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Voorwoord...
Beste lezer, dit is het laatste voorwoord dat ik schrijf
als uw burgemeester. Het is geen punt, maar toch
een komma achter twaalf jaar bestuur als schepen en
burgemeester van Hoogstraten. 12 jaar lijkt een lange
periode, maar tegelijk is het voorbijgevlogen. Ik herinner mij de eerste gemeenteraad en het schepencollege nog als de dag van gisteren. Op 1 januari berg
ik met spijt mijn burgemeesterssjerp op, maar mijn
engagement voor u en
Hoogstraten blijft uiteraard. Met hart en ziel ben ik
graag uw burgemeester geweest en mijn deur zal dan
ook altijd voor u open staan.
Bij de start van het nieuwe jaar start eveneens een
nieuwe bestuursploeg in Hoogstraten. Namens het
huidige schepencollege wil ik hen alle succes wensen. Hoogstraten is een prachtige stad met vele fijne
mensen. Zij verdienen een schepencollege dat zijn
uiterste best doet, dat geen moeite spaart om het
leven van alle Hoogstratenaren te verbeteren en dat
zich het lot van iedereen aantrekt, jong of oud, arm of
rijk, Belg of niet-Belg. Vele projecten staan in de
stelling, maar er komen ook heel wat uitdagingen op
ons af. Ik reken erop dat de nieuwe ploeg daar verder
werk van maakt.
Er is veel om dankbaar voor te zijn. Allereerst wil ik u
als inwoner danken. U bent een onuitputtelijke bron
van inspiratie geweest voor mij als burgemeester.
Dank voor uw suggesties, dank voor uw ondersteunende berichtjes, dank voor uw vernieuwende bijdragen in de inspraakmomenten die het stadsbestuur
organiseerde. U was wel eens kritisch, maar ook
daar ben ik u dankbaar voor. Het is maar dankzij een
voortdurende open, oprechte en respectvolle inter-

actie met onze inwoners dat een stadsbestuur een
goed beleid kan voeren dat de bevolking ten goede
komt.
Dank ook aan alle medewerkers van stad en OCMW,
brandweer en politiediensten en de vele partners
in de samenwerkingsverbanden. Jullie hebben mij
eveneens geïnspireerd, voortgestuwd, ondersteund
en – af en toe was dat wel eens nodig :) – afgeremd
als ik te snel ging. Onze stad telt veel bekwame mensen met grote expertise. Maar vooral mensen met
een hart voor hun stad en een engagement dat ook
buiten de kantooruren en tot in de weekends zichtbaar was. Dankjewel!
Een laatste woord van dank richt ik graag naar onze
coalitiepartner en alle leden van de gemeenteraad
die de afgelopen jaren samen, over de partijgrenzen
heen, het beste voor Hoogstraten en haar inwoners
kozen.
De kerstperiode staat voor de deur en de feestdagen
komen eraan. Het is mij een genoegen om u een
zalige Kerstmis, een fijn eindejaar en een liefdevol
nieuwjaar te mogen wensen. En ik voeg daar nog
graag een oproep aan toe. Laat ons van Hoogstraten
een nog fijnere plek maken. Dat kan door ook in deze
periode aandacht te hebben voor de eenzamen en
minderbedeelden. Sluit u niet op in uw warme huis,
maar zoek elkaar op en bied elkaar warmte en gezelschap.
Ik wens u het allerbeste. Tot gauw!
Tinne Rombouts
Burgemeester
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Op 24 november beleefden we – samen met de adellijke families de Lalaing en van Salm-Salm –
een prachtige herdenking van 500 jaar graafschap Hoogstraten.

100% gerecycleerd papier

Dank u!

IBA

Een IBA in uw tuin?
De Individuele Behandelingsinstallatie
van Afvalwater verbetert het milieu

Wat gebeurt er met uw water na gebruik? Misschien staat u er niet bij stil,
maar dit water moet opgevangen en gezuiverd worden vooraleer het terug
de natuur in mag. Dat is niet altijd mogelijk via de openbare rioolinfrastructuur. Maar ook voor mensen die niet kunnen aansluiten op de openbare
riolering heeft Hoogstraten een oplossing: de IBA.
Het zoneringsplan van de Vlaamse overheid
legt vast welke gebouwen of gebieden aangesloten worden of in de toekomst aansluitbaar zijn op een openbare riolering. Wie niet
kan aangesloten worden op een openbare
riolering woont in een zogenaamde ‘rode
cluster’ en moet een individuele oplossing
van het afvalwater voorzien, meestal een
zogenaamde Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater ( = IBA).
Een IBA plaatsen is niet zo simpel: er zijn
immers verschillende systemen op de markt.
Professionele hulp is hierbij welkom. De
installatie op zich is immers niet voldoende.
Essentieel voor een goede werking is een
juist gebruik en een aangepast onderhoud
van de installatie.
Om u daarin te helpen, kan u in Hoogstraten sinds 2017 bij Pidpa terecht voor de
aankoop, de plaatsing, de controle en het
onderhoud van een IBA. Dit kadert in het
rioleringsproject HidroSan, een samenwerking tussen de stad en Pidpa. Intussen werd
al ongeveer de helft van de adressen in zulk
een ‘rode cluster’ in de stad voorzien van
een IBA-installatie.

Ja, het werkt
Bij een recente controleronde op de werking van de geplaatste IBA’s hebben we vier
door Pidpa geplaatste IBA’s onderworpen
aan een grondige controle van de uitlaat.
We hebben stalen genomen en deze geanalyseerd in het laboratorium. De resultaten
werden grondig vergeleken met de lozingsnormen die zijn opgenomen in de Vlaamse
milieuwetgeving (Vlarem).
En jawel, nergens werd een overschrijding
van deze normen vastgesteld. Hoewel het
gezuiverde afvalwater niet voor herbruik kan
dienen, wordt er wel meer dan 90% van de
verontreiniging uit het afvalwater gehaald.
Dit komt uiteraard zeer ten goede van de
waterkwaliteit in de open waters (grachten,
waterlopen en grondwater). Hiermee is het
nut van de Hoogstraatse IBA’s overtuigend
bewezen.
In het komende jaar gaat Pidpa alle overige
adressen van een IBA te voorzien. Door een
goed onderhoud en beheer zal Pidpa er samen met de gebruikers voor zorgen dat de
IBA’s optimaal blijven presteren in de verdere toekomst.

Voor al uw IBA-vragen:
www.pidpa.be | 08 009 03 00 | Riolering_IBA@pidpa.be
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Veranderingen in 2019

Wat verandert er voor u in
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Wij passen onze openingsuren aan
U bent ondertussen gewend aan ons elektronische klantgeleidingssysteem in het
stadhuis. Als u binnenkomt, stapt u naar
onze ticketzuil en daar geeft u aan voor
welk product of dienst u het stadhuis bezoekt. U krijgt dan een nummer en wordt
vlot doorverwezen naar het juiste loket.
Dit systeem maakt het ons mogelijk om
exact te meten wanneer u door ons geholpen wilt worden. Zo zien wij dat u de
helft van de klantencontacten plaatsvindt
op maandag en dat er op vrijdagnamiddag amper volk langskomt. Om ons aanbod beter op uw behoeften af te stemmen
gaan wij daarom vanaf 3 januari 2019
over tot de volgende wijzigingen in onze
dienstverlening:
Maandag: ruimere openingsuren
in de namiddag
• Ons snelloket aan de onthaalbalie is op
maandag voortaan geopend van 9.00
tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 20.00
uur. Aan het snelloket kan u terecht voor
kortstondige klantencontacten die weinig privacy vragen. Zoals het afhalen van
een paspoort of rijbewijs, het opvragen
van attesten, de verkoop van vuilniszakken, het kopen van parkeerkaarten, enz…
• De andere diensten zijn (zoals nu) vrij
toegankelijk van 9.00 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur.
• Maandag kan u voortaan ook bij ons terecht van 16.00 tot 20.00 uur (vroeger
van 18.00 tot 20.00 uur), maar dan wel
op afspraak. In de loop van december
zullen we bekendmaken hoe u concreet
een afspraak kan maken. Het werken op
afspraak biedt een groot voordeel: geen
lange wachttijden meer, want u wordt
vlot geholpen op het afgesproken uur.
Vrijdag: gesloten in de namiddag
• Op vrijdagnamiddag zijn onze diensten
voortaan gesloten voor het publiek
(ook de onthaalbalie). U kan dan wel
telefonisch contact opnemen.

2019
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Wij breiden ons vakantieaanbod uit
Onder de naam ‘Vakantie in Hoogstraten’ bundelt het stadsbestuur van Hoogstraten het opvang- en vrijetijdsaanbod
voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar. Dat vakantieaanbod breiden we in 2019 uit naar 13 weken. U kan uw
kinderen voortaan voor activiteiten inschrijven in de krokus-,
paas-, zomer- én herfstvakantie. Samen met onze animatoren en externe organisatoren geven we uw kind een TOP
vakantiegevoel. Dit doen we via Vlieg-UiT, de speelpleinwerking en dagkampen. Ook voor tieners hebben we een uitdagend aanbod.
• Tijdens de krokusvakantie organiseren we een 3-daagse
combistage in samenwerking met Play & Sport.
• Tijdens de paasvakantie zijn er weer daguitstappen met
Vlieg-UiT, is er een 5-daagse combistage in samenwerking
met Play & Sport en zijn er tenniskampen bij onze Hoogstraatse tennisclubs.
• Tijdens de zomervakantie gaan we van 4 weken speelplein
naar 7 weken speelplein! Verder zijn er de gebruikelijke
kleuter-, crea- en sportstages in samenwerking met Play
& Sport en onze succesvolle tenniskampen en wakeboardkampen in samenwerking met onze Hoogstraatse partners.
U kan u inschrijven voor de dagkampen in de krokus- en paasvakantie vanaf 17 december (18.00 uur) via
www.hoogstraten.ticketgang.eu.
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Nieuw sorteerregels voor GFT

5

De sorteerregels voor groente-, fruiten tuinafval (GFT) worden versoepeld.
Er kan voortaan ook keukenafval in uw
groene container en meer afval wordt
op een duurzame manier gerecycleerd.
Vanaf 1 januari 2019 mag u de volgende
zaken bij het gft sorteren:
• keukenafval en etensresten
(zowel plantaardig als dierlijk), ook
vis- en vleesresten
• schaaldierresten (maar GEEN mosselschelpen, oesterschelpen…)
• vaste zuivelproducten (kaas)
• eieren en eierschalen
• mest van kleine huisdieren (cavia,
konijn)
Opgelet!
Theezakjes en koffiepads zijn niet meer
toegelaten in het gft. Uit onderzoek blijkt
immers dat deze kunststoffen bevatten.
Papieren koffiefilters mogen nog wel in
het GFT gesorteerd worden.

De kinderbijslag wordt
het Groeipakket
Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De naam ‘kinderbijslag’ verdwijnt dan en wordt omgevormd naar Groeipakket. Onder die naam wordt voortaan het geheel
van financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid voor elk
kind in elk gezin samengevat. Ook kinderen in het buitenland kunnen dit Groeipakket ontvangen.
U vindt alle informatie hierover op www.groeipakket.be.
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Opvoedingsvragen?
Maak een afspraak met
de Opvoedingswinkel.

Vanaf januari 2019 werkt de Opvoedingswinkel Hoogstraten enkel nog op afspraak. Heeft u vragen rond opvoeding,
dan is het fijn om een luisterend oor, advies of informatie
te krijgen. U kan hiervoor gratis terecht bij de Opvoedingswinkel van Hoogstraten op maandag, dinsdag en woensdag.
In overleg kan u er dan ook terecht op andere tijdstippen.
U kan de Opvoedingswinkel telefonisch bereiken voor een
vraag of afspraak elke weekdag tussen 9.00 uur en 13.00
uur, en op maandag van 18.00 tot 20.00 uur.
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Start huisvuilophaling

Alle huisvuilophalingen starten vanaf 2019
om 6.30 uur i.p.v. om 7.00 uur.

Meer info:
www.opvoedingswinkelhoogstraten.be
Gelmelstraat 81, 2320 Hoogstraten
03 633 98 95 of 0493 31 01 56
opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be
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toerisme

Nieuw: Winterse bierwandeling
De winter mag niet passeren zonder een fikse winterwandeling.
En die fikse winterwandeling passeert liefst niet zonder een welverdiend, stevig glas streekbier en een dampend bord ‘Kempens
krachtvoer’. Toerisme Hoogstraten presenteert dan ook graag haar
‘winterse bierwandeling’.
Het concept is gebaseerd op dat van de welbekende culinaire fietsroute. We starten in het centrum van Hoogstraten met een pittig
biertje en een bordje kaas. Pittig, maar niet zwaar; u moet immers
nog op pad. De wandeling brengt u, grotendeels via onverhard parcours (10 km - wandelschoenen!), naar de Bouwhoeve. Hier wordt u
verwend met frikadellen met krieken en bier uit het Land van Mark
& Merkske. Ook voor vegetariërs is er een variant voorzien. Met de
u nog resterende krachten trekt u dan een korte eindspurt naar de
Vrijheid, waar u zeer toepasselijk afsluit met Ne Grave. De bieren
zijn voor u zorgvuldig geselecteerd door ‘3 in de klok’.
De Winterse Bierwandeling start vanaf 1 december en is mogelijk op
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Niet mogelijk tussen 3 en
13 januari. Twee dagen vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten
is noodzakelijk.

Begeleide winterwandeling naar Wortel
De tweede winterwandeling van het seizoen neemt u mee naar de
zomer. Op de grens van Wortel en Merksplas ligt het tuinbouwbedrijf van de familie Adriaensen-Wynants. Naast de Hoogstraatse
aardbeien telen zij ook de Hoogstraatse kersen. Voorlopig nog niet
zo bekend als de aardbeien, maar volop in opmars. En daar zorgen
Lu en Els dus voor. U krijgt een rondleiding in de kersenboomgaard
en dit in putje winter. En dat geldt eveneens voor de natuurwandeling in het Graafbos die eraan gekoppeld is.
Datum: 9 december - start: 13.00 uur - afstand: 9 km.
Wees er snel bij; de eerste is groep is reeds volzet.
Programma 2019
• 13 januari: Hoogstraten met bezoek aan Sterkstokers; producent van het Sint-Katharina Elixir en de gloednieuwe Hoogstraatse gin.
• 10 februari: Merksplas met bezoek aan tuinbouwbedrijf Hegro.
Di; gespecialiseerd in trostomaten.

De grenswipper,
de bosspaaier
en de filosoof.
Meesterverteller Zjosfinks van Theater Pas Geverfd heeft zijn geanimeerde theatervertellingen in boekvorm
gegoten. De hoofdrolspelers - Pitje
Mast, Jef Vantbos en Fil Dams - zijn
Hoogstraatse, volkse figuren die geschiedenis hebben geschreven.
Dankzij de tekeningen van Wegé is
het heerlijk weglezen met ‘De grenswipper, de bosspaaier en de filosoof’.
Het boek is te koop bij Toerisme Hoogstraten en kost 22 euro.

Nieuwe toeristische brochure Hoogstraten
Met de nieuwe toeristische brochure van Toerisme Hoogstraten wordt de
slogan ‘stadje met smaak’ nog extra kracht bijgezet. De brochure bundelt alle troeven van Hoogstraten. Ze bestaat uit maar liefst 56 pagina’s
boordevol erfgoed, wetenswaardigheden, wandel- en fietsroutes en ze is
overvloedig geïllustreerd met sprekende, aantrekkelijke beelden.
Wilt u ook graag de brochure verdelen aan uw vrienden, familie of klanten? U vindt ze in de rekken van Toerisme Hoogstraten. Of download ze op
www.hoogstraten.be
Meer info:
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be

BiB

Leren werken met
computer of smartphone
Bent u stiekem wel eens jaloers op mensen
die kunnen werken met de computer, tablet of
smartphone? Of zit u met het idee in uw hoofd
dat het toch te moeilijk is voor u?
Dan bent u nog niet bij digidak geweest!

Beslis mee over onze BiB
Wil u meedenken hoe de bibliotheek van Hoogstraten er in de toekomst uit moet zien? Stel u dan kandidaat voor het bibliotheekbeleidsorgaan. Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de politieke partijen en vertegenwoordigers van de lezers.
Interesse? Stuur een mailtje naar bibliotheek@hoogstraten.be

Digidak organiseert gratis computerlessen
voor mensen die weinig of nooit met de computer hebben gewerkt. Wij leren u stap voor
stap met de computer, de smartphone en het
internet werken. Digidak begeleidt u in kleine
groepen van maximum 5 deelnemers tijdens
verschillende cursussen. Deelname is gratis;
u betaalt enkel 5 euro waarborg.
Schrijf u in op volgende momenten:
• Digidak Bibliotheek
(Lindendreef 1b, Hoogstraten)
vrijdag 14 december 2018, 9.00 - 12.00 uur
• Digidak LDC Stede Akkers (Jaak Aertslaan 4,
Hoogstraten)
vrijdag 21 december 2018, 9.00 - 12.00 uur
• DigidakMeerle , (Gemeenteplein 3 – boven
de turnzaal in de oude school)
- maandag 10 december 2018, 13.30-16.30
uur
- maandag 17 december 2018, 13.30-16.30
uur
Meer info: www.digidak.be/digidak-hoogstraten-bibliotheek | 014 71 11 03

Boekenverkoop
Ook dit najaar maakt de BiB weer plaats op haar rekken. De afgevoerde
boeken tikt u voor een prijsje op de kop. Of misschien wel net dié dvd
van uw favoriete film. Ook cd’s en games gaan er weer uit. Zowel in BiB
Hoogstraten als in de uitleenposten vindt u zeker iets naar uw zin!
De boeken en multimedia kosten 1 euro per stuk. De laatste zaterdag
krijgt u nog 50% korting.
De boekenverkoop loopt van zaterdag 8 tot en met 15 december. In de
hoofdbibliotheek kan u terecht tijdens de Koffiekrant- en openingsuren,
in de uitleenposten tijdens de openingsuren.
Meer info: www.hoogstraten.be/bibliotheek
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Hoogstraten tekent
charter tegen pesten
Het stadsbestuur van Hoogstraten
heeft met haar partners Scholengemeenschap Markdal, de Hoogstraatse
basisscholen, de politiezone Noorderkempen, het JAC en de Opvoedingswinkel een charter ontwikkeld
‘Samen tegen pesten in Hoogstraten’.
Dat is één van de initiatieven van onze
stad in het kader van Kindvriendelijke
stad Hoogstraten. Pesten kan immers
- in al zijn verschillende vormen - een
grote impact hebben op het welbevinden van kinderen en jongeren. Pesten
is nooit oké. Het stadsbestuur heeft
daarom diverse betrokken partijen
rond de tafel gebracht om een breder
beleid uit te werken om pesten te
voorkomen. Er is ook een samenwerking met De Lijn in de maak om
pestgedrag te voorkomen tijdens het
schoolvervoer.

Sluitingsdagen
stadsdiensten
tijdens de kerstvakantie
• Het administratief centrum en Toerisme Hoogstraten zijn de hele dag
gesloten op:
- 25 en 26 december 2018
- 1 en 2 januari 2019
Het administratief centrum en Toerisme Hoogstraten zijn in de namiddag gesloten op:
- 24 en 31 december 2018
• HetStedelijk Museum is gesloten
van 24 december 2018 tot en met 8
januari 2019.
• De bibliotheken zijn gesloten op:
HoofdBiB
- 24, 25, 26 en 31 december 2018
- 1 en 2 januari 2019
De uitleenposten van de bibliotheek
zijn gesloten tussen 24 december
2018 en 2 januari 2019

Wie verdient
de Hoogstraatse Cultuurprijs 2018?
Op 9 februari 2019 reikt de Cultuurraad opnieuw de felbegeerde cultuurprijzen uit aan verenigingen of mensen die zich in 2018 verdienstelijk
maakten in het Hoogstraatse culturele leven. Er worden prijzen uitgedeeld
in de volgende categorieën: evenement van het jaar, persoon of vereniging
van het jaar en nieuw initiatief. Er is ook een winnaar over alle categorieën
heen. Hij/zij mag op 9 februari de Cultuurprijs 2018 mee naar huis nemen.
Dien vóór 3 januari 2019 een gemotiveerde voordracht in. Het kandidatuurformulier vindt u op www.hoogstraten.be. Stuur het per mail naar de
dienst cultuur via cultuur@hoogstraten.be of breng het binnen aan de
adviesbalie Vrije Tijd.
Meer info? cultuur@hoogstraten.be of 03 340 19 84

Sportlaureatenviering:
Dien uw kandidatuur in voor 1 januari
Heeft u tussen 1 januari en 31 december 2018 een opmerkelijke sportieve
prestatie geleverd? Dien dan uw kandidatuur in voor de sportlaureatenviering van 16 februari 2019. U kan zich kandidaat stellen voor de titel van
sportman, sportvrouw, sporttiener, sportploeg, sportvereniging of sportverdienste van 2018. Ook als u personen kent die hiervoor in aanmerking
komen, kan u deze aanmoedigen om hun kandidatuur in te dienen of
door dit te melden aan de sportdienst.
Het reglement en de invulformulieren vindt u op www.hoogstraten.be/
sportlaureatenviering.
Meer info | sportdienst | 03 340 19 26 | sport@hoogstraten.be
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Een open haard of houtkachel

Voorkom een
schoorsteenbrand!

Niets zo gezellig als een knetterend haardvuur
op een koude herfst- of winteravond. Maar
het is niet zonder gevaar, tenminste als u uw
schoorsteen niet regelmatig laat controleren of
goed onderhoudt. Want dan hoopt roet zich op
tot een teerachtige massa aan de schouwwanden. Hierdoor kan brand ontstaan.
We geven u graag enkele tips hoe een schoorsteenbrand te voorkomen:
• Laat een erkend vakman jaarlijks je schoorsteen vegen en vraag een attest. Laat zeker
ook controleren op loszittende delen, scheuren en lekkages.
• Gebruik de juiste brandstof. Verbrand geen
afval in uw kachel, maar enkel de brandstoffen die toegelaten zijn zoals hout (onbehandeld, droog en natuurlijk) en kolen.
• Voorzie blusmiddelen: zorg voor een emmer
met zand naast de open haard of houtkachel
om een eventuele brand te kunnen doven.
Blus nooit met water.
• Als het toch misloopt, bel dan de brandweer
via het nummer 112!

Baarle-Nassau is officieel
partner van
het Land van Mark & Merkske
Vanaf 1 januari 2019 zal ook Baarle-Nassau deel uitmaken van het toeristische samenwerkingsverband Land
van Mark & Merkske. Momenteel wordt er nog hard
gewerkt aan de nieuwe website, wij hopen dat deze
vanaf januari online gaat. Het nieuwe logo is al volop
in gebruik.
Aan het opzet van het samenwerkingsverband verandert niets: Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog en
nu dus ook Baarle-Nassau engageren zich om duurzame, grensoverschrijdende toeristische producten uit
te werken en onze streek mee op de toeristische kaart
zetten. Wij beloven voor 2019 heel wat niet-te-missen
toeristische toppers.

Goe bezig
Zonder zwerfvuilstraat
Johan van Alphen uit de Salm Salmstraat
is de Hoogstraatse winnaar van de wedstrijd ‘Zonder Zwerfvuil Straat’. Hij wint
een gratis ruitenwasser voor 1 jaar. Deze
wedstrijd werd uitgeloofd door IOK Afvalbeheer om de burgers te sensibiliseren
tegen zwerfvuil en sluikstorten. Johan
hing de ‘Zonder Zwerfvuilstraat’-affiche
uit aan zijn woning. Op die manier maakte hij zijn buren en alle voorbijgangers
bewust van het probleem. Hopelijk heeft
dit een gedragsverandering tot gevolg bij
sluikstorters en veroorzakers van zwerfvuil.
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Nieuwjaarke
Zoete
Traditiegetrouw gaan de kinderen in
heel Hoogstraten op 31 december op
pad om nieuwjaarke zoete te zingen.
Mocht u die dag nog boodschappen
doen of stapt u die dag in uw auto,
matig dan zeker uw snelheid zodat
de laatste dag van het jaar vlekkeloos kan verlopen!
Nog niet zeker welk liedje uw kinderen gaan zingen? We helpen u even
met enkele tips:

Nieuwejaarke zoete
‘k heb kou voeten
laat me niet te lang staan
want ik moet nog op
een andere gaan

De Lijn vervoert u zonder zorgen

Ook tijdens oudejaarsnacht brengen de chauffeurs van De Lijn u
veilig naar uw bestemming en weer thuis. Dankzij de steun van uw
stadsbestuur kan u ook dit jaar gratis gebruik maken van feestbussen. Meer informatie over de dienstregelingen en reiswegen staan
op www.delijn.be/oudejaar. Let op: het gratis Oudejaarsnachtbiljet
is enkel verkrijgbaar als sms-ticket. U hoeft dus niet meer naar het
stadhuis om uw Oudejaarsnachtbiljet op te halen.

oud jaar, nieuwjaar
twee koeken is een paar
ik wens jullie een
gelukkig nieuwjaar!

Christmas shopping zonder parkeerproblemen

Het is heerlijk om kerstaankopen te doen in Hoogstraten. Maar denk
eraan dat u op de Vrijheid uw blauwe kaart achter de ruit moet leggen. Maak het uzelf gemakkelijk en parkeer op één van de parkings
voor langdurig parkeren. Dat is wel wat langer stappen, maar zoveel
comfortabeler. Op dit kaartje ziet u waar u ongestoord gratis kan
parkeren.
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Schenk een kerstmaal
of een voedselpakket

		
		

Music For Life
in het woonzorgcentrum

Net als vorig jaar steunen WZC en LDC Stede Akkers dit eindejaar
weer een goed doel in kader van Music For Life. We organiseren
acties om Alzheimer Liga Vlaanderen te steunen. Doet u mee?

• Wielertruitjes For Life
Vanaf 10 december tot 19 december worden er gesigneerde wielertruitjes van oa. Thijs Aerts, Toon Aerts, Joeri Adams en Jens
Adams... verloot. Een wedstrijdlotje kan men voor twee euro kopen aan het onthaal van WZC Stede Akkers. Ook de vlammetjes
van Studio Brussel worden verkocht voor twee euro.

• Fietsen for Life
Op 19 december fietsen we van 9.00 tot 16.00 uur met zetelfietsen
80 km in de cafetaria van WZC Stede Akkers. We volgen door middel van Google Maps de weg naar Wachtebeke op groot scherm.
Wie 2 euro betaalt, mag plaatsnemen achter een zetelfiets en meetrappen voor het goede doel. Gedurende deze dag worden er muziekoptredens gegeven en kan er gegeten worden van huisgemaakte
lekkernijen. En wie na al dat fietsen een beenmassage nodig heeft,
kan voor 2 euro rekenen op de deskundige handen van de kinesisten van WZC Stede Akkers.

Music For Life in HoogMark
De cliënten van Woonhuis HoogMark, het huis voor mensen met een
beperking, gaan op woensdag 12 december soep koken. Ze vullen
ook snoepzakjes. Kom dit bekijken op woensdag 12 december van
14.00 tot 20.00 uur aan de Loenhoutseweg 2 in Hoogstraten en doe
een gulle bijdrage. Deze actie is ten voordele van Feestvarken vzw.
Kijk voor andere acties in Hoogstraten ten voordele van
Music For Life op www.uitinhoogstraten.be

De Toevlucht, OCMW Hoogstraten, Welzijnsschakel, ‘t Ver-Zet-je
en VTI Spijker slaan opnieuw de
handen in elkaar om op kerstavond 24 december een gezelligesamenzin te organiseren voor
mensen die eenzaam zijn en/of
minder finaniële mogelijkheden
hebben.
Voor hen wordt een lekker en uitgebreid kerstmaal klaargemaakt,
een zangkoor zingt aangepaste
kerstliederen en een muzikaal
optreden besluit de feestelijke
avond.
Deelname is gratis, iedere volwassene brengt wel een cadeautje mee van ongeveer 2,5 Euro.
Met deze cadeautjes worden
anderen op het einde van de
avond verrast.
Vorig jaar hebben wij aan ruim
125 menseneen fijne kerstavond
bezorgd. Ook u kan bijdragen aan
het succes van dit samenzijn door
het schenken van een kerstmaal.
Stort een bijdrage van 9 Euro (dit
is de kostprijs van één kerstmaal)
of een veelvoud ervan op rekening IBAN BE86973141020250 op
naam van ’tVer-Zet-je met de mededeling ‘Kerstfeest’. U kan ook
een enveloppe met geld afgeven
bij Vic Cornelissen, Achtelsestraat
52, Hoogstraten. Alvast bedankt.

TERUG
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Lief Aernouts

1

Jan Vandamme

2

Winnaars fotowedstrijd
Hoogstraten in groenten & bloemen

Op woensdag 28 november stelde VVV Hoogstraten de winnaars voor
van de fotowedstrijd van de 20ste editie van Hoogstraten in groenten
& bloemen. De jury, bestaande uit ontwerper Tom De Houwer, Sofie
3 Nagels (beeldend kunstenaar en leerkracht fotokunst IKO) en reportageen stillsfotograaf Xavier Rombouts, koos 3 beelden uit de 200 ingezonden foto’s.
De jury hield rekening met de verrassende kijk op de ontwerpen, de
vormgeving en de kwaliteit met het oog op promotiemateriaal.
De eer gaat dit jaar naar:
1. Jan Vandamme uit Meer
2. Lief Aernouts uit Brecht
3. Rudi Rombouts uit Merksplas
VVV Hoogstraten schenkt de drie winnaars een Hoogstraatse cadeaubon.
De drie winnende foto’s worden opnieuw gebruikt voor een reeks tijdloze wenskaarten. De wenskaarten zijn te koop bij Toerisme Hoogstraten.
Uiteraard zijn ook de wenskaarten van de vorige edities nog te verkrijgen.

Rudi Rombouts

21

18

Wedstrijd
Fotowedstrijd oktober

Wieza Van Oerle uit Hoogstraten heeft gezien dat deze
koeien op het dak staan van de Bouwhoeve in Wortel. Mevrouw van Oerle heeft geen computer en geen
e-mailadres. Daarom willen wij even benadrukken dat
iedereen kan deelnemen aan de fotowedstrijd, ook
als u geen computer heeft. Het is voldoende om uw
antwoord telefonisch door te geven aan de communicatiedienst op 03 340 19 50 of af te geven aan de onthaalbalie in het stadhuis. Hartelijk proficiat, mevrouw
van Oerle. U heeft een cadeaubon gewonnen, af te
halen bij Toerisme Hoogstraten.

1

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?

4

Stuur uw antwoord vóór 20 december naar de communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één antwoord per
gezin mailen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar.

2
1. De Speelbabbel kende een succesvolle opening op
zijn nieuwe locatie in het lokaal dienstencentrum Stede
Akkers. Voortaan is De Speelbabbel elke vrijdagvoormiddag open. 2. Veel volk op de herdenking van ‘500
jaar graafschap’ in de Sint-Katharinakerk. Voor deze
gelegenheid kwamen de afstammelingen van de vroegere graven en hertogen van Hoogstraten naar onze
stad afgezakt.

NIEUWE

FOTO
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Kerst in Hoogstraten

Kerst

in het Land van Hoogstraten

Het mogen dan wel de koudste en donkerste dagen van het jaar zijn,in Hoogstraten valt daar weinig van te merken. Tijdens de eindejaarsperiode straalt
Hoogstraten opvallend veel warmte en gezelligheid uit.

Ga op kerstallentocht
• Begijnhofkerk Sint-Jan Evangelist,
Hoogstraten
• Kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking,
Donckstraat, Meer
• Sint-Clemenskerk, Minderhoutdorp
t.h.v. kunstwerk Luc Van Soom
 zondag 23 december: inhuldiging
nieuwe kerststal met nieuwe kerstbeelden
• Wortel-Kolonie, ingang via Langenberg, eerste kruispunt
• Sint-Jan-De-Doperkerk,
t.h.v. kapelanie, Wortel

Poeleinde

• Klooster Paters-Kapucijnen, Dreef,
Meersel-Dreef
• Sint-Salvatorkerk, Gemeenteplein,
Meerle
 zondag 16 december: feestelijke
opening met muziek
• Café in Holland, Schootsenhoek,
Castelré

foto: Paul Jeurssen

Kerstmarkten &
kersthappenings
• Kerstbeurs
Organisatie: Kringwinkel Meer
Waar? Meerseweg 135 B, Meer
Wanneer? zaterdag 17 november, 9
tot 16.30 uur
• Treehouse Kerstbazaar
Organisatie: Treehouse Bar
Waar?
Recreatiedomein De Mosten
Wanneer? zaterdag 15 december &
zondag 16 december, 11 tot 21 uur
• Kerstmarkt Meer
Organisatie: KWB Meer
Waar? Basisschool Meer,
Terbeeksestraat
Wanneer? zaterdag 15 december, 18
uur
• Kerstmarkt Meersel-Dreef
Organisatie: ’t Dreefke
Waar? Basisschool ’t Dreefke, Meersel-Dreef
Wanneer? Vrijdag 14 december, van
17.30 tot 20.00 uur

info’zine
Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Werkten mee
Geniet van concerten en
voorstellingen

Andere winterse
activiteiten

• Lezing lichtfeesten
Lezing over de lichtfeesten met
muzikaal intermezzo.
Organisatie: vzw Halte Merlet
Waar? Raadhuis,
Gemeenteplein 1, Meerle
Wanneer? zaterdag 8 december,
20 uur

• Kerstverhalen:
Den engel en den ezel
vrijdag 7 december, 19.30 uur &
zaterdag 8 december, 14 uur
Geniet van een wandeling (1,5 km)
in een levendig decor met 3 spannende verhalen
Waar? Chirolokalen, Meerseweg
20, Meer
Organisatie: Theater Pas Geverfd

• Kerstconcert Piuskoor
‘In DulciJubilo’
Organisatie:
Piuskoor Hoogstraten
Waar? Sint-Katharinakerk,
Hoogstraten
Wanneer? zaterdag 15 december,
20 uur
• Concert ‘A Christmas Tale’
Organisatie: Fanfare St-Catharina
Hoogstraten met kamerkoor Vialta
Waar? GC Hoogstraten,
Rabboenizaal Spijker
Wanneer? Zaterdag 22 december,
20 uur
• KoffieconcertMarkgalmers
Organisatie: De Markgalmers
Waar? Het Markenhof, Koestraat,
Minderhout
Wanneer? zondag 6 januari, 10 uur
• Nieuwjaarsconcert
‘Verleiding’
door Euregio Jeugdorkest
Organisatie: vzw LA:CH
Waar? GC Hoogstraten,
Rabboenizaal Spijker
Wanneer? zondag 6 januari,
15.30 uur
Meer info over deze voorstelling in de
UiT-brochure of www.uitinhoogstraten.be

• Winterkuip
zondag 30 december, 12 uur
De Kuip in Minderhout wordt omgetoverd tot een gezellig, knus en
warm winterplein.
Waar? De Kuip, Minderhoutdorp,
Minderhout
Organisatie: Kuipfeesten

Redactie:

T. Rombouts, R. Van Aperen
R. Pijpers, J. Cools, I. Brosens,
J. Verlinden, H. Goossens,
L. Martens, J. Desoete, P. Van
Dijck, P. Van Deun, C. Ruts,
C. Van den Bogaert G. Muësen
B. Sterkens en B. Blockx.

V.U. :

T. Rombouts, R. Van Aperen

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
Tandartsen
(weekends en feestdagen)
Apothekers

014 410 410
0903 39 969
0903 99 000

Zitdagen
- Pensioenen

• Nieuwjaarswandeling met borrel
zondag 6 januari, 9 uur
Na de wandeling biedt Natuurpunt Markvallei alle deelnemers
een nieuwjaarsreceptie aan.
Waar? Bezoekerscentrum De
Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisatie:
Natuurpunt Markvallei
• Nieuwjaarsduik
zondag 6 januari, 11 uur
Duik het nieuwe jaar in en laat u
sponsoren voor een goed doel.
Waar?Recreatiedomein De Mosten, Hoogeind 74 B, Meer
Organisatie: Treehouse Bar
• Driekoningenfeest
woensdag 9 januari, 12 uur
Feestmaal met nadien een
Driekoningenquiz met algemene
kennisvragen.
Waar? Chirolokaal St-Jan, Ulicotenseweg 2, Meerle
Organisatie: LDC Stede Akkers
Meerle

2de dinsdag van de even maanden
van 09.00 tot 11.30 uur

- Huisbezoekenteam/medewerker ouderen:
elke maandag van 13.30 tot 15 uur
elke 1ste maandag van 18.00 tot 19.30 uur

- Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid
elke 2de woensdag van 09.30 uur tot 10.30 uur

- Defensie
elke 3de dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur (enkel
op afspraak 0800 333 48)

Vragen

Administratief centrum
Vrijheid 149
03 340 19 11
info@hoogstraten.be - www.hoogstraten.be
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De Hoogstraatse
geschenkbox
G e e f e e ns e e n or igineel eind ejaarscad eau
Onze Hoogstraatse specialiteiten zijn overheerlijk.
Laat ook anderen hiervan genieten en kies voor
één van de volgende formules:

• Standaardbox

De standaardbox (€30) biedt een
smakelijke verzameling Hoogstraatse specialiteiten: chocolade, kaas,
streekbieren, kerstomaatjes, confituur, choco…

• Stel uw eigen box samen

Slimmeriken maken hun eigen box.
Maak uw selectie uit de lijst met
Hoogstraatse specialiteiten, naargelang eigen smaak en budget.

• Bierbox
Land van Mark & Merkske

Drie aangrenzende gemeenten met
vier brouwerijen. Wat een luxe! De
bierbox (€30) bevat streekbieren
van de Hoogstraatse Scheldebrouwerij, Brouwerij Sterkens uit Meer,
De Dochter van de Korenaar uit Baarle-Hertog en brouwerij Vagebond uit
Merksplas.

Bestel uw geschenkbox voor 15 december.

U vindt een bestelformulier bij Toerisme Hoogstraten of op www.hoogstraten.be.
Afhalen kan op zaterdag 22 december,
maandag 23 december of maandag 31 december.

