjaar 600 m en 
het 5de en 6de leerjaar 900 m. De reeksen volgen 
kort op elkaar, daarom vragen wij alle kinderen 
van het 1ste tot het 6de leerjaar om om 13u30 
aanwezig te zijn. 

Elke deelnemer krijgt een verrassingspakketje, 
aangeboden door de sponsor van de Vlaamse 
Veldloopweek voor scholen, het stadsbestuur 
Hoogstraten en de Sportraad Hoogstraten.  
Meer info: Sportdienst, 03 340 19 51, sport@
hoogstraten.be (fh)

Een wielerwedstrijd winnen in eigen dorp doet dubbel deugd. Dat overkwam Jari Geerts 
op zondag 18 augustus voor eigen publiek in Minderhout. (fh)  

Jari Geerts in eigen dorp
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Vrijdag 7 juni - Dieven hebben  tussen rond middernacht een Mercedes 
gestolen die geparkeerd stond op de oprit van een woning aan de Breda-
seweg in Minderhout. 

Rechtbank - Bert S. (43) uit Hoogstraten is zwaar bestraft voor drugsfei-
ten. Hij kreeg bij verstek een effectieve celstraf van achttien maanden en 
een boete van 9000 euro. Volgens de rechtbank maakte hij zich schuldig 
aan het bezit en de verkoop van GHB en amfetamines in 2012. Hij stelde 
ook een woning ter beschikking waar drugs konden worden gebruikt. De 
rechter in Turnhout beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.

Woensdag 26 juni - Aan de Lodewijk De Konincklaan zijn rond 14.30 uur 
twee fietsers met elkaar gebotst en kwamen ten val. De 19-jarige fietsster 
F.M. is naar het ziekenhuis gebracht.

Donderdag 27 juni - In Neerven gebeurde omstreeks 17.30u een zwaar 
ongeval. Een fietser werd frontaal aangereden, de bestuurder van de auto 
pleegde vluchtmisdrijf. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten met 
zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man was in het gezel-
schap van twee andere fietsers van wie nog een persoon lichtgewond werd.

Donderdag 11 juli - Agenten hebben in en rond het Fort van Oelegem een 
zoekactie gedaan in het kader van een moordonderzoek. Ze zochten er het 
wapen waarmee de 49-jarige Eddy B. uit het Limburgse Opglabbeek zou 
zijn afgemaakt. Het onderzoek startte aanvankelijk als verdwijningszaak. 
Een week later vonden de speurders het lijk van Eddy B. in Minderhout. 

Dieven hebben ingebroken in een woning aan Hal in Meerle. De dochter 
des huizes, die net terugkeerde van een reis, kwam op de inbraak uit. Haar 
ouders waren nog met vakantie. Het hele huis werd overhoop gehaald, maar 
er is nog geen zicht op de buit.

Weekend 13 juli - Dieven hebben kabelhaspels gestolen op de Kettingdreef 
in Meer. De diefstal werd maandag ontdekt. De koperdieven konden nog 
dezelfde dag bij de kraag worden gevat in Nederland.

Dinsdag 16 juli - Op de Steenweg op Merksplas in Turnhout botsten rond 
10.25 uur twee auto’s op elkaar. Beide auto’s waren perte totale. De 22-ja-
rige M.J. uit Hoogstraten raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar 
het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht. Ook een kindje was betrokken bij 
het ongeval, maar dat zat goed vastgeklikt.

Eind juli - De dorpsraad van Meersel-Dreef vraagt om het Buurt Infor-
matie Netwerk (BIN) dringend opnieuw op te starten omdat ze regelma-
tig slachtoffer zijn van inbraken. Zo kreeg taverne de Zevenster ‘Bij de 
Paters’ voor de zesde keer dieven over de vloer. Ook het offerblok van de 
Minderbroeders moest eerder al in beton verankerd worden om diefstal-
len te voorkomen.

Maandag 5 augustus - Dieven probeerden de voordeur te forceren van 
een woning aan de Lodewijk De Konincklaan. De daders geraakten het 
pand niet binnen

Donderdag 15 augustus -  Dieven hebben ‘s nachts gestolen bij het onder-
tussen gesloten restaurant Il Cielo in de Gelmelstraat. De uitbaters van het 
restaurant legden een week eerder de boeken neer. De daders knipten de 
elektriciteitsdraden door van twee grote verlichte bloembakken en sleurden 
ze in hun wagen. Er zijn getuigen  die de terreinwagen zagen vluchten in 
de richting van Turnhout. Mogelijk zijn er ook bewakingsbeelden gemaakt 

Vrijdag 16 augustus - In de technische ruimte van een varkensstal in 
de Eindsestraat ontstond vuur. De brandweer van Hoogstraten kwam ter 
plekke en had de vlammen snel onder controle. De dieren in de stallen 
bleven ongedeerd. (lvr)
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Bloemencorso Loenhout – zondag 8 september

Nu officieel Immaterieel Cultureel Erfgoed
LOENHOUT - Het bloemencorso van Loenhout  
heeft een mooie geschiedenis. Ooit gestart als 
een kleine optocht met versierde fietsen, is het 
nu een mooie zwaan geworden die elke tweede 
zondag van september statig door de straten van 
Loenhout flaneert.
De grote kracht voor het voortbestaan van deze 
corso is, dat elke volwassen medewerker ooit als 
kind op een bloemenwagen figureerde en later 
als jongere de mooiste dagen en… nachten mee-
maakte bij het verwezenlijken van een mooie cre-
atie. Ouders van nu willen hun eigen kroost deze 
fantastische ervaring natuurlijk niet ontzeggen.
Na een dipje in de jaren 80 kreeg het corso een 
nieuw elan met nieuwe jonge mensen die de 
kracht van de moderne media volledig wisten te 
benutten. Ook de onderwerpen van de wagens 
moesten niet meer louter uit de klassieke kin-
derfantasie komen. Een gouden zet! Grafisch 
onderlegde kerels en bekwame meiden ontwier-
pen websites, grote straatpancartes, maquettes of 

zochten deelgenoten bij radio en pers, met onder 
meer prachtige tv-reportages als gevolg.
Nu, in 2013 is er een mooie appreciatie bijge-
komen. Op advies van de expertencommissie 
Immaterieel Cultureel Erfgoed voegde Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke 
Schauvliege naast Waregem Koerse Feesten,  
de traditionele teelt van grondwitloof  en het 
ietwat gecontesteerde  vinkenzetten ook bloe-
mencorso’s toe aan de Inventaris voor Immate-
rieel Cultureel Erfgoed. Het betreft vier corso’s 
in Vlaanderen waarvan deze van Loenhout met 
voorsprong de meest stijlvolle is.

Bart Goetschalckx, een van de drijvende krach-
ten:  “Het is vooral een hele mooie erkenning. Ik 
denk ook echt dat het verdiend is, want de manier 
waarop wij als groep denken over de toekomst 
van onze corso’s past volledig in het immaterieel 
erfgoedbeleid van Unesco. Via de jeugdwerking 
is het voor elke partner in het netwerk sowieso 

De imposante winnende wagen van 2012

De nieuwe generatie wagenbouwers is van-
daag nog figurant

Pimp je kot of kamer met De Kringwinkel WEB

TURNHOUT - Op donderdag 5/9 organiseert 
De Kringwinkel WEB voor de tweede keer een 
shopping-avond mét live-dj en stand-up-comedy, 
alléén voor jongeren en studenten. 

Ben je jong en student? Kost studeren je handen-
vol geld en heb je niet zo’n groot budget, maar 
wel zin in unieke spullen om je kot of kamer te 
pimpen? Kom donderdag 5/9 zeker langs tus-
sen 20u en 23u in De Kringwinkel in Turnhout, 
Steenweg op Tielen 70. Op onze shoppingavond 
serveren wij je trendy en leuke spullen, elektro 
en fietsen voor je kot of kamer aan echte Kring-
winkelprijzen.

DJ Sugar Charlie (Parknacht, Reggae Geel, Polé 
Polé) is onze live-dj. Stand-up-comedy start om 
21u30 met Tom Cools en Henk Rijckaert (Zonde 
van de zendtijd, 2 tot de 6de macht, Magazinski).
Gratis inkom en 2 gratis drankjes voor elke be-
zoeker. Enkel toegang op vertoon van je identi-
teitskaart en /of studentenpas. Jongeren mogen 
vergezeld worden door een ouder.
Geniet van een leuke avond in onze winkel en 
vind een origineel en leuk Kringding voor wei-
nig geld.

www.dekringwinkelweb.be
www.facebook.com/dekringwinkelweb

altijd al vanzelfsprekend geweest om in te zetten 
op de overdracht naar de volgende generaties. 
Een erkenning is voor ons reden te meer om alles 
op alles te zetten om onze corso’s gezamenlijk 
een bloeiende toekomst te geven.”
Het Loenhoutse bloemencorso heeft dit jaar 
plaats op zondag 8 september. De dag begint 
om 8.00u met een Rommel- en Curiosamarkt 
en vervolgt om 13.00u met een kinderfoor. Om 
14.00u start dan het eigenlijke corso en rond 
17.00u wordt de uitslag verwacht. In de avond is 
er dan nog het gratis bal in een grote feesttent. De 
inkom bedraagt € 8.00, maar in de voorverkoop 
(onder meer in het Infokantoor Toerisme Hoog-
straten, Vrijheid) bedraagt de prijs slecht € 6.00.
Ook op maandag zijn de wagens nog te bewon-
deren op het plein aan de Brechtseweg.

Wie  meer  info  wi l  raadpleegt  bes t  
www.bloemencorsoloenhout.be waar onder 
meer naar een prachtige mini-documentaire ver-
wezen wordt (Youtube) van de hand van Thomas 
Goffa. (lvr)
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Hanneke Stoffels

Absurde en ludieke artikels van in en rond Hoogstraten. Vat het niet te 
serieus op, het zijn allemaal verzinsels!

LEZERS SCHRIJVEN

Hunker Bunker door reinhart

Hoogstraten zet gevangenen in als souvenirverkopers 
HOOGSTRATEN  - De zomer is weer in het 
land! Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten en 
de terrasjes zitten vol. Niet enkel met tevreden 
consumenten dit jaar, ook met verkopers. Sche-
pen van toerisme Inge Verlofkes diende een -al 
dan niet-  interessant voorstel in tijdens de vorige 
gemeenteraad. Om extra geld in de Hoogstraatse 
kas te krijgen wil ze criminelen souvenirs laten 
verkopen op de Vrijheid.
“Toen ik dit jaar aan het strand lag in Turkije 
werd mijn rust verstoord door een inheemse 
souvenirverkoper,” zo zegt Inge Verlofkes, “Hij 
kwam naar mij met allerlei prullaria. Nadat ik 
zowat alles van hem had gekocht bedacht ik dat 
dit echt wel dé beste marketingstunt aller tijden 
is. Want als de klant niet naar de winkel komt, 
dan komt de winkel naar de klant!”
Toen onze schepen terug was uit vakantie begon 
ze er meteen aan te werken. “Als Hoogstraten 

Foto genomen op 3 augustus op het terras 
van ‘t Verschil in Hoogstraten.

hier winst bij moest halen, kon ik dit niet aan 
winkeleigenaars vragen, dus kwam ik al snel op 
het idee om gevangenen dit te laten doen. Geen 
gevaarlijke moordenaars natuurlijk, gewoon 
mensen die enkele maanden vastzitten voor het 
plegen van minder ernstige vergrijpen.” 
Maar wat vinden Hoogstratenaren hier nu zelf 
van? De meningen zijn verdeeld, “Ik voel me 
niet meer veilig als ik rondwandel op de Vrijheid. 
Hoe goed ze die ‘crimiverkopers’ ook in het oog 
houden, ik wandel met een bang hart door Hoog-
straten,” zegt de één, “Ik vind het allemaal best, 
dan doen ze ook eens iets nuttig,” zegt de ander.
“Het project staat nog in haar kinderschoenen,” 
vertelt Inge Verlofkes ons nog, “Soms wil er 
wel eens eentje gaan lopen of klopt de kas niet 
helemaal op het einde van de dag, maar dat zijn 
beginnersfoutjes. Ik ben er van overtuigd dat dit 
project nog vele zomers zal meegaan want, ge-

loof het of niet, Hoogstraten is een toeristische 
trekpleister waar dit soort verkoop thuishoort.”
De opbrengst zal gaan naar verschillende eve-
nementen zoals Vat van’t stad, Begijntjes laat 
besluit en de Kuipfeesten. (hs)

Oproep aan alle aanhangers 
van Churchill
U kent het verhaal wel: Gevraagd naar de reden 
van zijn hoge leeftijd en zijn grote begaafdheid  
antwoordde deze grote Britse, rokende en drin-
kende, staatsman: “ No Sports”. Hiermede gaf 
hij aan nooit ook maar enige sporttak te hebben 
beoefend. 
Nu zijn wij zelf niet zo begaafd als Churchill 
en roken doen we niet en drinken enkel als we 
dorst hebben. Maar wat we wel gemeen hebben 
met Churchill is dat we, buiten wat wandelen en 
fietsen, nog nooit een sportieve vinger of voet 
uitgestoken. 

Met de komst der jaren voelen wij hier en daar 
wel wat kraken en is onze intrinsieke snelheid 
wat afgebot. Komt daarbij de vraag van de dokter: 
“Neemt u wel voldoende beweging.” Met enig 
schaamrood op de kaken moeten wij toegeven 
dat het meestal blijft bij gaan wandelen met de 
hond als het lukt met de fiets naar de bakker.
Ook al is het nu geen Oudjaar of Nieuwjaar, 
toch lopen (sic) we met het goede voornemen 
rond om er eindelijk eens wat aan te gaan doen. 
Maar ja, alleen is maar alleen en tot nu toe was 
dit het ultieme excuus om met een boekske in 
een hoekske te blijven zitten.   
Maar nu moe het er van komen: Bij deze doen wij 
een oproep naar gelijkgezinden (man of vrouw) 
die ook met dezelfde vraag en bedenkingen rond-
lopen. Stuur mij een mailtje of berichtje indien je 

zou willen deelnemen, of lid zou willen worden 
van een nieuwe beweging met als voorlopige 
benaming: “No sports” . 

In praktijk zou het gaan om samen een goede 
opwarming van spieren en gewrichten te doen, 
daarna één of andere sport: iets met een bal 
(basket of tennisbal …), fietstochtje of fikse 
wandeling moet ook mogelijk zijn. Er moet wel 
wat variatie zijn om het niet te vlug beu te zijn. 
Naar aloude Olympische gedachte telt winnen 
hoegenaamd niet mee. Après-sports mag, maar 
moet niet. Dat mag zeker geen uitvlucht zijn om 
deel te nemen en zo jezelf of je huisgenoten in 
het ootje te nemen. 
Dus ik wacht op jullie reacties: Paul.driesen@
telenet.be  - 0474607348.  
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TENTOONSTELLINGEN

Tot 22 december
WAARDE SPORTVRIEND, tentoonstelling 
over sjotters, coureurs en andere sportievelingen 
in het Hoogstraatse in het Stedelijk museum Ge-
opend van woensdag tot en met zondag van 14 
tot 17 uur of na afspraak

Tot 27 september
10 JAAR FOTOKUNST, met werk van cursisten 
van het IKO in en tijdens de openingsuren van de 
Bibliotheek Hoogstraten en Dienstencentrum ’t 
Gebuurt Hoogstraten.

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 
6 X 2 tentoonstelling KERAMIEK en FOTO-
GRAFIE telkens van 10 tot 17 uur in het klooster.

Van 7 tot 16 september
SCHATTEN van DRIE aloude PROCESSIES, 
tentoonstelling in de St.-Katharinakerk geopend 
van 13 tot 17 uur.

Zaterdag 14 en 21 en zondag 15 en 22 september 
TENTOONSTELLING met werk van Rikke 
Kuijper en Chris de Bie in de St.-Luciakapel, 
telkens van 14 tot 18 uur.

MINDERHOUT

Vrijdag 30 augustus
MINDERHOUTKERMIS met Golden Oldies 
Party met optreden van Yves Segers en DJ Ben 
Braspenning. 

Zondag 8 september
MONUMENTEN FIETSROUTE naar aanlei-
ding van 25 jaar Open Monumentendag.

Zaterdag 7 en zondag 8 september
4 X 4 TREFFEN in de terreinen van Desta, 
Goorkensdreef 1. Van 9 tot 22 uur. Organisatie 
Rotary Kempen.

Zaterdag 14 september
INZEGENING  KRUIS van de kapel O.L.V. 
van de AKKER na een eucharistieviering die 
om 18 uur begint.

Woensdag 25 september
HAAL HET BESTE UIT JE KIND, infoavond 
georganiseerd door CM en KVLV van 20 tot 
22.30 in de parochiezaal

Zondag 29 september
WANDELZOEKTOCHT met… broodfuffet. In-
schrijven vanaf 12.30 tot 14.30 in het parochie-
centrum voor een zoektocht van 3 km.

PLANTJESWEEKEND ten voordele van Kom 
op tegen Kanker.

Vrijdag 13 t.e.m. maandag 19 september 
HOOGSTRATEN in GROENTEN & BLOE-
MEN. Openluchttentoonstelling met ontwerpen 
van Tom De Houwer in het centrum. 

Vrijdag 13 t.e.m.  maandag 19 september
FOTOWEDSTRIJD naar aanleiding van de 15de 
editie van Hoogstraten in Groeten en Bloemen 
ingericht door het VVV. Wedstrijdreglement op 
www.hoogstraten.be

Zaterdag 14 september
OPENDEURDAG in de campus van het OCMW 
van 13.30 tot 16.30 uur.

Zaterdag 14 en zondag 15 september
OPENDEURDAG van het DAVIDFONDS in 
de hal van het administratief centrum. Zaterdag 
van 13.30 tot 17 uur, zondag van 10 tot 18 uur.

Donderdag 19 september
MARKANT - Bezoek tentoonstelling “Waarde 
Sportvriend” met gids om 19 uur in het Stedelijk 
Museum, Begijnhof nr. 9. Aansluitend voorstel-
ling van het jaarprogramma in taverne De Roma 
met tapas en een drankje. Kosten: 8 euro voor 
leden, 13 euro voor niet-leden.

Donderdag 16 september
12de SPILZAKKENTOCHT van wandelclub De 
Noorderkempen. 

Zaterdag 21 september
REPAIR CAFE in ’t Gebuurt van 9 tot 11.30 uur.

Zaterdag 21 september
RECUPEL INZAMELACTIE van afgedankte 
electro van 10 tot 15 uur in de Vrijheid.

Zaterdag 21 september
HOOGSTRATEN  KERMIS. Dans- en muziek-
avond met ambianceband d’Asspro’s met speci-
aal gastoptreden van Nonkel Ney himself. Vanaf 
21.00 uur in zaal Cecilia in de Gelmelstraat.  

Zondag 22 en maandag 23 september
MISSIEFEEST in zaal Pax, op zondag vanaf 
11.45 uur en op maandag van 18 tot 19 uur.

Vrijdag 27 september
ERIC VAARZON MOREL (Flamenco) opent 
het winterseizoen van zaal Cecilia om 20 uur.

Donderdag 3 oktober
FESTIVAL VAN VLAANDEREN met ‘Malheur 
me bat’ en het Huelgas ensemble o.l.v. Paul van 
Nevel om 20 uur in de begijnhofkerk.

Vrijdag 4 oktober
PARKINSON 4 SOS-KINDERDORPEN, bene-
fietavond in zaal Le Cirq. Kaarten bij Toerisme 
Hoogstraten.

Woensdag 9 oktober
UITGEWIST voorstelling van Paul Goossen en 
inf over Alzheimer op 14.30 en 20.15 uur in ’t 
Gebuurt.

HOOGSTRATEN

Zaterdag 7 september
OPENING van de TENTOONSTELLING 
‘Schatten van drie aloude processies’ om 16 uur 
in de St.-Katharinakerk met gastsprekers Ann 
Lievens en Joke Vandermeersch.

Van zaterdag 7 t.e.m. zondag 15 september
WEEK VAN DE SPORTCLUB, info Sportdienst 
03 340 19 51

Zondag 8 september
OPEN MONUMENTENDAG met van 10 tot 18 
uur vrije inkom in de Laermolen, de Meerselmo-
len (Meersel-Dreef) en de Vondelstede (Meerle) 

Zondag 8 september
MONUMENTEN FIETSROUTE naar aanlei-
ding van 25 jaar Open Monumentendag.

Woensdag 11 september
CINE HOROZON met voorstelling van EL 
GUSTO om 19.30 uur in zaal Le Cirq

Vrijdag 13 t.e.m. zondag 15 september



DE HOOGSTRAATSE MAAND   -   SEPTEMBER 2013   -   87

AGENDA

200

MEER

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 
Tentoonstelling Keramiek en Fotografie in het 
klooster te Meer

Zaterdag 31 augustus 
KONINGSCHIETEN kleine kruisboog De Ver-
enigde Vrienden om 14 uur op het voetbalveld 
van FC Meer.

Zondag 1 september
BOERENMARKT van 9.30 tot 13 uur op de 
kloostersite

Zondag 1 september
WIELERWEDSTRIJD voor wielertoeristen en 
juniors van 13 tot 18 uur in het centrum.

Zaterdag 21 september
MUZIEKFEESTEN bij fanfare De Eendracht 
van 13.45 tot 22 uur in de parochiezaal op de 
kloostersite.

Zaterdag 21 september
ANTIEK- en VLOOIENMARKT van 8.30 tot 
12 uur en verkoop per opbod vanaf 13.30 uur in 
zaal Voor Kunst en Volk. Organisatie Brassband 
Sinte-Rosalia

Woensdag 25 september
SCHOLENVELDLOOP in De Mosten vanaf 
14 uur

MEERLE

Zondag 1 september
FIETSEN VOOR DE PAROCHIEZAAL. In-
schrijven tussen 13 en 14 uur voor een tocht van 
ongeveer 32 km.

Zaterdag 7 september
KERMISFUIF van 21 tot 05 uur langs de Ulico-
tenseweg 2. Een organisatie van de Chiro

Zondag 8 september
KERMISCONCERT van Peter en zijn Botsottos 
vanaf 21.30 in café ’t Zonnetje

Zondag 8 september
OPEN MONUMENTENDAG met van 10 tot 18 
uur vrije inkom in de Vondelstede, de Laermolen 
(Hoogstraten) en de Meerselmolen (Meersel-
Dreef). 

Zondag 8 september
MONUMENTEN FIETSROUTE naar aanlei-
ding van 25 jaar Open Monumentendag.

Maandag 9 en dinsdag 10 september
VOLKSSPELEN naar aanleiding van Mjeel 
kermis. Op maandag basket (in de Voorthoe-
ve), wilde keuken (in Het Zonnetje) en Mickey 
Mouse (in De Posthoorn). Op dinsdag vogelpik 
(in de Voorthoeve), sjoelen (in Het Zonnetje) en 
ringwerpen (in De Posthoorn). Inschrijven in De 
Voorthoeve tussen 13 en 14 uur, de kostprijs is 
7,50 euro per dag. Organisatie het Kermiscomité. 
Info 0499247542

Maandag 16 september
BLOEDINZAMELING van 17.30 tot 20 uur in 
parochiezaal ‘Ons Thuis’

MEERSEL-DREEF

Zondag 8 september
OPEN MONUMENTENDAG met van 10 tot 18 
uur vrije inkom in de Meerselmolen, de Laermo-
len (Hoogstraten) en de Vondelstede (Meerle) 

Zondag 8 september
RAT, Theater- en muziek door fanfare Voor Eer 
en Deugd en theater OnVoorZien om 14 uur in 
de speeltuin bij De Paters

Zaterdag 14 en zondag 15 september
REIK MIJ DE HAND. Missieaktie in de tuin van 
De Zevenster van 10 tot 17 uur. Een organisatie 
van fanfare Voor Eer en Deugd.

Zaterdag 14 september
GANZENVENLOOP in Galder. Inschrijven 
van 12.30 uur.

Zaterdag 14 en 21 en zondag 15 en 22 september 
TENTOONSTELLING met werk van Rikke 
Kuijper en Chris de Bie in de St.-Luciakapel, 
telkens van 14 tot 18 uur.

WORTEL

Vrijdag 30 augustus
LANDLOPERSJOGGING met vertrek vanaf 17 
uur aan zaal Trefpunt.

Vrijdag 6 september
FOTOCAFE van 20 tot 22.30 uur in de Klapek-
ster. Info 0497 28 18 66 

Woensdag 18 september
IF YOU CAN’T  BEAT IT, EAT IT, infoavond 
over het nut van onkruid om 19.30 in De Klap-
ekster. Een organisatie van VELT

Maandag 9 september
NAAR BLOEMENCORSO te Loenhout met 
Ziekenzorg. Vertrek om 19.15 op het Vage-
bondplein.
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handwerken - naaigerei - breiwol
alle verstelwerken

Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout
Tel./Fax: 03 / 314.71.34

www.zigzag-naaiatelier.be 203

TANDARTSEN
Voor dringende gevallen op zaterdagen, zonda-
gen en feestdagen belt u het centraal nummer 
090 33 99 69

Martens

tuinen

tuinaanleg en onderhoud

beregening en bestrating

www.martens-tuinen.be

Pyperpad 15 - 2320 MEER  -  03 315 43 13

LOKALE POLITIE 101
Noorderkempen 03 340 88 00

Wijkpost MEER 03 315 71 66

BRAND/ONGEVAL 100

Bij  afwezigheid van de huisarts, tijdens week-
dagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende 
dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot 
maandagmorgen 8 uur één centraal oproep-
nummer: 014/410.410. 
U wordt dan doorverbonden met de huisarts van 
wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost 
regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op 
Gierle 100, 2300 Turnhout.  

HUISARTSEN

THUISVERPLEGING

Noodhulp  03 314 42 43 
Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

APOTHEKERS

Antiek - Brocante - Verzamelobjecten - Snuisterijen

Koekhoven 5

2310 Rijkevorsel

www.krisvoeten.be

Tel. 0495 57 48 52

Tel. (vast) 03 314 09 04

info@krisvoeten.be

ook inkoop antiek - meubelen - kleingoed - lusters - zilver, enz... 

Openingsuren : woensdag, donderdag, vrijdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u

zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u - zondag van 10 tot 12 u - gesloten op feestdagen

Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens

BEL 0903 92248
www.geowacht.be

De telefoon wordt bemand door een operator 
van het Rode Kruis, 

dus geen computersysteem.

ZATERDAGWACHT

KOPIJ
De volgende uitgave van

De Hoogstraatse Maand verschijnt op

WOENSDAG 25 SEPTEMBER

OPGELET
Wij verwachten alle kopij en 
aankondigingen ten laatste op

DINSDAG 10 SEPTEMBER

redactie@demaand.be
De redactie behoudt zich het recht voor

om ingezonden teksten
eventueel in te korten

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoog-
straten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02.
DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.
WACHTDIENST Zelfstandige Thuisverpleeg-
kundige Noorderkempen, 24/24 uur, tel 014 
40 50 13.

Zelfstandige verpleegkundigen:
Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, 
Lia Geerts 0498.64.53.80, 
Nele Segers 0494.92.32.27, 
Els Koyen 0476.43.07.55 en 
Anke Aernouts 0479.34.68.03.
Vera Haest 03.314.38.39 en 
May Van Doninck 03.314.30.48. 
Sandra Van Looveren 0478.21.84.00. 
Els Dirks 0474.36.08.84.
Ilse Van Bouwel 0497.92.20.00, 
Kristel Rombouts 0474.26.14.41, 
Inne Van Der Eycken 0478.23.52.89 en 
Boonen Liesbet 0478.50.09.75. 
Kathelijne Adams 03.309.27.84 en 
Anja Krols 014.70.42.72.
Kris Swaenen 03.314.24.39.
Johan Adams 03.314.17.31.
Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06
Inge Geerts, 0478.64.81.61
Linda Lambregts, 0476.94.31.15

Zaterdag 31 augustus van 9 tot 12.30 uur 
Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te 
Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 
Zaterdag 7 september van 9 tot 12.30 uur 
Apotheek De Meester, Vrijheid 216 te 
Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 
Zaterdag 14 september van 9 tot 12.30 uur 
Apotheek Rombouts, Worteldorp 11 te Wortel, 
tel.: 03 314 38 68 
Zaterdag 21 september van 9 tot 12.30 uur 
Apotheek Brosens, Meerdorp 48 te Meer, tel.: 
03 315 77 73 
Zaterdag 28 september van 9 tot 12.30 uur 
Apotheek Fransen, Vrijheid 160 te 
Hoogstraten, tel.: 03 314 60 04 
 


