
Hoogstraten
stadsbestuur

december 2017                                             

Wat verandert er 
in 2018?

4
Kerst en Nieuwjaar
in Hoogstraten

3 10
Bedrijven krijgen
energie-advies

Nieuwjaarszingen
op        december 30

Onze diensten 

zijn gesloten op

25 en 26

december en op 

1 en 2 januari

2018



 

       

10
0%

 g
er

ec
yc

le
er

d 
pa

pi
er

Voorwoord...
Beste lezer,

U bent van mij gewend dat ik in dit voorwoord spreek 
over het beleid en de beslissingen van het stadsbestuur.
Ik zou het dus kunnen hebben over de restauratiewer-
ken aan de kerk, de heraanleg van het Van Aertselaar-
plein of de nieuwe busverbinding naar Meersel-Dreef. 
Maar dat ga ik niet doen, u vindt er verder in dit blad 
meer over.  Ik wil het vandaag vooral hebben over u, 
burgers van Hoogstraten.

Ik ben trots op onze stad. Dat hebt u mij al meer horen 
zeggen, misschien tot vervelens toe. Maar ik meen het 
oprecht. En dat heeft in de eerste plaats met u te ma-
ken, de burgers van Hoogstraten. Wij zorgen als bestuur 
voor de gebouwen, het wegennet en andere voorzie-
ningen, maar de meerwaarde van onze stad ligt in de 
eerste plaats in onze mensen. En hoe die mensen met 
elkaar omgaan.

Nu het einde van het jaar nadert, is een bedankje wel 
op zijn plaats. U hebt mij het afgelopen jaar heel vaak 
gelukkig gemaakt. We hebben samen dingen kunnen 
verwezenlijken die het leven in Hoogstraten nog aan-
genamer, gemakkelijker of fijner maken. Ik wil er voor 
de vuist weg enkele opnoemen, hoewel ik besef dat 
ik daarmee sommige andere initiatieven die evenveel 
waard zijn, tekort doe.

Dankjewelaan aan de 135 burgers die zich reeds hebben 
aangemeld voor het EVapp-vrijwilligersnetwerk. Het is 
een gerust gevoel te weten dat zij klaar staan om onmid-
dellijk hulp te verlenen als iemand wordt getroffen door 
een hartfalen. 

Dankjewel aan onze politiemensen, onze brandweerlui, 
de leden van de BIN’s,  kortom iedereen die zich profes-
sioneel of vrijwillig inzet voor onze veiligheid.

infoinfozine’

Dankjewel aan alle burgers die zich organiseren om hun 
medeburgers te helpen: de vrijwilligers in het woon-
zorgcentrum, de gemachtigde opzichters aan de scho-
len, de hulpverleners van het Rode Kruis, de bestuursle-
den, leiders en trainers van onze vele verenigingen.

Dankjewel voor het aanstekelijke enthousiasme van 
vele toegewijde inwoners bij allerlei andere heerlijke 
initiatieven, zoals de restauratie van de kapel van het 
OCMW, de realisatie van de film Has#tag, de totstand-
koming van het Lokaal Dienstencentrum in Meerle, het 
woonhuis Hoogmark met een warme tuin, de kerstver-
lichting in de dorpscentra, de Speelbabbel,…

En tenslotte dankjewel aan ieder die spontaan iets doet 
voor een ander. Al is het maar even binnenspringen bij 
de buren om te horen hoe het gaat, een helpend handje 
bieden voor de organisatie van een wijkfeest, kermis 
of carnavalstoet of een opbeurend babbeltje met een 
dorpsgenoot. 

Het is hartverwarmend om te zien hoe her en der af-
fiches verschijnen van de ‘warmste week’. Allemaal 
Hoogstratenaren met een warm hart! Ook onze mede-
werkers van de stad en OCMW doen mee. Zij nodigen 
u uit voor een wandeling en een gezellige babbel ten 
voordele van Kom op tegen Kanker op 17 december.

Als burgemeester en namens het stadsbestuur zeg ik 
MERCI en wens ik u een zalige kerstmis, een fijne einde-
jaarsperiode en een gezond en plezierig 2018.  Laat ons 
van Hoogstraten samen een nog fijnere plek maken. 

Veel leesplezier,

Tinne Rombouts – uw burgemeester

De bedrijven van industrieterrein De Kluis tonen zich warmhartig bereid mee te werken aan de EVapp-applicatie 
om hulp te bieden aan mensen met een hartsilstand.



Intussen zijn de energiescans uitgevoerd en 
hebben alle bedrijven een advies ontvan-
gen.
De resultaten van de scans brengen een 
aantal algemeen voorkomende adviezen op, 
zoals overschakelen naar LED-verlichting en 
zonnepanelen. 

De stad als facilitator
Het bedrijfsleven is een belangrijke in-
novator voor duurzame energie.  Maar we 
moeten dit niet alleen aan het bedrijfsleven 
overlaten. Willen we klimaatverandering 
écht tegengaan, dan moeten de overheid, 
het bedrijfsleven en organisaties de han-
den in elkaar slaan. De stad kan daarbij de 

rol van facilitator spelen.  In mensentaal wil 
dat zeggen dat het stadsbestuur informatie 
geeft over energiebesparing en duurzame 
energie, goede voorbeelden in de kijker zet 
en innovators samenbrengt.  

En nu? 
Het stadsbestuur bekijkt momenteel of ook 
een begeleiding naar de bedrijven kan gege-
ven worden om deze maatregelen snel toe 
te passen. Intussen gaan de bedrijven al zelf 
aan de slag met de adviezen in de energie-
rapporten. 

Hoogstraatse bedrijven krijgen
gratis advies over energiebesparing
Begin dit jaar lanceerde het stadsbestuur een aanbod voor bedrijven in 
Hoogstraten voor gratis energie-advies. Op korte tijd was dit aanbod uitver-
kocht: negen bedrijven uit verschillende sectoren hebben zich geëngageerd 
om hun CO2-uitstoot terug te dringen door in te zetten op energie-efficiëntie 
en hernieuwbare energie.

We hebben al geïnvesteerd in LED-verlichting in 
onze zaak. Dat hadden we snel terugverdiend.

Marc Ceuppens, Den Bottel
“ ”

          Om volledig onafhankelijk te worden van fossiele 
brandstoffen hebben we een aangepast machinepark no-
dig. We kunnen daarvoor de nodige druk zetten bij onze 
toeleveranciers.

Erwin Meeuwesen, Ayano

“
”

Meer info: www.hoogstraten.be/energiescanbedrijf of judith.schrijvers@hoogstraten.be

Het gratis advies voor de bedrijven is één van de klimaatacties die de stad uitvoert in het kader van het Burgemeestersconvenant. Dat 
is een vrijwillige overeenkomst die de stad is aangegaan met Europa om minder CO2 uit te stoten en klimaatverandering tegen te gaan.

3klimaat

“Op de thermografische meting zagen we dat de TL-lampen veel warmte produceren in de 
koelruimte. Dat is dubbel verlies.”  - Frank van Lil, Fresh Mushroom Europe
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1. Adviesroute voor 
vrachtwagens treedt in werking

De precieze datum kunnen we u nog niet 
meegeven, maar in het voorjaar van 2018 
treedt de ‘adviesroute voor vrachtwagens’ 
in werking. In de dorpscentra van Hoog-
straten, Meer en Meerle is de installatie 
van de vrachtwagensluizen bezig. Als deze 
zijn geplaatst, start de registratie van het 
overbodige vrachtverkeer dat doorheen de 
dorpscentra komt. In de dorpskernen van 
Hoogstraten, Meer, Meerle en Minderhout 
geldt er straks een tonnagebeperking en 
zijn vrachtwagens niet meer welkom. Hoog-
straatse bedrijven en bedrijven die in Hoog-
straten moeten laden of lossen zijn vrijge-
steld van deze tonnagebeperking. Maar 
dan moeten ze zich wel registreren op een 
‘whitelist’.

Op 7 december 2017 vindt een derde en 
laatste informatievergadering plaats in het 
stadhuis (Zaal De Welgezinde) over de in-
voering van de adviesroute voor vrachtwa-
gens. Alle ondernemers zijn welkom, ook 
zij die gevestigd zijn buiten het grondge-
bied van Hoogstraten, maar zich wel op de 
Hoogstraatse wegen begeven. Ook bezitters 
van paardentrailers en landbouwvoertuigen 
raden we sterk aan om naar de infovergade-
ring te komen.

Graag vooraf via e-mail inschrijven  via 
pz.noorderkempen.verkeersconsulent@po-
lice.belgium.eu

Meer info: 
www.hoogstraten.be/adviesroute

3. PWA wordt wijk-werken

Vanaf 1 januari 2018 wordt PWA in onze stad 
omgevormd tot ‘wijk-werken’. Voortaan zal 
VDAB, samen met heel wat steden en ge-
meenten, dit ‘wijk-werken’ organiseren. 
Concreet betekent dit dat u voor uw klussen 
voortaan terecht kan bij het samenwerkings-
verband Noorderkempen Werkt.

Met het ‘wijk-werken’ gaan heel wat werk-
zoekenden aan de slag in scholen, in vereni-
gingen, bij de gemeente of bij mensen thuis. 
Interesse? Bij uw registratie krijgt u een 
overzicht van alle activiteiten die mogelijk 
zijn in onze gemeente. U betaalt één vaste 
prijs van 6,95 euro per begonnen uur voor 
alle ‘wijk-werk’-activiteiten in onze regio.

wijkwerken@nkwerkt.be | 03 340 16 01

4.Frequente busverbinding 
naar Meersel-Dreef

Er komt eindelijk een vlotte busverbinding 
naar Meersel-Dreef. Lijnen 600 en 602 zul-
len voortaan elk uur deze deelgemeente 
aandoen (tijdens de dag). Deze wijziging 
gaat reeds in op 10 december 2017

Wat verandert er voor u in
Het nieuwe jaar komt met rasse schreden dichterbij. Elk nieuw jaar brengt nieuwe gebeurtenis-
sen en nieuwe regels. U kan maar beter op de hoogte zijn. Daarom presenteren wij u hier een 
selectie van zaken die veranderen vanaf volgend jaar.

2018
2. Op afspraak in het stadhuis

Het stadsbestuur blijft inzetten op dienst-
verlening en klantvriendelijkheid. De invoe-
ring van het klantengeleidingssysteem en 
het snelloket eind 2017 kunnen op gunstige 
reacties rekenen. U wordt vlotter en met 
meer discretie geholpen. Begin 2018 mag u 
een verdere stap in de uitbreiding van onze 
dienstverlening verwachten. Dan gaan we 
immers ook werken op afspraak. Dat heeft 
twee voordelen: ten eerste kan u voor som-
mige diensten ook buiten de openingsuren 
van de loketten bij ons terecht.  Ten tweede 
spaart u tijd uit (want uw afspraak is op een 
welbepaald uur gemaakt). 
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 Vanaf half januari starten we met de he-
raanleg van het Van Aertselaerplein.  Wat 
gaat er gebeuren?
• De bushalte komt aan de straat te liggen. 

Dat betekent dat de lijnbussen voortaan 
op de openbare weg zullen stoppen om 
de passagiers te laten in- of uitstappen. 
Dat is nu al het geval voor bijna alle an-
dere haltes van De Lijn in Hoogstraten.

• Het plein krijgt een groener karakter met 
heel wat aanplantingen.

• Achter de bushalte komt een blauwe 
zone met zes parkeerplaatsen, waar de 
bestuurders moeten gebruik maken van 
de parkeerschijf. 

7. Gele papiercontainers

Gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen en 
slordige stapels papier in uw bergruimte. Begin mei ontvangt 
ieder gezin, bedrijf of vereniging in Hoogstraten die dat wenst 
een gratis gele papiercontainer. U ontvangt vooraf een persoon-
lijke brief om u op de hoogte te brengen. Vanaf 1 juli kan u enkel 
nog papier kwijt in de papiercontainers of in het containerpark. 
De inzameling van papier blijft in 2018 volledig gratis.

• De uitrit aan de schuine kant van het plein 
wordt aangepast. Automobilisten gebrui-
ken het plein vaak om te draaien en weer 
richting centrum te rijden. We willen deze 
functie behouden, maar wel gebruiks-
vriendelijker maken.

• Er komen fietssuggestiestroken, zodat 
het hiaat tussen de bestaande fietspaden 
wordt opgevuld.  De fietssuggestiestroken 
zullen lopen vanaf de vrijliggende fietspa-
den aan de Van Aertselaersstraat tot aan 
de woning op Vrijheid 58. 

6. Omgevingsvergunning 

Hoogstraten heeft alles in gereedheid 
gebracht voor de lancering van de omge-
vingsvergunning. De omgevingsvergunning 
verenigt en vervangt de stedenbouwkun-
dige vergunning en de milieuvergunning. 
De aanvragen worden digitaal ingediend bij 
één loket, het omgevingsloket, waarna één 
openbaar onderzoek en één adviesronde 
worden georganiseerd. De voordelen hier-
van zijn een efficiëntere behandeling, tijds-
besparing en betere resultaten. Maar het 
systeem is nog in de opstartfase en de in-
voering werd reeds enkele malen uitgesteld. 
Duimen dus voor een geslaagde lancering in 
januari 2018.

5. Van Aertselaerplein wordt heraangelegd
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Oplaadpalen 
in onze stad
Publieke laadpalen zijn essentieel voor het doorbreken van 
elektrische mobiliteit. Daarom worden de komende vier 
jaar 2500 extra publieke laadpalen geplaatst in Vlaande-
ren. Ook Hoogstraten ondersteunt dit plan.

Met het plaatsen van laadpalen voor elektrische mobiliteit vergemak-
kelijkt het stadsbestuur de overstap naar duurzame mobiliteit. U kan 
de eerste elektrische oplaadpunten in Hoogstraten binnenkort vinden 
aan de parking van campus Stede Akkers en in de Dr. Versmissenstraat. 

Elektrisch laden werkt anders dan traditioneel tanken. Benzine, diesel 
of gas tankt u onderweg, meestal als de tank bijna leeg is. Elektrisch 
laden doet u thuis, op het werk of onderweg.

Thuis
70% van de oplaadbeurten gebeuren thuis. Als u een oplaadpunt wil 
installeren, neem dan contact op met uw lokale elektricien of garagist. 
Kan u thuis niet opladen en is er onvoldoende publieke laadinfrastruc-
tuur in uw buurt? Dan kan u voor uw 100% elektrische wagen kosteloos 
de plaatsing van een publieke laadpaal in uw buurt aanvragen via de 
netbeheerder: www.eandis.be/laadpaal-aanvragen. 

Op het werk
20% van de oplaadbeurten gebeuren op het werk. Nog geen oplaad-
punt op het bedrijf? Overtuig uw werkgever hierin te investeren. 

Onderweg 
Voor de overige 10% van de laadbeurten kan u gebruik maken van een 
publieke laadpaal. Plant u een uitstap en wilt u weten waar publieke 
laadpalen staan? Surf naar www.milieuvriendelijkevoertuigen.be. Zo 
krijgt u toegang tot de laadservices met een laadkaart of app. Betalen 
kan ook met een kredietkaart of binnenkort via sms. 

Geïnteresseerd in elektrisch rijden? U vindt meer informatie over tech-
nologie en fiscale voordelen op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be.

Bladkorven 
worden 

opgehaald
De technische diensten van de stad 
Hoogstraten hebben het afgelopen jaar 
een rondgang gemaakt langs de Hoog-
straatse wegen om de plaatsing van 
bladkorven te bekijken en te optimali-
seren. 

Vorig jaar merkte de groendienst dat 
er soms misbruik werd gemaakt van 
de bladkorven. Daarom was een gron-
dige analyse wel nodig. In de komende 
weken verdwijnen de bladkorven weer 
stilaan uit het straatbeeld. Als de bo-
men hun blad hebben verloren, zijn ze 
immers niet meer nodig. We herinneren 
u er graag aan dat de bladkorven enkel 
dienen voor de bladeren van de straat-
bomen. Bladeren van bomen uit uw 
eigen tuin brengt u naar het container-
park. Dat kan gratis tussen 1 oktober en 
31 december.

Meer info | Milieudienst 
03 340 19 19 | afval@hoogstraten.be
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Ook bedrijven 
helpen levens 
redden met het 
EVapp-systeem
Het Hoogstraats stadsbestuur heeft op vrij-
dag 20 oktober op het industrieterrein De 
Kluis een film over EVapp (Emergency Volun-
teer Application) voorgesteld aan de pers. 
Die kan u ook bekijken op onze website: 
www.hoogstraten.be/evapp. 
Op De Kluis is de Werkgroep Bedrijventer-
rein Management (WBM) actief, bestaande 
uit de preventieadviseurs van Bolckmans 
NV, RKW Hyplast, Drevo en Eribel. Zij toon-
den interesse in het EVapp-systeem en wil-
len samen met het stadsbestuur bekijken of 
er kan samengewerkt worden voor de aan-
pak van hartfalen. Zij beschikken vaak  over 
werknemers die een EHBO-opleiding heb-
ben gevolgd en sommige bedrijven hebben 
ook een AED geïnstalleerd.

Bent u ook geïnteresseerd om een vorming 
reanimeren en defibrilleren te volgen?

Schrijf u dan in bij de dienst onthaal van het 
stadsbestuur via onthaal@hoogstraten.be 
of 03 340 19 11. De opleidingen gaan door 
in de lokalen van Rode Kruis Hoogstraten – 
Slommerhof 18 – 2320 Hoogstraten.
Data voor 2018:
• Wo 17 jan. 2018 van 19.00 tot 22.30 uur
• Ma 12 feb. van 19.00 tot 22.30 uur
• Di 6 maart van 19.00 tot 22.30 uur
• Woe 19 september van 19.00 tot 22.30 uur
• Di 16 oktober van 19.00 tot 22.30 uur
• Ma 19 november van 19.00 tot 22.30 uur

Meer info | Dienst gezondheid | 03 340 19 54
senior@hoogstraten.be

Sportlaureatenviering 
kandidaturen indienen voor 1 januari!

Heeft u tussen 1 januari en 31 december 2017 een opmer-
kelijke sportieve prestatie geleverd? Dien dan uw kandi-
datuur in voor huldiging op de sportlaureatenviering van 
24 februari 2018. 

Daarnaast kan u uzelf kandidaat stellen voor de titel van 
sportman, sportvrouw, sporttiener, sportploeg, sportver-
eniging of sportverdienste van 2017. Ook als u personen 
kent die hiervoor in aanmerking komen, kan u helpen 
door hen aan te moedigen om hun kandidatuur in te die-
nen of door dit te melden aan de sportdienst. 

Het reglement en de invulformulieren vindt u op www.
hoogstraten.be/sportlaureatenviering of via de Hoog-
straatse sportclubs. Formulieren moeten vóór 1 januari 
binnen zijn op de sportdienst. 

Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51  
sport@hoogstraten.be
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De eindejaarsperiode 
is dé geschenkperiode 

bij uitstek. Als u nog 
op zoek bent naar een 
geschikt kerst- of ein-

dejaarscadeau helpt 
Toerisme Hoogstraten 

u graag op weg met de 
volgende tips…

Ca
de
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  Erfgoedboek
Sinds eind november ligt het nieuwste  
(achtste!) boek van Erfgoed Hoogstraten in 
de rekken. Naar goede gewoonte brengt het 
de Hoogstraatse geschiedenis in beeld. De 
80-jarige oorlog, de financiën van Vrijheid 
Hoogstraten, de opbrengsten van Frank van 
Borssele, heer van Hoogstraten én een bom-
menwerperscrash 75 jaar geleden komen 
aan bod. Vier verschillende tijdperken met 
telkens vier verschillende invalshoeken. 
Het boek kost 20 euro en is onder andere te 
koop bij Toerisme Hoogstraten en het Stede-
lijk Museum Hoogstraten.

‘En gij zorgt voor de heropbouw’
In 2008 vierde Hoogstraten dat de Sint-
Katharinatoren 50 jaar eerder minutieus 
heropgebouwd werd. Een feestjaar met een 
prachtige tentoonstelling van originele plan-
nen en tekeningen, bestekken, documenta-
tie, briefwisseling, getuigen,… 
Nand Doms en Johan Ooms hebben ervoor 
gezorgd dat al dit werk niet verloren is ge-
gaan. Tien jaar na de start van de voorberei-
dingen van de tentoonstelling presenteren 
zij een adembenemend werk over de herop-
bouw van de Sint-Katharinakerk en -toren én 
de restauratie van de kunstschatten.
Een boek van maar liefst 460 bladzijden, 
uitgebreid gedocumenteerd met historische 
documenten en foto’s, plannen en tekenin-
gen, anekdotes en leuke verhalen.
Het boek is te koop bij Toerisme Hoogstraten 
en kost 35 euro. Maar wees er snel bij, want 
er zijn slechts 250 exemplaren van gemaakt. 
Een uniek boek voor verzamelaars.

  Hoogstraatse geschenkbox
De Hoogstraatse geschenkbox is al enkele 
jaren een vaste waarde in het eindejaars-
aanbod van Toerisme Hoogstraten. Deze 
box promoot in de eerste plaats de talrijke 
Hoogstraatse specialiteiten, maar tegelij-
kertijd doet het dienst als geknipt einde-
jaarscadeau.
Kies uit de ‘zelf-samen-te-stellen-box’ of de 
standaardbox (30 euro). U vindt het bestel-
formulier bij Toerisme Hoogstraten en op 
www.hoogstraten.be. Te bestellen tot en 
met zaterdag 16 december.

toerisme

 Tickets Gemeenschapscentrum
In 2018 staan er weer heel wat bekende 
namen en leuke voorstellingen in het Ge-
meenschapscentrum geprogrammeerd. Een 
toegangsticket voor één van de film- of thea-
tervoorstellingen valt vast in de smaak. 
Alle info over de voorstellingen vindt u op 
www.gchoogstraten.be

 Hoogstraatse cadeaubon 
Ondertussen een oude bekende: de Hoog-
straatse cadeaubon. Met deze overkoepe-
lende cadeaubon kunt u maar liefst in een 
90-tal zaken in de fusie terecht. Er zijn bon-
nen van 5, 10, 20 en 50 euro, te combineren 
naar eigen budget. De bonnen zijn uitslui-
tend te koop bij Toerisme Hoogstraten en 
worden verpakt in een mooie geschenken-
velop.

  Gadgets
Nog enkele euro’s van uw budget over? 
Loop dan even binnen bij Toerisme Hoog-
straten voor één van de Hoogstraatse gad-
gets: wat dacht u van een Hoogstraatse kof-
fiemok mét vernieuwd ontwerp (4,50 euro), 
een duurzame Hoogstraatse winkeltas (3 
euro), een paraplu (7 euro), speelkaarten 
van Alfred Ost (enkel 4,50 euro, bridgeset: 
8 euro) of een USB-stick (8 euro) in de vorm 
van aardbei?
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Winterwandeling 
Grenzeloos
De tweede winterwandeling van het seizoen 
neemt u mee naar Baarle-Hertog-Nassau. Het 
wordt één van de laatste wapenfeiten van het 
themajaar Grenzeloos. 
De wandeling start aan Heemhuis Amalia Van 
Solms, waar u ook een korte rondleiding krijgt. 
Daarna gaat de natuurwandeling – met een 
vleugje oorlogsgeschiedenis – verder doorheen 
de bossen van Boschhoven en de bossen van 
Tommel.
Inschrijven kan nog steeds, maar wees er snel bij; 
de eerste is groep is reeds volzet.

Programma
* zondag 10 december: Baarle-Hertog-Nassau 

met bezoek aan Heemhuis Amalia Van Solms
*  zondag 14 januari: Hoogstraten met bezoek aan 

de Laermolen
* zondag 11 februari: Meerle met bezoek aan 

landhuis Den Rooy

Praktisch

De wandelingen zijn ongeveer 9 km en star-
ten steeds om 13 uur. Het einde is voorzien 
omstreeks 17 uur. Deelname is gratis. 
Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten is 
noodzakelijk. 
Let wel: de plaatsen zijn beperkt, er kunnen 
maximum 80 personen (2 groepen) deelne-
men.
Inschrijven kan tot en met de zaterdag (16 
uur) voorafgaand aan de wandeling; zolang 
er plaatsen beschikbaar zijn.
Stevige wandelschoenen, een fluohesje en 
een zaklamp zijn geen overbodige luxe. 
Omwille van strenge veiligheidsvoorschrif-
ten en hygiëne zijn honden niet toegelaten.

Inschrijven
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55   
toerisme@hoogstraten.be

Het stadsbestuur van Hoogstraten is blij met de beslissing 
van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Land-
bouw om Wortel-Kolonie te erkennen als stiltegebied. Het 
betekent een extra toeristische troef voor dit unieke natuur-
gebied dat hopelijk binnenkort erkend zal worden als UNES-
CO Werelderfgoed. Wortel-Kolonie is nog maar het achtste 
domein in Vlaanderen dat het kwaliteitslabel ‘Stiltegebied’ 
mag voeren. 

Het nieuwe stiltegebied heeft een uitstekende akoestische 
kwaliteit, waar zowel de Hoogstratenaren als bezoekers van 
buiten onze stad baat bij zullen hebben.  De erkenning als 
stiltegebied betekent trouwens niet dat mensen of gemo-
toriseerde voertuigen uit het gebied worden gebannen. De 
metingen die zijn gedaan om de akoestische kwaliteit van 
het domein te meten houden immers ook rekening met de 
‘gebiedseigen’ geluiden die er te horen zijn. 

Om de bezoekers van Wortel-Kolonie een optimale ontvangst 
te kunnen bieden, heeft het schepencollege beslist om een 
parking aan te leggen bij de grote boerderij. Er komt een 
permanente parking die plaats biedt aan 74 voertuigen. Ze 
wordt aangelegd in een semi-verharding, zodat het terrein 
waterdoorlatend blijft. Daarnaast komt er een parking waar  
75 voertuigen kunnen worden gestald in geval van grote 
drukte. De volledige parking wordt omheind met streekeigen 
beplanting, zodat ze mooi integreert in het landschappelijk 
geheel. Voor mindervaliden komen er 5 parkeerplaatsen, 
bovenop de reeds bestaande 2 mindervalidenplaatsen. Een 
precieze timing voor de aanleg van de parking is er nog niet.

Wortel-Kolonie 
krijgt parking
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KN HKerst en Nieuwjaar in Hoogstraten
Het mogen dan wel de koudste en donkerste dagen van het jaar zijn, in Hoogstraten vindt u 
tijdens de eindejaarsperiode vooralveel sfeer, licht en warmte! In dit overzicht vindt u kerstwan-
delingen, kerststallen, kerstmarkten en kerstconcerten terug. 
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

  Kerststallen 
- Hoogstraten
 Begijnhofkerk, Begijnhof. Elke dag van 

9.30 tot 17 uur. 

- Wortel 
 Sint-Jan-De-Doperkerk, Poeleinde. 
 Dinsdag 12 december t/m maandag 8 ja-

nuari.

- Meersel-Dreef
 Klooster Paters-Kapucijnen, Dreef.
 Woensdag 13 december t/m maandag 8 

januari. Elke dag van 7 tot 19 uur.
 Kerststal aan het klooster en in de kerk.

- Meerle
 Sint-Salvatorkerk, Kerkstraat
 Zondag 17 december t/m maandag 8  

januari. Elke dag van 9 tot 22 uur.

- Meer
 Kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, 
 Donckstraat
 Kerststal in de grot 
 Kerststal in de kerk – elke zaterdag van 

17.45 tot 19.15 uur en zondag 17 december 
van 9 tot 10.30 uur.

- Minderhout
 Sint-Clemenskerk, Minderhoutdorp, 
 - elke dag van 9 tot 17 uur 
 - Zondag 17 dec t/m maandag 8 januari

- Castelre
  Café in Holland, Schootsenhoek,
 Zondag 17 december t/m maandag 18 ja-

nuari 
 Kerststal met levende figuren:
 - Zondag 17 december van 14 tot 18 uur
 - Zaterdag 23 december van 14 tot 18 uur
 - Zondag 24 december van 13 tot 17 uur
 - Maandag 25 december van 13 tot 17 uur
 - Dinsdag 26 december van 13 tot 19 uur
 - Zondag 31 december van 15 tot 17 uur
 - Zaterdag 16 en zondag 17 december

 - Wortel-Kolonie
 Ingang via Langenberg, Kolonie, 
 eerste kruispunt.
 Zaterdag 23 december t/m zaterdag 6 ja-

nuari (1 januari gesloten).
 Kerststal met levende dieren. Drankstalle-

tje aanwezig van 13 tot 18 uur. 

  Kerstmarkten & -happenings

- Zaterdag 16 december, vanaf 18 uur
 Kersthappening met markt en muziek.
 Kloostersite, Donckstraat 13, Meer
 Organisatie: KWB Meer

- Zaterdag 16 december, van 10 uur tot 18 
uur

 Zondag 17 december, van 10 uur tot 17 uur
 Kerstshopping 
 Winkelcentrum Hoogstraten
 Organisatie: Winkelcentrum 

- Zondag 17 december, van 13 uur tot 17 uur
 Glühweinfestival
 Organisatie: Horeca Hoogstraten
 Zondag 17 december, van 10 tot 12.30 uur
 Opening kerststal met eucharistieviering 

en muziek van kamerkoor Vialta. Gratis 
glühwein of warme chocolademelk voor 
iedereen. 

 Sint-Salvatorkerk, Kerkstraat 1, Meerle.
 Organisatie: Kerststalcomité Meerle

- Donderdag 21 december, van 19 tot 20 uur
 Driekoningen (Godfried Bomans) 
 door de BiBi’s.
 Kapel van het Gasthuis, Campus Stede Ak-

kers, Jaak Aertslaan, Hoogstraten
 Organisatie: LDC Stede Akkers

- Zaterdag 13 januari, 18.30 uur
 Lichtjesoptocht, playback-show voor kin-

deren en fuif.
 Tent op het parkeerterrein van Martens, 

centrum Meersel-Dreef
 Organisatie: De Dreefse Trappers
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  Kerstwandelingen

- Vrijdag 8 en zaterdag 9 december, 19.30 
uur

 Kerst- en jeneverwandeling 
 Kolonie 16, Wortel
 Organisatie: Theater Pas Geverfd

- Zaterdag 16 december, 18 uur
 Lampionnentocht 
 Alle kinderen die meelopen krijgen gratis 

een verlichte lampion. 
 Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk, Donck-

straat, Meer
 Organisatie: KWB  Meer

- Zaterdag 30 december, van 14 uur tot 17 
uur

 Eindjaar stiltewandeling
 Oosteneind 6, Meerle
 Organisatie: SpiegelendPaard

- Zondag 7 januari, van 9 uur tot 12 uur
 Nieuwjaarswandeling
 Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 

41, Wortel
 Organisatie: Natuurpunt Markvallei

  Kerstconcerten

- Vrijdag 15 december, 20.00 uur
 Kerstconcert met White Coffee 
 Sint-Katharinakerk, Vrijheid, Hoogstraten
 Organisatie: Davidsfonds Hoogstraten 
 Voorverkoop: Toerisme Hoogstraten

- Zaterdag 16 december, 20.00 uur
 Kerstconcert Kamerkoor Cantecleer
 Begijnhofkerk, Begijnhof, Hoogstraten
 Organisatie: Kamerkoor Cantecleer

- Zondag 14 januari, van 15.30 tot 18 uur
 Nieuwjaarsconcert ‘A Night@The Opera’ 

in Gemeenschapscentrum Hoogstraten, 
Rabboenizaal Sijker, Lindendreef 37.  
Ingang via Antoon de Lalaingstraat 3, 
Hoogstraten.

 Organisatie: vzw LA:CH

  Nieuwjaarszingen op 30 december

Het zingen van ‘Nieuwjaarke zoete’ vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 30 december en niet – zoals gebruikelijk – 
op oudejaarsdag. 31 december valt namelijk op een zon-
dag en dat is zowel voor de kinderen als voor winkeliers 
en particulieren niet de meest ideale dag. Daarom heeft 
het stadsbestuur besloten dat de traditionele rondgang 
van de Hoogstraatse kinderen om de mensen een ge-
zond en gelukkig nieuwjaar te wensen het best op za-
terdag 30 december gebeurt.

Aan de middenstand wordt een affiche ter beschikking 
gesteld die ze aan de winkeldeur kunnen uithangen. 

  De Lijn brengt u veilig thuis

Dankzij de steun van het stadsbestuur kan u ook dit jaar 
gratis gebruik maken van de feestbussen die De Lijn in-
richt op oudejaarsnacht. Het oudejaarsnachtbiljet wordt 
dit jaar via SMS uitgereikt. Het SMS-ticket is geldig van 
31 december 2017 18.00 uur tot 1 januari 2018 23.59 uur.  
U mag binnen de geldigheidsperiode zoveel verplaat-
singen maken als u wil.

Wenst u zo’n gratis ticket, dan dient u uw gsm-nummer 
vooraf te registreren. Dat kan vanaf 1 december. Meer 
info op www.delijn.be/oudjaar.
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Boekenverkoop

In december is het weer zover. De biblio-
theek heeft plaats gemaakt voor vele nieu-
we boeken en biedt daarom de oude te koop 
aan. 
Kom gerust eens kijken, zowel voor volwas-
senen als jeugd is er een overvloed aan boe-
ken. Ook zijn er tijdschriften, dvd’s, games 
en cd’s te koop. 

Voor de meeste materialen betaalt u 1 euro, 
de tijdschriftenjaargangen kosten 2 euro. 
De laatste zaterdag krijgt u nog eens 50 % 
korting.

Van zaterdag 9 tot en met 
zaterdag 16 december 
- in de hoofdbibliotheek:
 tijdens de Koffiekrant- en openingsuren
- in de uitleenposten: 
 tijdens de openingsuren

  Godfried Bomans, “De Drie Wijzen”
Voorstelling op donderdag 21 december om 19 uur in de Kapel van het Gasthuis 
(Campus Stede Akkers). 

De voorlezers van de BiB in Hoogstraten willen graag verhalen en boeken tot leven 
brengen. Tijdens het schooljaar vindt u hen iedere zaterdagmorgen in de jeugd-
afdeling. Tijdens verscheidene activiteiten van de BiB leggen ze de focus op de 
waarde van het voorlezen. Aanstaande kerstperiode komen ze als BiBi’s naar Cam-
pus Stede Akkers. Ze vinden het een uitstekend moment om “Driekoningen” van 
Godfried Bomans ten tonele te brengen en mogen daarbij rekenen op de muzi-
kale omlijsting van Flor Verschueren. Op donderdagavond 21 december om 19.00 
uur is er een voorstelling in de Kapel van het Gasthuis (Campus Stede Akkers). 
Na de voorstelling kan bij een glaasje glühwein nagepraat worden. De plaatsen 
in de kapel zijn beperkt. Reserveren is mogelijk vanaf 1 december tot volzet. De 
toegangsprijs bedraagt 5 euro. De opbrengst wordt geschonken aan Music For Life 
/ Alzheimerliga.

Meer weten | LDC Stede Akkers | 03 340 16 30 | dienstencentrum@hoogstraten.be

In 2018 schakelt de bibliotheek over naar een nieuw plaat-
singssysteem voor de informatieve boeken volwassenen. Het 
cijfersysteem verdwijnt en wordt vervangen door ZIZO, Zon-
der Inspanning ZOeken. In de jeugdafdeling wordt al jaren met 
ZIZO gewerkt, vanaf volgend jaar dus ook bij de volwassenen. 

Gekleurde pictogrammen en thema’s op de rug van het boek 
geven duidelijk de juiste plaats van een boek aan. 

Niet alleen het boeketiket verandert, ook de aanduiding in 
de catalogus wordt aangepast. Ook daar zullen de picto-
grammen opduiken.

In de hoofdbibliotheek brengt deze overstap een herschik-
king van de hele afdeling voor volwassenen met zich mee.

Als u problemen heeft om een bepaald boek te vinden of als 
u meer uitleg over ZIZO wil, vraag het gerust aan de bibme-
dewerkers. Ze helpen u graag verder.

BiB

Wat verandert er in 2018?
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Winnaar fotowedstrijd
Mieke Wilmssen uit Hoogstraten heeft gezien dat de 
bovenstaande foto werd getrokken in de Minderhout-
sestraat 6 in Hoogstraten. Zij wint een Hoogstraatse 
cadeaubon.  Van harte proficiat.

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 20 december naar de com-
municatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail per ge-
zin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een on-
schuldige hand één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO

U heeft een nieuwe computer, maar weet niet goed hoe 
die werkt? U wil online een fotoboek samenstellen, maar 
hoe begint u daaraan? U heeft vele foto’s en wil die er-
gens veilig opslaan in de Cloud.
Tijdens de computercursussen van Digidak wordt u stap 
voor stap begeleid, in kleine groepen van maximum 5 
deelnemers. Deelname is gratis. U betaalt enkel 5 euro 
waarborg.
Een greep uit het aanbod: wegwijs in de Cloud, werken 
met Windows 10, ontwerp uw fotoboek, online kopen en 
verkopen, werken (telefoneren) met de smartphone.

Verplicht inschrijven kan op de inschrijfmomenten 
in december:

-  maandag 11 december – 13.30 tot 16.30 uur 
 Digidak Hazenweg, Hazenweg 4/2
-  vrijdag 15 december – 9 tot 12 uur 
 BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b
-  maandag 18 december – 13.30 tot 16.30 uur 
 Digidak Hazenweg, Hazenweg 4/2
-  vrijdag 22 december – 9 tot 12 uur 
 Lokaal dienstencentrum Stede Akkers
 Jaak Aertslaan 4

Nadien kan u nog inschrijven tijdens de vrije inloop (zo-
lang er nog vrije plaatsen zijn):

- maandag – 13 tot 16.30 uur 
 Digidak Hazenweg, Hazenweg 4/2
- dinsdag – 13 tot 16.30 uur 
 Lokaal dienstencentrum Stede Akkers
 Jaak Aertslaan 4 

  Sluitingsdagen
De BiB sluit tijdens de kerstvakantie op 25 en 
26 december en op 1 en 2 januari.

Inschrijving Digidak
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In de periode tussen mei en oktober kwa-
men de vele postkaartjes binnen bij de 
jeugddienst. Kaartjes uit Hong Kong, Oe-
ganda, Za-Kpota, maar ook dichterbij zoals 
Parijs, De Haan, Leuven,… Kaartjes met vele 
groetjes of met een heel reisverslag,... Daar-
aan konden we zien dat Franky een mooie 
reis maakte en dat met iedereen. Ooms en 
tantes, ouders, maar ook vrienden van de 
jeugdverenigingen, iedereen werd betrok-
ken bij de grote reis. Op Facebook werden 
de jeugdverenigingen uitgedaagd voor ex-
tra kilometers of een extra prijsje. Zo zong 
de Franky aan het kampvuur, danste hij op 
Rock Werchter en leerde hij andere deelne-
mers kennen. 

Vrijdag 24 november was Franky bekomen 
van zijn vele reizen en gaf hij een feestje om-
dat hij terug is in het vertrouwde Hoogstra-
ten. Tijdens ‘Franky back in town’ vond ook 
de prijsuitreiking plaats. De winnaar mocht 
er wel zijn met haar 49.183,5 km! Proficiat 
aan de Chiro-meisjes van Meer! (zie foto)
Zij winnen ‘Franky over de grens’ en krijgen 
een prijs van €500. Niet alleen Chiro-meis-
jes Meer viel in de prijzen, er was ook een 
publieksprijs. Tijdens ‘Franky back in town’ 
konden alle gasten stemmen op de mooiste 
foto. KSA Hoogstraten ging naar huis met de 
publieksprijs van €100. 

Franky zou graag alle jeugdverenigingen 
heel hartelijk willen bedanken voor de 
mooie reizen die hij heeft gemaakt. In totaal 
is Franky iets meer dan 22 keer de wereld 
rondgereisd, in totaal 146.095,23 km. Voor 
Franky’s ecologische voetafdruk geen goede 
zaak. Daarom heeft hij aangekondigd een 
goed doel te steunen. 

In september gaan 8 Hoogstraatse jongeren 
op inleefreis naar onze stedenband Za-Kpo-
ta. 
In Za-Kpota kookt men nog op vuur, wat 
voor de CO2-uitstoot niet echt goed is. Maar 
er is een oplossing: kleine oventjes die tot 
70-80% minder hout verbruiken, dus min-
der CO2-verbruik hebben en die dezelfde 
warmte geven om te koken. Franky schenkt  
€224,04 aan dit mooie project. 

 

De erelijst:
1. Chiro meisjes Meer  49.183,5 km
2. KSA Hoogstraten 34.718,69 km
3. KLJ Meerle 20.746,46 km
4. Chiro meisjes Meerle 19.362,2 km 
5. Mussenakker  14.382,59 km

Franky is back in town!
Elk jaar daagt Franky, de mascotte van de Jeugdraad, alle Hoogstraatse jeugdverenigingen uit. 
Dit jaar deed hij dat in het kleedje van GRENZELOOS, ons jaarthema van 2017. De uitdaging 
heette ‘Franky over de grens’. Het was de bedoeling dat de jeugdverenigingen Franky zo veel 
mogelijk kilometers liet afleggen. Dit zowel in binnen- als buitenland. Elke deelnemende jeugd-
vereniging kreeg 2 Franky’s met een wegwerpfototoestel en moest een foto maken van een dui-
delijk herkenbare plaats ergens in de wereld. Vandaar moest hij ook een postkaartje opsturen. 
Alle foto’s en postkaartjes samen vormen honderdduizenden kilometers. 

- Franky kwam als eerste aan in de Efteling. 
- Franky’s verste reis was naar Gili Island in Indonesië, dat telt 
voor 12.204,4km. 
- Franky’s kortste reis was naar het exotische Meerle. 
- Franky mocht in België zoveel reizen als hij wou, het vaakst 
ging hij naar de zee. 

Weetjes! Weetjes! 
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In het Nederlandse Rijsbergen behaalde de schuttersgilde van 
Minderhout de zege bij het eerste zestal van de Sint-Jansboog. 
Een knappe prestatie, want dit was niet meer voorgekomen 
sinds  1966. 

OCMW start 
lokaal dienstencentrum 
in Meer
Het lokaal dienstencentrum in Meer 
krijgt een plaats op de Kloostersite in 
Meer. De historische ‘feestzaal’ wordt 
gerestaureerd en verbouwd tot een toe-
gankelijk dienstencentrum. Het OCMW-
bestuur keurde op 11 september de erf-
pachtovereenkomsten goed. De eerste 
werken op de site zullen begin 2018 star-
ten en tegen 2020 zal de site er volledig 
anders uitzien.

Het dienstencentrum wordt in eerste 
instantie een plek van ontmoeting, toe-
gankelijk voor iedereen die graag sociaal 
contact heeft, ontspanning zoekt of met 
een vraag zit over hulp- en dienstverle-
ning. Er zullen verschillende activitei-
ten worden georganiseerd en er zal ook 
ruimte worden geboden aan plaatselijke 
verenigingen. Verder zal u er gezellig 
kunnen tafelen in het dorpsrestaurant. 
Alles in samenwerking met een lokale 
ploeg vrijwilligers. De concrete invulling 
zal gebeuren in overleg met verenigin-
gen en potentiële gebruikers uit Meer.
Wie nu al vragen of suggesties heeft of 
zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan 
contact nemen met het LDC.

Meer info | dienstencentrum@hoogstra-
ten.be | 03 340 16 30

Soep op de Stoep
Warme soep. Lekker, gezond en een warm 
gebaar dat niet veel moeite kost. Zo denkt 
ook de Hoogstraatse Welzijnsschakel ’t 
Ver-Zet-je erover. Op vrijdag 8 december 
organiseren zij “Soep op de Stoep” ten 
voordele van Samen Tegen Armoede. Met 
deze soepactie vragen ze aandacht voor 
de 1,7 miljoen mensen in België die in 
armoede of op de armoedegrens leven. Met 
de opbrengsten ervan kan Samen Tegen 
Armoede lokale projecten, die kansen ge-
ven aan mensen in armoede, stimuleren en 
ondersteunen.

Waar delen zij soep uit? 
Vrijdag 8 december van 9.30 tot 17.30uur | 
Stoep CM-Thuiszorgwinkel | Vrijheid 168, 
Hoogstraten

Winnaar wandelzoektocht
Ter gelegenheid van ‘5 jaar Stede Akkers’ 
werd een wandelzoektocht uitgewerkt op 
campus Stede Akkers. Deelnemers maak-
ten kans te maken op een ballonvaart die 
geschonken werd door het OCMW. Maria 
Verschueren uit Wortel vulde als enige het 
juiste antwoord in op de schiftingsvraag. 
Proficiat!

Goe bezig
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Winnaars fotowedstrijd Hoogstraten in groenten & bloemen

De fotowedstrijd van Hoogstraten in groenten & bloemen leverde in 2017 niet minder dan 240 inzendingen op. De 
jury, bestaande uit ontwerper Tom De Houwer, Sofie Nagels (beeldend kunstenaar en leerkracht fotokunst IKO) en 
reportage- en stillsfotograaf Xavier Rombouts, koos drie beelden uit. Ze hield daarbij rekening met de verrassende 
kijk op de ontwerpen, de vormgeving en de kwaliteit met het oog op promotiemateriaal. 
De eer gaat dit jaar naar Pierre Verbaeten uit Meersel-Dreef, Nancy Hendriks uit Hoogstraten en Alma van den Bergen 
uit Breda. VVV Hoogstraten schenkt de drie winnaars een Hoogstraatse cadeaubon.
Traditiegetrouw worden de drie winnende foto’s gebruikt voor een reeks tijdloze wenskaarten, die te koop worden 
aangeboden bij Toerisme Hoogstraten. Uiteraard zijn ook de wenskaarten van de vorige edities nog te verkrijgen. 
Leuk voor verzamelaars maar ook een origineel eindejaarscadeau. 

Pierre Verbaeten

Nancy Hendriks
Alma van den Bergen



1. Tijdens de winkelactie van 11.11.11 werd in november 3.733,66 euro ingezameld. Dankjewel aan alle vrijwilligers.  
2. De muzikale avond ‘Samen tegen armoede’ bracht in het Gemeenschapscentrum Hoogstraten 600 aanwezigen 
op de been. Een stevig duwtje in de rug van Welzijnsschakel ‘T Ver-Zet-je. 3. Guy Aerts, de wijkinspecteur van Wortel, 
vertrekt vanaf 1 december definitief met pensioen. Zijn taak wordt overgenomen door wijkinspecteur Tom Van Op-
stal. Het stadsbestuur wenst Tom veel succes. Guy, geniet van uw welverdiend pensioen! 4. Regelmatig wordt in de 
Hoogstraatse BiB een moord gepleegd. Snuggere jonge detectives van de Hoogstraatse scholen (hier VITO) spelen 
dan samen het detectivespel op zoek naar het moordwapen van Harry Vervoort.

1

2

4

3
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Wordt u vrijwilliger bij het 

zwerfkattenbeleid?
Hoogstraten heeft sinds 5 jaar een sterilisatiebe-
leid voor zwerfkatten, de meest diervriendelijke 
methode om overlast van zwerfkatten onder con-
trole te houden. We werken hiervoor samen met 
een aantal dierenartsen. 

Zwerfkatten komen natuurlijk niet vanzelf in de 
dierenartsenpraktijk. Daarvoor doen we beroep 
op vrijwilligers. Een vrijwilliger plaatst een vang-
kooi, brengt de kat naar de dierenarts en laat 
hem na sterilisatie terug vrij op de vanglocatie. 
De vrijwilliger ontvangt hiervoor een onkosten-
vergoeding.

Wil u vrijwilliger worden bij het zwerfkattenbe-
leid? Neem dan contact op met de milieudienst.

Meer info | Milieudienst Hoogstraten | 03 340 19 
43 | ingrid.brosens@hoogstraten.be

Veiligheid 
maak er (vuur)werk van!
Wilt u vuurwerk aankopen om in de nacht van oud naar 
nieuw af te schieten? Vraag tijdig uw toelating van de bur-
gemeester aan op het stadhuis.

Bent u jonger dan 16, dan krijgt u geen toelating. Bent u 
tussen 16 en 18 jaar, dan hebt u de toelating van uw ou-
ders nodig.

Verwittig voor het afsteken van het vuurwerk uw buren. 
Hou iedereen op een veilige afstand én volg goed de ge-
bruiksaanwijzing. Is er sterke wind of zijn er omstandig-
heden die een negatieve invloed hebben op de veiligheid? 
In dergelijke situaties kan het afsteken van vuurwerk niet 
doorgaan. 

Meer informatie over veilig gebruik van vuurwerk kan u 
terugvinden op www.economie.fgov.be. U kan er o.a. de 
brochure ‘Verknal uw feest niet’ downloaden. Deze bevat 
tips voor aankoop en gebruik van vuurwerk.

Knallend plezier! Maar niet voor uw dier!
Dieren worden soms opgeschrikt door vuurwerk. Dit kan 
u voorkomen door rekening te houden met volgende tips:
-  Laat uw hond op 31 december best uitsluitend aange-

lijnd uit vóór  het vuurwerk is losgebarsten.
-  Hou liefst alle huisdieren binnen van zodra het donker 

wordt en zet TV of radio aan om het ergste lawaai te dem-
pen. 

-  Hou weidedieren, zoals paarden, ezels, pony’s en run-
deren op stal. 

-  Steek geen vuurwerk af in de onmiddellijke omgeving 
van een dier.

-  Verwittig buren en de landbouwers uit de omgeving, 
zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen.

-  Wil u per se vuurwerk afsteken, weet dan dat er ook 
diervriendelijk vuurwerk bestaat.

Meer info | Evenementenloket | evenementen@hoog-
straten.be | 03 340 19 53
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Noodhulp
Brand/Dringend ziekenvervoer 100/112
Politie 101
Politie administratie 03 340 88 00 
Brandweerkazerne 
- Niet-dringend ziekenvervoer 
   en administratie  03 314 32 11
Hidrosan (riolering) 0800 90 300 
Anti-gifcentrum 070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten  03 482 46 06 

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

Zitdagen
-  Huisbezoekenteam - medewerker oude-

ren: elke maandag van 13.30 tot 15 uur en 
elke 1ste maandag van de maand  van 18 
tot 19.30 uur. Ze is te bereiken op  GSM 
0474 47 11 44 of via e-mail: winny.vriens@
hoogstraten.be

-  FOD Sociale Zekerheid
 2de woensdag van de maand 
 van 09.30 uur tot 10.30 uur

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

19 infoinfozine’berichten

De restauratiewerken aan de Sint-
Katharinatoren en de beiaard in Hoog-
straten zijn gestart op 14 november. Ze 
zullen 480 kalenderdagen in beslag 
nemen en lopen dus tot een eind in 
2019. Hier een kort overzicht van de ti-
ming der werken:

• Opbouw stelling in twee fasen:
 - Montage stelling tot ommegang  

 (afgerond eind januari 2018)
 - Montage stelling spitstoren 
  (afgerond eind april 2018)
• Algemene gevelwerken
 - Afgerond eind oktober 2018
• Beiaard:
 - Demontage februari 2018
 - Montage afgerond tegen 
  december 2018
• Dakwerken:
 - Start april 2018 en afgewerkt
  tegen november 2018
• Uurwerken:
 - Demontage februari 2018 
 - Montage december  2018
• Gebrandschilderde glasramen:
 - Demontage februari 2018 
 - Glasramen uitgenomen en in 
   atelier hersteld

 - Plaatsing van voorzetbeglazing
 - Montage afgerond in augustus  

 2018

De restauratie van Katrien

De klokken verlaten de toren
 
Het stadsbestuur zal het vertrek van 
onze klokken op de gepaste wijze 
vieren. Op 14 januari wordt door 
beiaardier Luc Dockx het laatste 
beiaardconcert gegeven. Dan wordt 
op de parking van IKO een massaal 
luistermoment georganiseerd. Twee 
dagen later luiden de klokken voor 
de laatste keer. Dan wordt het bijna 
een jaar stil in Hoogstraten.

De evacuatie van de klokken uit de 
toren wordt een spectaculaire ope-
ratie. Dat gebeurt waarschijnlijk 
midden februari. Gans de bevolking 
zal dan onze klokken uitwuiven, 
er komt een kijkerszone met dran-
kenstand, een muzikaal optreden 
en onze stadsdichter onthult een 
prachtig gedicht ‘Katrijn’. U ver-
neemt er binnenkort meer over.



De Hoogstraatse 
g e s c h e n k b o x 
Het geknipte eindejaarscadeau 
Kies uit deze twee formules: 

• Stel uw eigen box samen
 U vult uw box aan de hand van de 

lijst met Hoogstraatse specialiteiten 
volgens eigen smaak en budget.

• Standaardbox
 Voor 30 euro krijgt u een heerlijke 

verzameling Hoogstraatse specia-
liteiten. Geniet van ons streekbier, 
chocolade, honing, kaas, tomaatjes, 
Fair Trade chips, kiwibesstroop, …

Bestel uw geschenkbox tot en met 16 december bij 

Toerisme Hoogstraten of op www.hoogstraten.be


